
 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5  

๑. สาระส าคัญของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 (โครงการฯ) 

๑.๑ ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๖5  

๑.๒ คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการ (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการฯ  

(๑) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
           (๑.๑) เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล 
และไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจร้านค้าอาหาร 
เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปในประเภทเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ หรือเป็นร้านค้าของกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ
เป็นร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อ 
ธุรกิจแฟรนไชส์และต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการร้านค้า) 

     (๑.๒) เป็นผู้ประกอบการบริการที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคลและไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่เป็น
กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจบริการในประเภทเดียวกันกับที่ได้
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ หรือเป็นผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเป็นผู้ประกอบการบริการของ
วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต้องมี 
สถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ 
(ผู้ประกอบการบริการ) 

     (๑.๓) เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล  และต้องเป็น
ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจ าทาง 
ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
ทั้งนี้ ผู้ขับข่ีต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย (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 ของรัฐ

เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
จนกว่ากระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร 
 (2) กรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการบริการ หรือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ
นอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ผ่านสาขา
หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ ตั้ งแต่วันที่  15 สิ งหาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่า
กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร 
 (3) กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะนอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ ด้วยการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม
2565 เป็นต้นไปจนกว่ากระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯ และผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ
สิทธิเข้าร่วมโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ 
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

๑.๔ คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ  
ประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ประชาชนผู้ที่มีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

และประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามข้อ 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 ๒๕๖๕ 
และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที ่3  
                ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมารับสิทธิในโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิในโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และเมื่อลงทะเบียน
ส าเร็จแล้วจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที ่3 
และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก 

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

1.5 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของประชาชน 
(1) ส าหรับประชาชนผู้ที่มีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะต้องยืนยันสิทธิเพ่ือเข้าร่วม

โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 และจะต้องใช้สิทธิโครงการฯ  
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โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 กันยายน 
2565 เวลา 22.59 น. ซ่ึงหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว แต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนตาม (2)  

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

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

(2.2) ประชาชนนอกจาก (2.1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์  
www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖5 

ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตาม (2) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 จะต้อง
ใช้สิทธิโครงการฯ โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 
14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการฯ แต่สามารถ
ลงทะเบียนตาม (2) ได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่สิทธิในโครงการฯ ยังคงเหลือและมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้  

ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตาม (2) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565  
เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการฯ โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน  
“เป๋าตัง” ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้ง
ยืนยันสิทธิในโครงการฯ ซึ่งหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการฯ แต่สามารถลงทะเบียนตาม (2) 
ได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่สิทธิในโครงการฯ ยังคงเหลือและมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ ได้  

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจ าตัว
ประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน
กับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว 

1.6 ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
ประชาชนผู้ที่มีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตามช่องทาง

และช่วงเวลาที่ก าหนดในข้อ 1.5 (1) และประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการฯ จากการลงทะเบียนตามข้อ 1.5 (2) 
สามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 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 าระเงินผ่าน 
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
 (๒) ต้องมีการซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการกันจริง  
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 (๓) การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการท าธุรกรรมซื้อขายและสแกน  
QR Code เพ่ือช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ  
ในการซื้อขายที่ด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ท าซ้ า ส่งต่อ 
หรือวิธีการอ่ืนใดกับ 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 เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรก านัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เป็นการช าระค่าสินค้าหรือ
บริการล่วงหน้า โดยการก าหนดเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด โดยสามารถตรวจสอบรายการประเภทสินค้าและบริการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com 
 (๖) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ –  
๒๓.๐๐ น. ของทุกวัน 

 (7) กรณีที่รัฐโอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ส าเร็จ รัฐจะด าเนินการ 
โอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หากพ้นก าหนดเวลาข้างต้นและการโอนเงิน
ยังคงไม่ส าเร็จ รัฐจะไม่โอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวและจะถือว่าผู้ประกอบการนั้นไม่ประสงค์รับเงิน
ภายใต้โครงการฯ 

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

๑.9 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ ๑.7 จะพิจารณาเม่ือประชาชนลงทะเบียนส าเร็จ ตามล าดับ
ก่อนหลัง จนกว่าจะครบจ านวนสิทธิตามข้อ ๑.8 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ  

๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  

๒.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระส าคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
โครงการฯ และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีโครงการฯ ก าหนด 

๒.๒ ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระท าการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ  
หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ  

๒.๓ หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท า
ดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังก าหนด 

๒.๔ กระบวนการพิจารณาและด าเนินการตามข้อ ๒.๓ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังโดยส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังก าหนด 
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๓. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กรณีซื้อ-ขายอาหารและ/
หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) 

๓.1 เว้นแต่หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมในหมวดนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ประชาชนจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ให้ความยินยอมไว้
แล้วขณะเข้าร่วมโครงการฯ ทุกประการ 

๓.2 การใช้สิทธิตามโครงการฯ ผ่านระบบของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)  
(ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform) จะต้องเป็นการซื้อสินค้าเฉพาะประเภทอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม 
โดยประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น 

