
 
 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับผู้ใหบ้ริการระบบขนส่งอาหาร  
(Food Delivery Platform) ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5  

 

1. สาระส าคัญของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5  (โครงการฯ) 

๑.๑ ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

๑.๒ คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการ (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ  
(๑) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     (๑.๑) เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปที่มีสัญชาติไทย และไม่ใช่นิติบุคคล 

และไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจร้านค้าอาหาร 
เครื่องดื่ม สินค้าท่ัวไปในประเภทเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้าน
หรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเป็นร้านค้า
ของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเป็นร้านค้าธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
และต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการร้านค้า) 

     (๑.๒) เป็นผู้ประกอบการบริการที่มีสัญชาติไทย และไม่ใช่นิติบุคคลและไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่เป็น
กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจบริการในประเภทเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการฯ หรือเป็นผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเป็นผู้ประกอบการบริการของวิสาหกิจชุมชนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง
และตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการบริการ) 

     (๑.๓) เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล และต้องเป็น
ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจ าทางท่ี
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ 
ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ) 

     (๑.๔) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง 
รถไฟ รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ (ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะ) 

(๒) รายการประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ให้เป็นตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด โดยสามารถตรวจสอบรายการประเภทสินค้าและบริการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com 

(๓) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(๔) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
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1.3 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ 
 (1) กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ผ่านสาขาหรือจุดรับ
ลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม2565 เป็นต้นไป
จนกว่ากระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร 
 (2) กรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการบริการ หรือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ
นอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ผ่านสาขาหรือ
จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่ากระทรวงการคลังโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร 
 (3) กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะนอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ ด้วยการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม
2565 เป็นต้นไปจนกว่ากระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯ และผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิ
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

๑.๔ คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ  
ประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ประชาชนผู้ที่มีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  

และประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามข้อ 1.5 (2) ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย  

 (๒) มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน 
 (๓) มีหมายเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก และมีบัตรประจ าตัวประชาชน  

(๔) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม  
๒๕๖5 และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมารับสิทธิในโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิในโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง” ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และเมื่อลงทะเบียนส าเร็จแล้วจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการ  
เพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที ่3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก 

(๕) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 (๖) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

1.5 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของประชาชน 
(1) ส าหรับประชาชนผู้ที่มีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะต้องยืนยันสิทธิเพ่ือเข้าร่วม

โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 และจะต้องใช้สิทธิโครงการฯ โดยการซื้อ
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สินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 
22.59 น. ซึ่งหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว แต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียน ตาม (2) 

(2) ส าหรับประชาชนทั่วไปนอกจาก (1) รวมถึงประชาชนที่เคยได้รับการยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่ง 
ระยะที่ 4 แต่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  จะต้องด าเนินการ ดังนี้   

(2.1) กรณีเป็นประชาชนที่ เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอ่ืนของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่าน  
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ 
www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖5 

(2 .2 )  ประชาชนนอกจาก (2.1) สามารถลงทะเบียน เข้ าร่ วมโครงการฯ ผ่ าน เว็บ ไซต์   
www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖5 

ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตาม (2) ก่อนวันที่ 1 ก ันยายน 2565 จะต้องใช้
สิทธิโครงการฯ โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 
กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการฯ แต่สามารถลงทะเบียนตาม 
(2) ได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่สิทธิในโครงการฯ ยังคงเหลือและมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ ได้  

ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตาม (2) ตั้งแต่วันที่ 1 ก ันยายน 2565  
เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการฯ โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน  
“เป๋าตัง” ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยัน
สิทธิในโครงการฯ ซึ่งหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการฯ แต่สามารถลงทะเบียนตาม (2) ได้อีก ทั้งนี้ 
เฉพาะกรณีท่ีสิทธิในโครงการฯ ยังคงเหลือและมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้  

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน
ที่สาขาหรือตู้ เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่ เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนกับ
ธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว 

1.6 ระยะเวลาการใชส้ิทธิ 
      ประชาชนผู้ที่มีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตามช่องทาง 

และช่วงเวลาที่ก าหนดในข้อ 1.5 (1) และประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการฯ จากการลงทะเบียนตามข้อ 1.5 (2) 
สามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก ันยายน 2565 หรือวันที่ได้รับข้อความบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565  

