สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสาหรับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร
(Food Delivery Platform) ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4
1. สาระสาคัญของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4
๑.๑ ช่วงระยะเวลาดาเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๑.๒ คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการ (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(๑) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑.๑) เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล
และไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจร้านค้าอาหาร
เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปในประเภทเดียวกันกับได้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้าน
หรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือเป็นร้านค้า
ของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเป็นร้านค้า
ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
และต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการร้านค้า)
(๑.๒) เป็นผู้ประกอบการบริการที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคลไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการ
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจบริการในประเภทเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ หรือเป็นผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ เป็ น ผู้ ป ระกอบการบริ ก ารของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง
และตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ประกอบการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการบริการ)
(๑.๓) เป็ น ผู้ ป ระกอบการด้ านขนส่ ง สาธารณะที่ มี สั ญ ชาติไ ทยและไม่ ใ ช่นิ ติบุ ค คล และต้ อ งเป็น
ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจาทางที่
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้
ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ)
(๑.๔) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง
รถไฟ รถโดยสารประจาทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ (ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะ)
(๒) รายการประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ให้เป็นตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด โดยสามารถตรวจสอบรายการประเภทสินค้าและบริการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com
(๓) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(๔) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

-21.3 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ
(1) กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถ
ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น “ถุ ง เงิ น ” หรื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.คนละครึ่ ง .com หรื อ
ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2565 เป็นต้นไปจนกว่ากระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร
(2) กรณี เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ผู้ ป ระกอบการบริ ก าร หรื อ ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง สาธารณะ
นอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ผ่านสาขา
หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปจนกว่ากระทรวงการคลัง
โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร
(3) กรณีเป็ น ผู้ ป ระกอบการขนส่ งมวลชนสาธารณะนอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่ว ม
โครงการฯ ด้วยการเปิดใช้ งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2565 เป็นต้นไปจนกว่ากระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังจะปิดรับสมัคร
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯ และผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิ
เข้าร่วมโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 และโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
๑.๔ คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
ประชาชนที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้ แ ก่ ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ โ ครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3
และประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามข้อ 1.5 (2) ซึง่ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(๓) มีหมายเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก และมีบัตรประจาตัวประชาชน
(๔) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม ๒๕๖๕
และไม่เป็นผูไ้ ด้รับสิทธิโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
(๕) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(๖) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
1.5 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของประชาชน
(1) สาหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
ผ่ านแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง ” ตั้งแต่วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 และจะต้องใช้สิ ทธิ
โครงการฯ โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ผ่านแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่ าว แต่ประสงค์
เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียน ตาม (2)

-3(2) สาหรับประชาชนทั่วไปนอกจาก (1) จะต้องดาเนินการ ดังนี้
(2.1) กรณี เ ป็ น ประชาชนที่ เ คยได้ รั บ สิ ท ธิ ม าตรการ/โครงการอื่ น ของรั ฐ ที่ มี ก ารใช้ จ่ า ยผ่ า น
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์
www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
(2.2) ประชาชนนอกจาก (2.1) สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
ที่ ส าขาหรื อ ตู้ เ อที เ อ็ ม ของธนาคารกรุ ง ไทยฯ ยกเว้ น ผู้ ที่ เ คยยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยบั ต รประจ าตั ว ประชาชนกั บ
ธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว
1.6 ระยะเวลาการใช้สิทธิ
(1) ส าหรั บ ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ โ ครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ตามช่องทางและช่วงเวลาที่กาหนดในข้อ 1.5 (1) สามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์หรือวันที่
ได้รับข้อความบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แจ้งว่ายืนยันสิทธิสาเร็จ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
(2) สาหรับประชาชนนอกจาก (1) ที่ได้รับสิทธิโครงการฯ จากการลงทะเบียนตามข้อ 1.5 (2) สามารถใช้
สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ หรือวันที่ได้รับข้อความบนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือได้รับ SMS
แจ้งว่าลงทะเบียนสาเร็จและได้รับสิทธิโครงการฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
๑.7 รั ฐจะสนั บสนุ นวงเงินร่ วมจ่ ายแก่ ป ระชาชนในการซื้ อ อาหาร เครื่ อ งดื่ ม สิ น ค้ า ทั่ ว ไป และบริ ก าร กั บ
ผู้ ป ระกอบการที่เ ข้ าร่ ว มโครงการฯ เป็ น จ านวนร้ อยละ ๕๐ ของราคาสิ น ค้ าและ/หรื อบริ การดั ง กล่ าว ทั้ง นี้
รัฐจะชาระเงินให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ประชาชนต้องช าระเงิน ค่าสิ น ค้าและ/หรือบริการผ่ านระบบช าระเงินอิเล็ กทรอนิกส์ โ ดยภาครัฐ
(g- Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้แก่ผู้ประกอบfการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งรับชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน”
(๒) ต้องมีการซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการกันจริง
(๓) การซื้ อ -ขายสิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายจะต้ อ งมี ก ารท าธุ ร กรรมซื้ อ ขายและสแกน
QR Code เพื่ อ ช าระค่ า สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก ารกั น แบบพบหน้ า (face-to-face) และไม่ มี ก ระบวนการใด ๆ
ในการซื้อขายที่ดาเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ทาซ้า ส่งต่อ หรือ
วิธีการอื่นใดกับ QR Code ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อหลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าว
(๔) จานวนเงินที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจาตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า ๑5๐
บาทต่อวัน โดยไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน
(๕) ค่าสินค้าและ/หรือบริการที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่าย ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกานัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชาระค่าสินค้าหรือบริการล่ว งหน้า
โดยการกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด โดยสามารถตรวจสอบรายการประเภทสินค้าและบริการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

