
-- เอกสารส าหรับเจา้หน้าท่ีในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่าน้ัน -- 

รายละเอียดขั้นตอนการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ  
 

1. ความเป็นมา 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย

และเป็นอันตรายต่อผู้ได้รับเชื้อ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมากทั่วโลก  
โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่และขอให้ประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันที่ยั งไม่มีแนวโน้มสิ้นสุดลง 
และมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ซึ่งได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายพ้ืนที่ 
รัฐบาลจึงได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 9 จนถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวเข้าสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหา
ความล าบากในการด ารงชีพ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายช่วยเหลือเพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้แก่
ประชาชน 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพ่ือใช้ในการช าระค่าสินค้า 
เครื่องดื่ม และอาหาร โดยครอบคลุมการใช้ช าระค่าบริการในส่วนของการเดินทางสาธารณะ รวมทั้งบริการต่าง ๆ 
โดยผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ในการรับช าระค่าสินค้าและบริการ ต้องไม่เป็น
ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล และต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ 

  

3. ประเภทของผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่สามารถเข้าร่วมโครงการ เพ่ือรับช าระค่าบริการ มีดังนี้ 
(๑) ผู้ประกอบการประเภทร้านธงฟ้าฯ  
(๒) ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง  
(๓) ผู้ประกอบการประเภทบริการ 
(๔) ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะทีไ่ม่ใช่นิติบุคคล 
(5) ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสาร

ประจ าทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียน 
 

4. คุณสมบัติผู้ประกอบการประเภท (3) บริการและ (4) บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ ไม่ใช่นิติบุคคล  
ทีส่ามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือรับช าระค่าบริการ มีดังนี้ 
(1) ผู้ประกอบการประเภทบริการ  

(1.1) เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1.๑.๑) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ 
(๑.1.๒) เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ 
(๑.1.๓) เป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(1.2) มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ 

เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น 
 (1.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
(1.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
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-- เอกสารส าหรับเจา้หน้าท่ีในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่าน้ัน -- 

(1.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(2) ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะที่เป็นบุคคลธรรมดา  
(2.๑) เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยทีไ่ม่ใช่นิติบุคคล  
(2.2) เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)  

รถตู้โดยสารประจ าทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถว
รับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้  ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย 

(2.3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
(2.4) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 

5. ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่สามารถเข้าร่วมโครงการ มีดังนี ้

 
โดยในกลุ่มผู ้ประกอบการประเภทบริการและประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะจะมีกระบวนการ  

ในการลงทะเบียนและยืนยัน ดังนี้  
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-- เอกสารส าหรับเจา้หน้าท่ีในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่าน้ัน -- 

6. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการประเภท (3) บริการและ (4) บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช ่
นิติบุคคล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
(1) ผู้ประกอบการที่มีฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ จะตรวจสอบจากฐานข้อมูลของภาครัฐ  

โดยไม่ต้องใช้การยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(2) ผู้ประกอบการที่ไม่มีฐานข้อมูลใบอนุญาตหรือเป็นบริการประเภทที่ไม่ต้องมีการขออนุญาตประกอบกิจการ 

จะยืนยันการประกอบกิจการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ 
โดยธนาคารกรุงไทยฯ  

โดยมีประเภทกิจการและแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้  

รายละเอียด/ลักษณะงาน* 
ตรวจใบอนุญาตฯ โดยใช้

ฐานข้อมูลของรฐัโดยไม่ต้องใช้
การยืนยันจาก จนท. ของรัฐ 

ยืนยันโดย  
จนท. ของรัฐ หรือ  

ณ สถานประกอบการ 
  กลุ่มขนส่งสาธารณะ     

1. แท็กซี ่ ✓   

2. รถตู้ให้บริการ ✓   

3. จักรยานยนต์รับจ้าง ✓   

4. สามล้อเครื่อง ✓   

5. รถสองแถว ✓   

6. สามล้อถีบ   ✓ 

 กลุ่มขนส่งสาธารณะมวลชน   

1. รถไฟฟ้าในเขตเมือง   

2. รถไฟ   

3. รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ   

4. เรือโดยสารสาธารณะ   

  กลุ่มสุขภาพ/ความงาม     

1. ร้านนวด/สปา ✓   

2. ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ท าเล็บ   ✓ 

  กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์     

1. สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ปว่ยค้างคืน (คลินิก)   ✓ 

2. แพทย์แผนจีน   ✓ 

3. คลินิก (การรักษาทางการแพทย์, เสริมความงาม, ทันตกรรม, อื่น ๆ)   ✓ 

  กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ท าความสะอาด     

1. งานก่อสร้างขนาดเล็ก   ✓ 

2. ให้บริการท าสวน/ตกแต่งสวน   ✓ 

3. ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า   ✓ 

4. ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน   ✓ 

5. ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา แอร ์   ✓ 

6. รับเหมาท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก   ✓ 

7. ซักรีด   ✓ 

  กลุ่มที่พักและโรงแรม     

1. โฮมสเตย ์ ✓ ✓ 

2. หอพัก/แมนชั่น/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต   ✓ 

หมายเหตุ:  * ต้องไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มสีถานประกอบการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรวจสอบได้  
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-- เอกสารส าหรับเจา้หน้าท่ีในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่าน้ัน -- 

7. การยืนยันผู้ประกอบการ/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  
ในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะจะมีส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่

ส านักงานจังหวัด/เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ตามที่ได้แจ้งรายชื่อ 
แก่กระทรวงการคลัง ลงนามยืนยันว่าผู้ประกอบการ (1) ไม่เป็นนิติบุคคล (2) มีหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือ
เป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ และ (3) ประกอบกิจการตามที่ระบุในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วม
โครงการ ดังนี้ 

 
 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพ้ืนที่ให้แก่
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพ่ือ สศค. จะได้ประสานแจ้งให้ธนาคารกรุงไทยฯ ใช้ประกอบการตรวจสอบ
แบบฟอร์มฯ ที่ผู้ประกอบการ/บริการรายย่อยใช้ยื่นลงทะเบียนต่อไป 