๑.7 รัฐจะสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการ กับ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของราคาสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว ทั้งนี้  
รัฐจะช าระเงินให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประชาชนต้องช าระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ  
(g-Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งรับช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
“ถุงเงิน” 
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 (๒) ต้องมีการซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการกันจริง  
 (๓) การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการท าธุรกรรมซื้อขายและสแกน  
QR Code เพ่ือช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ  
ในการซื้อขายที่ด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ท าซ้ า ส่งต่อ หรือ
วิธีการอ่ืนใดกับ QR Code ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าว 
 (๔) จ านวนเงินที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจ าตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า  
๑5๐ บาทต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ (1 กันยายน – ๓1 ตุลาคม ๒๕๖5)  
 (๕) ค่าสินค้าและ/หรือบริการที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่าย ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรก านัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เป็นการช าระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า  
โดยการก าหนดเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด โดยสามารถตรวจสอบรายการประเภทสินค้าและบริการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com 
 (๖) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ –  
๒๓.๐๐ น. ของทุกวัน 
 (7) กรณีท่ีรัฐโอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ส าเร็จ รัฐจะด าเนินการโอนเงิน
ให้แก่ผู้ประกอบการจนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2565  หากพ้นก าหนดเวลาข้างต้นและการโอนเงิน 
ยังคงไม่ส าเร็จ รัฐจะไม่โอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวและจะถือว่าผู้ประกอบการนั้นไม่ประสงค์รับเงินภายใต้
โครงการฯ 

๑.8 รัฐจะสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายตามข้อ ๑.7 รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ 
ตามโครงการฯ ไม่เกิน 26.5 ล้านหมายเลขประจ าตัวประชาชน ทั้งนี้ จ านวนสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ในภายหลังตามท่ีรัฐก าหนด 

๑.9 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ ๑.7 จะพิจารณาเม่ือประชาชนลงทะเบียนส าเร็จ ตามล าดับก่อนหลัง 
จนกว่าจะครบจ านวนสิทธิตามข้อ ๑.8 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ในการเข้าร่วม
โครงการฯ  

ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) (ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform) สามารถ
เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

2.1 ไม่ให้น าข้อ 1.7 (3) มาใช้บังคับกับการซื้อ-ขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในโครงการฯ ผ่านระบบ 
ของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

2.๒ ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ให้หมายถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม 
ที่เชื่อมต่อกับระบบของโครงการฯ  

2.3 ผู้ ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
และมีจ านวนร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มบน Platform ของตนเองไม่น้อยกว่า 20,000 ร้าน 
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2.4 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องมีระบบที่พร้อมเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
ฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดท าระบบโครงการฯ โดยต้องมีระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ตาม
มาตรฐานสากล หรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ 
ให้ค าตัดสินเกี่ยวกับระบบดังกล่าวของกระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยฯ 
ถือเป็นที่สุด 

2.5 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลกับ 
ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ (หรือระยะเวลาที่มีการขยายตามความเหมาะสม 
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการและการตรวจสอบข้อมูลของ ธนาคารกรุงไทยฯ หรือหน่วยงานของรัฐ) 
โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
ของธนาคารกรุงไทยฯ ทั้งนี้ ระบบต้องสามารถรองรับได้ท้ังกระบวนการพัฒนา ทดสอบ และการให้บริการจริง 

2.6 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีศูนย์บริการตอบค าถามลูกค้า (Customer Service and 
Operation Support) เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ Call Center E-mail Live Chat หรือช่องทาง 
อ่ืนใด และต้องสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงต้องมีบริการ Call Center เชื่อมต่อระหว่าง
ร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มกับผู้ให้บริการขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม (Rider) 

2.7 ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบว่าร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบของ 
ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform เป็นร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 
ส าเร็จ และผ่านการให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม
โครงการฯ แล้วกับธนาคารกรุงไทยฯ  

2.8 การช าระค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สั่งผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery 
Platform จะต้องเป็นการด าเนินการระหว่างแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้สั่งอาหารกับแอปพลิเคชัน 
“ถุงเงิน” ของร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินสนับสนุนของภาครัฐโดยช าระเงิน
เข้าบัญชีของร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มดังกล่าวที่ผูกกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เฉพาะในส่วนของค่าอาหาร
และ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด 

2.9 ห้ามร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มและผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ทอนเงินสดหรือรับ/ช าระ
คืนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเป็นเงินสดหรือประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ไม่ว่ากรณีใด และห้ามยกเลิกค าสั่งซื้อ
บางส่วนในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน 

2.10 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องจัดส่งรายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายอาหารและ/หรือ
เครื่องดื่มทุกรายการที่ด าเนินการภายใต้โครงการฯ ให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในวันถัดจากวันที่ธุรกรรมการซื้อขาย
ดังกล่าวเสร็จสิ้น 

2.11 นอกเหนือจากการจัดส่งข้อมูลธุรกรรมประจ าวันตามข้อ 2.10 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform 
ต้องยินยอมและจัดส่งรายละเอียดธุรกรรมการซื้อ-ขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มทุกรายการที่ด าเนินการภายใต้
โครงการฯ ให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ และ/หรือส านักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือ 
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ในการเปิดเผยข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  
กรณีมีการร้องขอผ่านส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

2.12 ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการภายใต้โครงการฯ ทั้งหมดเป็นข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
และส านักงานเศรษฐกิจการคลังมีสิทธิร้องขอให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการฯ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และประโยชน์อื่นใดของรัฐ 

2.13 หากมีการตรวจสอบพบธุรกรรมการซื้อ-ขายผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ผิดปกติ  
ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบพฤติการณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับแจ้งจากส านักงานเศรษฐกิจการคลังและ/หรือธนาคารกรุงไทยฯ ภายในระยะเวลา 
ที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและ/หรือธนาคารกรุงไทยฯ ก าหนด  