๓.๓ รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่าย 
อ่ืนใด 

๓.4 ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ เพ่ือสั่ งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food 
Delivery Platform ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน 

๓.5 ห้ามมีการรับหรือเรียกจะรับการทอนเป็นเงินสดหรือประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนใดจากการสั่งอาหารและ/
หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ว่าในกรณีใด 

๓.6 การซื้อขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องเป็น 
การซื้อขายกันจริง โดยประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ได้อยู่ ณ สถานที่เดียวกัน และประชาชนผู้สั่งและ
ร้านค้าผู้ขายไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ ยกเว้นไม่ให้น าเรื่องการท าธุรกรรม ซื้อขายและสแกน QR Code  
เพ่ือช าระสินค้ากันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ ในการซื้อขายที่ด าเนินการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ท าซ้ า ส่งต่อ หรือวิธีการอ่ืนใดกับ QR Code 
ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ในข้อ 1.7 (3) มาใช้บังคับ 

๓.๗ ความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ร้านค้าและ/หรือประชาชนอันเกิดจากระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery 
Platform ร้านค้า หรือบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการของผู้ให้บริการ Food Delivery 
Platform ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

๓.๘ ความยินยอมให้จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้วขณะเข้าร่วม
โครงการฯ ให้หมายความรวมถึงข้อมูลการใช้สิทธิตามโครงการฯ ผ่าน Food Delivery Platform ด้วย 

 ๔. ข้อความตกลงยินยอมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  

 * “ข้าพเจ้า” หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ * 

๔.๑ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ 
ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  รวมถึงข้อมูล 
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ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 2 โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน ระยะที่ 3 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒ 
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โครงการเราชนะ โครงการ ม๓๓ เรารักกัน 
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ 
เพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ระยะที่ 2 โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 โครงการ 
ยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 
“ชิมช้อปใช้” และโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ ามันกลุ่มเบนซินส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

๔.๒ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ 
ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 2 โครงการเรา
เที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒ 
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โครงการเราชนะ โครงการ ม๓๓ เรารักกัน 
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ 
เพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษ ระยะที่ 2 โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 โครงการ 
ยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 
“ชิมช้อปใช้” และโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ ามันกลุ่มเบนซินส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
(ถ้ามี) ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการประมวลผลและ
การตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพ่ือการยืนยันตัวตนหรือเพ่ือการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือรับสิทธิตามโครงการฯ 
และ/หรือเพ่ือการบริหารจัดการโครงการฯ  

๔.๓ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินมาตรการอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต 

๔.๔ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการฯ  

4.5 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ความยินยอมของข้าพเจ้านี้หมายความรวมถึงความยินยอมให้เก็บ
รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวสูงของข้าพเจ้า ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า 
ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า และหมู่โลหิตหรือศาสนาซึ่งบันทึกอยู่ในหน่วยความจ าหรือระบบอ่ืนใดในบัตร
ประจ าตัวประชาชนของข้าพเจ้า 

๔.6 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของข้าพเจ้าในข้อ ๔ นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ ๔.๓  
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ให้มีผลต่อไปแม้โครงการฯ จะสิ้นสุดลง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินมาตรการอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต 

๔.7 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกให้ชดใช้ความเสียหายจากส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง โดยกระบวนการพิจารณาและด าเนินการให้เป็นไปตามที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังก าหนด 

๔.8 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของ
ข้าพเจ้าเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระท าการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกให้ชดใช้
ความเสียหายจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ทั้งนี้ ให้การตัดสินของส านักงานเศรษฐกิจการคลังถือเป็นที่สุด 

๔.9 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมาย 

4.10 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ามีสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล  
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 4.1 – 4.6 (2) สิทธิขอเข้าถึงและ
ขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนผู้เป็นเจ้าของ (5) มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิ 
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (7) สิทธิร้องเรียน
กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการใช้สิทธิดังกล่าว 
จะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิเป็นหนังสือมายังส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

         ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 4.1 – 4.6 หรือใช้สิทธิ
ขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไม่สามารถระบุตัวตน
ผู้เป็นเจ้าของ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะด าเนินการเพิกถอนความยินยอม ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนผู้เจ้าของ ก็ต่อเมื่อโครงการฯ สิ้นสุดลงและได้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ดี เพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินโครงการฯ หากยังมีความจ าเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ก็จะไม่สามารถลบ
หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได ้
        ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า หากมีการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 4.1 – 4.6 หรือใช้
สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไม่สามารถระบุ
ตัวตนผู้เป็นเจ้าของ ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามสาระส าคัญของโครงการฯ และข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่รับจาก
โครงการฯ ทั้งหมดให้แก่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกเงินคืนจาก
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ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยกระบวนการพิจารณาและด าเนินการให้เป็นไปตามที่ส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลังก าหนด 

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วแต่กรณี ถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการระงับสิทธิในโครงการฯ หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะด าเนินการตามกฎหมาย 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 

 