-4(๖) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ –
๒๓.๐๐ น. ของทุกวัน
(7) กรณีที่รัฐโอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สาเร็จ รัฐจะดาเนินการโอนเงิน
ให้แก่ผู้ประกอบการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากพ้นกาหนดเวลาข้างต้นและการโอนเงินยังคงไม่สาเร็จ
รัฐจะไม่โอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวและจะถือว่าผู้ประกอบการนั้นไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการฯ
๑.8 รัฐจะสนับสนุนวงเงิน ร่วมจ่ายตามข้อ ๑.7 รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ
ตามโครงการฯ ไม่เกิน 29 ล้านหมายเลขประจาตัวประชาชน ทั้งนี้ จานวนสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตามทีร่ ัฐกาหนด
๑.9 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ ๑.7 จะพิจารณาเมื่อประชาชนลงทะเบียนสาเร็จ ตามลาดับก่อนหลัง
จนกว่าจะครบจานวนสิทธิตามข้อ ๑.8 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ในการเข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4
ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) (ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform) สามารถ
เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
2.1 ไม่ให้ น าข้อ 1.7 (3) มาใช้บั งคับ กับการซื้อ -ขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ในโครงการฯ ผ่ านระบบ
ของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2.๒ ผู้ ให้ บ ริ การ Food Delivery Platform ให้ ห มายถึงผู้ ให้ บริการระบบขนส่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม
ที่เชื่อมต่อกับระบบของโครงการฯ
2.3 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Food Delivery Platform ต้ อ งมี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย
และมีจานวนร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มบน Platform ของตนเองไม่น้อยกว่า 20,000 ร้าน
2.4 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องมีระบบที่พร้อมเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
ฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทยฯ) ในฐานะผู้จัดทาระบบโครงการฯ โดยต้องมีระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ตามมาตรฐานสากล หรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ให้คาตัดสินเกี่ยวกับระบบดังกล่าวของกระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจ
การคลังร่วมกับ ธ. กรุงไทยฯ ถือเป็นที่สุด
2.5 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล กับ
ธ.กรุงไทยฯ ได้ตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ (หรือระยะเวลาที่มีการขยายตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์
ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการและการตรวจสอบข้อมูลของ ธ.กรุงไทยฯ หรือหน่วยงานของรัฐ) โดยต้องมีเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ ธ.กรุงไทยฯ ทั้งนี้
ระบบต้องสามารถรองรับได้ทั้งกระบวนการพัฒนา ทดสอบ และการให้บริการจริง