2.14 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบโดยตรง และ/หรือ 
เข้าร่วมการชี้แจงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น  พนักงานสอบสวน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมาธิการต่าง ๆ เป็นต้น  

2.15 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีแผนและระบบป้องกันการทุจริต และจัดส่งแผนและ
รายละเอียดระบบป้องกันการทุจริตให้แก่ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยต้องติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามสาระส าคัญ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหากมีการไม่ปฏิบัติตามหรือ
ฝ่าฝืนสาระส าคัญ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการให้บริการของผู้ให้บริการ  
Food Delivery Platform ผู้ ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องด า เนินการตรวจสอบธุรกรรม 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งการตรวจสอบผ่านระบบและการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ในกรณีทีก่ารไม่ปฏิบัติตามหรือ 
ฝ่าฝืนดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ได้มีการป้องกัน แก้ไข ตรวจสอบ  
หรือให้ความร่วมมือตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรและท าให้รัฐไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายจากร้านค้า
หรือประชาชนผู้เกี่ยวข้อง รัฐก็คงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform เป็นผู้ชดเชย 
ความเสียหายดังกล่าวให้แก่รัฐผ่านช่องทางและภายในระยะเวลาที่รัฐก าหนด 

2.16 ภายใต้บังคับของข้อ 2.15 ระบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสาระส าคัญ หลักเกณฑ์  
หรือเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบการตรวจสอบว่าธุรกรรม
การซื้อ-ขายเกิดขึ้นจริง ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน 

2.17 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีแนวทางการตรวจสอบและควบคุมด้านราคา โดยราคา
อาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ขายผ่านระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องไม่สูงกว่าราคา
อาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เคยขายผ่านระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
และผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องสามารถให้ข้อมูลทางด้านราคาเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
เช่น ข้อมูลสรุปยอดรวมการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าส่วนแบ่งการขาย (Gross Profit : GP) จากแต่ละร้านค้า 
ที่สามารถแบ่งเป็นรายได้ค่า GP รายได้จากโครงการฯ รายได้จากค่าบริการจัดส่ง เป็นต้น 
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2.18 เงื่อนไขการเก็บค่า GP และค่าบริการจัดส่งของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ผ่านโครงการฯ  
มีดังนี ้

(1) เก็บค่า GP จากค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม จากร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ราคาขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform หรือ 

(2) เก็บค่า GP จากค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม จากร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ไม่ เกิน 
ร้อยละ 20 ของราคาขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform  
และสนับสนุนค่าบริการจัดส่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน  

2.19 ร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มจะสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery Platform  
เพ่ือใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น เว้นแต่ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ถูกระงับสิทธิ
การเชื่อมต่อกับโครงการฯ ร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายดังกล่าวสามารถเลือก
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery Platform รายใหม่ได ้

2.20 รัฐสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform กรณีที่อัตรา 
ที่ไม่สามารถส่งสินค้า (Unallocated/Reject rate) จากสาเหตุที่มีผู้ขนส่งอาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอหรือ 
เหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ เฉลี่ยสะสมเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดค าสั่งซื้อทั้งหมดในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ  
Food Delivery Platform นั้นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน 

2.๒1 การสั่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถ 
สั่งได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน 

2.22 ความตกลงอ่ืนใดที่ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ได้ท ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ถือ
เป็นความตกลงระหว่างผู้ให้บริการ Food Delivery Platform กับร้านค้าเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้เป็นความตกลง
ของโครงการฯ และห้ามมีการอ้างชื่อหน่วยงานของรัฐในการท าความตกลงดังกล่าว 

2.23 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและพัฒนาธุรกิจเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบของโครงการฯ ผู้ให้บริการ Food 
Delivery Platform จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

2.24 ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร้านค้าและ/หรือประชาชนอันเกิดจากระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery 
Platform ร้านค้า หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกระบวนการให้บริการของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform 
ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

2.25 หากผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนสาระส าคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของโครงการฯ รัฐอาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform 
ดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่จ าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ยังคงต้องปฏิบัติ
ตามสาระส าคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ ส าหรับประชาชนและ/หรือร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 
และได้ด าเนินการซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform เรียบร้อยแล้ว จนกว่า
กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น 
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2.26 หากผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนสาระส าคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ
โครงการฯ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ แก่กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังอาจเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการฯ และเรียกให้ผู้ให้บริการ 
Food Delivery Platform ชดเชยความเสียหายดังกล่าวภายในระยะเวลาและช่องทางที่ กระทรวงการคลัง 
โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังก าหนด 

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามสาระส าคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย หรือชดใช้ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะด าเนินการตามกฎหมาย 

 

ลงชื่อ........................................................................... .................................            
      (……………………………………………...................................................……..)  

ต าแหน่ง………………………………………………………………………….……………………………….……………  
               กรรมการผู้มีอ านาจในการลงนาม 

           วันที่.............................................................................……… 


