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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ”  
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ขอบเขต 

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยจัดสรรเงิน ค่าครองชีพ 
ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในอัตรา 300–500บาท ต่อเดือนต่อคน พร้อมก าหนดให้ใช้บัตร
ดังกล่าวได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้คัดเลือก และเพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้ร้านค้ามีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง รัฐบาลได้ก าหนดให้น าโปรแกรม ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application) ติดตั้งให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ สามารถจ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ถือบัตรได้ตาม
จ านวนเงินที่ปรากฏอยู่ในบัตร ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ช าระแทน ตามวงเงินที่ผู้ถือบัตรได้รับเท่านั้นกรณีท่ีใช้จ่ายเกินจากที่
ระบุ ไว้ในบัตรผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้ช าระ ส่วนเกินเอง ส าหรับขั้นตอนการช าระเงินแก่ร้านค้าประชารัฐ
กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับร้านค้า หลังจากการจ าหน่ายสินค้า 1 วัน ยกเว้นวันหยุดราชการ  
จะช าระให้ในวันแรกที่เปิดท าการ 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  พาณิชย์จังหวัด : เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คลังจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร 

หน่วยงาน : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี แก้ไขคร้ังที่ ....... 

กระบวนงาน : การรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐ
ใช้งานแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” 

หน้าที่ 1 
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4. แผนผังการปฏิบัติงาน Work flow 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านค้าย่ืนใบสมคัร พร้อมเอกสาร 

พาณิชยจ์งัหวดัรบัสมคัร 
และตรวจสอบเอกสาร 

 

พาณิชยจ์งัหวดั  

บนัทึกข้อมลูเข้าระบบฯ 

 

Start 

ธนาคารกรงุไทย 
ดาวน์โหลดโปรแกรมให้ร้านค้า 

กรมการค้าภายใน 

ส่งข้อมลูการรบัสมคัรไปท่ีกรมบญัชีกลาง 

 

กรมบญัชีกลาง

ตรวจสอบข้อมลู 

ส่ง SMS แจ้งให้ร้านค้า 
ไปติดต่อธนาคารกรงุไทย 

End 

พาณิชยจ์งัหวดั 
แก้ไขข้อมลู 
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5. ขั้นตอนและแนวทางในการรับสมัคร 

 1. คุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  1.1 ต้องเป็นร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอาหาร และเครื่องใช้ในครัวเรือนสินค้า    
เพ่ือการศึกษา สินค้าวัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรม ยารักษาโรค ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  1.2 ร้านค้าต้องเป็นร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าเป็นปกติทางการค้าอยู่แล้ว มีท าเลและสถานที่ตั้ง
แน่นอน จ าหน่ายสินค้าเป็นประจ าหรือกรณีมิได้มีลักษณะร้านค้าที่มีสถานที่ตั้งแน่นอน จะเป็นหน่วยรถยนต์
เคลื่อนที่เร่ขายสินค้าก็ได้ 
  1.3 ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์การติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยปฏิเสธหรือ  ยกเลิก
การติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  1.4 ผู้สมัครต้องมีโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบปฏิบัติการแบบ Version Kitkat 
4.4 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS Version 9.0 ขึ้นไป และต้องสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ใน
การรับช าระค่าสินค้าได้ 