-52.6 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีศูนย์บริการตอบคาถามลู กค้า (Customer Service and
Operation Support) เป็ น ของตนเอง ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นรู ป แบบ Call Center E-mail Live Chat หรื อ ช่ อ งทาง
อื่ น ใด และต้ อ งสามารถให้ บ ริ ก ารได้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง รวมถึ ง ต้ อ งมี บ ริ ก าร Call Center เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มกับผู้ให้บริการขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม (Rider)
2.7 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งตรวจสอบว่า ร้ า นอาหารและ/หรือ เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ผ่ า นระบบของ
ผู้ ให้ บ ริ การ Food Delivery Platform เป็ นร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ได้ล งทะเบียนเข้าร่ว มโครงการฯ
สาเร็จ และผ่านการให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสาหรับผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม
โครงการฯ แล้วกับ ธ. กรุงไทยฯ
2.8 การช าระค่ า อาหารและ/หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ที่ สั่ ง ผ่ า นผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Food Delivery
Platform จะต้องเป็นการดาเนินการระหว่างแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้สั่งอาหารกับแอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน” ของร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินสนับสนุนของภาครัฐ โดยชาระเงิน
เข้าบัญชีของร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มดังกล่าวที่ผูกกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เฉพาะในส่วนของค่าอาหาร
และ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.9 ห้ามร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มและผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ทอนเงินสดหรือรับ/ชาระ
คืนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเป็นเงินสดหรือประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่ากรณีใด และห้ามยกเลิกคาสั่งซื้อ
บางส่วนในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน
2.10 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องจัดส่งรายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายอาหารและ/หรือ
เครื่องดื่มทุกรายการที่ดาเนิน การภายใต้โ ครงการฯ ให้แก่ ธ.กรุงไทยฯ ในวันถัดจากวันที่ธุรกรรมการซื้ อขาย
ดังกล่าวเสร็จสิ้น
2.11 นอกเหนือจากการจัดส่งข้อมูลธุรกรรมประจาวันตามข้อ 2.10 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform
ต้องยินยอมและจัดส่งรายละเอียดธุรกรรมการซื้อ-ขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มทุกรายการที่ดาเนินการภายใต้
โครงการฯ ให้แก่ ธ.กรุงไทยฯ และ/หรือสานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการเปิดเผย
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น กรณีมีการร้องขอผ่าน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2.12 ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการภายใต้โครงการฯ ทั้งหมดเป็นข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และสานักงานเศรษฐกิจการคลังมีสิทธิร้องขอให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินโครงการฯ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และประโยชน์อื่นใดของรัฐ
2.13 หากมีการตรวจสอบพบธุร กรรมการซื้ อ -ขายผ่ านผู้ ให้ บริ การ Food Delivery Platform ที่ผิ ด ปกติ
ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องดาเนินการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบพฤติการณ์
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับแจ้งจากสานักงานเศรษฐกิจการคลังและ/หรือ ธ.กรุงไทยฯ ภายในระยะเวลาที่สานักงาน
เศรษฐกิจการคลังและ/หรือ ธ.กรุงไทยฯ กาหนด

-62.14 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องยินยอมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบโดยตรง และ/หรือ
เข้ า ร่ ว มการชี้ แ จงร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น พนั ก งานสอบสวน ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ
คณะกรรมาธิการต่าง ๆ เป็นต้น
2.15 ผู้ ให้ บ ริ การ Food Delivery Platform ต้องมี แผนและระบบป้ องกั นการทุจริ ต และจัด ส่ งแผนและ
รายละเอียดระบบป้องกันการทุจริตให้แก่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยต้องติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามสาระสาคัญ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขสาหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหากมีการไม่ปฏิบัติตามหรือ
ฝ่าฝืนสาระสาคัญ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการให้บริการของผู้ให้บริการ
Food Delivery Platform ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Food Delivery Platform จะต้ อ งด าเนิ น การตรวจสอบธุ ร กรรม
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจสอบผ่านระบบและการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ในกรณีทกี่ ารไม่ปฏิบัติตามหรือ
ฝ่ า ฝื น ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Food Delivery Platform ไม่ ไ ด้ มี ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ข ตรวจสอบ
หรือให้ความร่วมมือตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรและทาให้รัฐไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายจากร้านค้า
หรื อประชาชนผู้ เ กี่ย วข้ อ ง รั ฐ ก็คงไว้ซึ่งสิ ทธิ ที่จ ะเรี ย กให้ ผู้ ให้ บริ ก าร Food Delivery Platform เป็นผู้ ช ดเชย
ความเสียหายดังกล่าวให้แก่รัฐผ่านช่องทางและภายในระยะเวลาที่รัฐกาหนด
2.16 ภายใต้บังคับของข้อ 2.15 ระบบการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสาระส าคัญ หลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขสาหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบการตรวจสอบว่าธุรกรรม
การซื้อ-ขายเกิดขึ้นจริง ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน
2.17 ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ต้องมีแนวทางการตรวจสอบและควบคุมด้านราคา โดยราคา
อาหารและ/หรื อเครื่ องดื่มที่ขายผ่ านระบบของผู้ ให้ บริการ Food Delivery Platform จะต้องไม่สู งกว่าราคา
อาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เคยขายผ่านระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
และผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องสามารถให้ข้อมูลทางด้านราคาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
เช่น ข้อมูลสรุปยอดรวมการเก็บ ค่าธรรมเนียมหรือค่าส่วนแบ่งการขาย (Gross Profit : GP) จากแต่ละร้านค้า
ที่สามารถแบ่งเป็นรายได้ค่า GP รายได้จากโครงการฯ รายได้จากค่าบริการจัดส่ง เป็นต้น
2.18 เงื่อนไขการเก็บค่า GP และค่าบริการจัดส่งของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ผ่านโครงการฯ
มีดังนี้
2.18.1 เก็บค่า GP จากค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม จากร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มไม่เกินร้อยละ 20
ของราคาขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform หรือ
2.18.2 เก็ บ ค่ า GP จากค่ า อาหารและ/หรื อเครื่ องดื่ ม จากร้ า นอาหารและ/หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ไม่ เ กิ น
ร้ อ ยละ 20 ของราคาขายอาหารและ/หรื อเครื่ องดื่ มในโครงการฯ ผ่ านผู้ ให้ บริ การ Food Delivery Platform
และสนับสนุนค่าบริการจัดส่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน

-72.19 ร้ านอาหารและ/หรื อเครื่ องดื่ม จะสามารถเลื อกเชื่ อมต่อ กับ ผู้ ให้ บริ การ Food Delivery Platform
เพื่อใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น เว้นแต่ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ถูกระงับสิทธิ
การเชื่อมต่อกับโครงการฯ ร้านอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่เชื่อมต่อกับผู้ ให้บริการรายดังกล่าวสามารถเลื อก
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery Platform รายใหม่ได้
2.20 รัฐสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform กรณีที่อัตรา
ที่ไม่สามารถส่งสินค้า (Unallocated/Reject rate) จากสาเหตุที่มีผู้ขนส่งอาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอหรือ
เหตุ สุ ด วิ สั ย อื่ น ๆ เฉลี่ ย สะสมเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 ของยอดค าสั่ ง ซื้ อ ทั้ ง หมดในโครงการฯ ผ่ า นผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
Food Delivery Platform นั้นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
2.๒1 การสั่งอาหารและ/หรือเครื่ องดื่มในโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถ
สั่งได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน
2.22 ความตกลงอื่นใดที่ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ได้ทากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ ถือ
เป็นความตกลงระหว่างผู้ให้บริการ Food Delivery Platform กับร้านค้าเป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้เป็นความตกลง
ของโครงการฯ และห้ามมีการอ้างชื่อหน่วยงานของรัฐในการทาความตกลงดังกล่าว
2.23 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและพัฒนาธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อกับระบบของโครงการฯ ผู้ให้บริการ Food
Delivery Platform จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
2.24 ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร้านค้าและ/หรือประชาชนอันเกิดจากระบบของผู้ให้บริการ Food Delivery
Platform ร้านค้า หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการของผู้ให้บริการ Food Delivery Platform
ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
2.25 หากผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนสาระสาคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของโครงการฯ รัฐอาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ใ ห้บริการ Food Delivery Platform
ดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ยังคงต้องปฏิบัติ
ตามสาระสาคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ สาหรับประชาชนและ/หรือร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
และได้ดาเนิ น การซื้อ -ขายสิ น ค้าผ่ านระบบของผู้ ให้ บริการ Food Delivery Platform เรียบร้อยแล้ ว จนกว่า
กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น
2.26 หากผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนสาระสาคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ
โครงการฯ อัน เป็ น เหตุให้ เกิดความเสี ยหายอย่างใด ๆ แก่ กระทรวงการคลั งโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลั ง โดยส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง อาจเพิ ก ถอนการเข้ า ร่ ว มโครงการและเรี ย กให้
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Food Delivery Platform ชดเชยความเสี ย หายดั ง กล่ า วภายในระยะเวลาและช่ อ งทางที่
กระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังกาหนด

-8ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามสาระสาคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ
ข้า พเจ้ า ขอรั บรองว่า ข้ อ มูล ที่ ข้า พเจ้ า ได้ ใ ห้ไ ว้ใ นการสมัค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็ น จริ ง
ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย หรือชดใช้ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะดาเนินการตามกฎหมาย
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