 2. ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร 
  2.1 การขอรับใบสมัคร 
   2.1.1 ดาวนโ์หลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th 
   2.1.2 รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคาร
ริมน้ า) กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
11000 หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
  2.2 การสมัคร 
   2.2.1 สมัครด้วยตนเอง 
    ส่วนกลาง สมัครได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคารริมน้ า) กระทรวง
พาณิชย์ เลขที ่563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
    ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
  2.2.2 สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
   (1) ผู้สมัครที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่งที่กองการพาณิชย์ภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขท่ี 563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
11000 โดยระบุมุมซองว่า “สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” 
   (2) ผู้สมัครที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่งที่ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ โดยระบุมุมซองว่า “สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” 
  2.3 เอกสารประกอบการสมัคร 
   2.3.1 นิติบุคคล 
    (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    (2) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อาทิ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านฯลฯ 
    (3) ส าเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน  
โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี) 
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   2.3.2 บุคคลธรรมดา 
    (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
    (2) หลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือรับรองอย่างหนึ่งอย่างใด อาทิ ทะเบียน
พาณิชย์ หนังสืออนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว์ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ค้าที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดหรือผู้ที่เจ้าของตลาดมอบหมาย ส าหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานท ี่ทางราชการ
ออกให้ 
    (3) ส าเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน  
โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี) 
   2.3.3 รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า 
    (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
    (2) ส าเนาทะเบียนรถ 
    (3) หนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดที่รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้าไปซื้อสินค้า (ถ้ามี) 
    (4) ใบอนุญาตให้วางของขายในที่ขายสาธารณะ/แผงลอย/ตลาดสด 
    (5) ส าเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแส รายวัน 
โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้ผู้สมัครทุกประเภทต้องแนบรูปถ่ายสถานที่ตั้งร้าน แผง ล็อค พร้อมแผนที่ประกอบ กรณีมีการ
มอบฉันทะ ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยส าเนาทุกฉบับให้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
  2.4 การกรอกใบสมัคร 
   2.4.1 กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน 
   2.4.2 ระบุสถานที่จ าหน่าย ชื่อสกุลเจ้าของร้าน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารตามโครงการ 
  2.5 การรับรองว่าประกอบการค้าจริง 
   2.5.1 ผู้สมัครที่มีหลักฐานตามที่ราชการออกให้ ให้ใช้หลักฐานดังกล่าวเป็นหนัง รับรองการ
เป็นผู้ซื้อขาย 
   2.5.2 กรณีผู้สมัครไม่มีหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ให้กรอกรายละเอียด ของผู้รับรองตาม 
ข้อ 2.3.2 (2) ในแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจนด้วย 

 3. การรับรองผู้สมัคร 
 3.1 หลังจากร้านค้ายื่นใบสมัครและมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วกองบริหาร  

การพาณิชย์ภูมิภาคหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดจะออกหนังสือรับรองให้ผู้สมัครน าไปยื่นต่อธนาคารกรุงไทย 
สาขาที่ผู้สมัครมีภูมิล าเนาตั้งอยู่หรือใช้บริการ 

 3.2 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดรวบรวมรายชื่อผู้สมัครพร้อม
หลักฐานประกอบเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลธงฟ้าประชารัฐ 

 3.3 กระทรวงพาณิชย์พิจารณาน าส่งกรมบัญชีกลางในรูปแบบโปรแกรม Excel เพ่ืออนุมัติ เข้าสู่
ระบบ และกรมบัญชีกลางแจ้งธนาคารกรุงไทยเพ่ือด าเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน 
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 3.4 ธนาคารกรุงไทยส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้สมัครให้ไว้ เพ่ือแจ้ง
ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ระบบ ให้น าหนังสือรับรองที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ออกให้  พร้อม
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อ่ืนที่จะใช้กับระบบ ยื่นต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ผู้สมัครมีภูมิล าเนาตั้งอยู่หรือ
ใช้บริการ เพ่ือเป็นหลักฐานในการเปิดใช้บริการ Net Bank ติดตั้งโปรแกรม “ถุงเงิน ประชารัฐ” และเปิดรหัสการ
ใช้งาน 

3.5 ผู้สมัครที่ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนแล้ว สามารถเปิดจ าหน่ายสินค้าโดยรับบัตรช าระเงิน
ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 

6. การช าระเงิน 
  กรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทย จะโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในวันท าการถัดไป
หลังจากการจ าหน่ายสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส าหรับวันหยุดราชการ จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันแรกที่เปิด
ท าการ โดยการโอนเงินแต่ละครั้งจะมีการส่ง SMS ให้เจ้าของร้านผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ 
 


