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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
1. สาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ)
1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565
1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4
(1) เป็นโรงแรม/ที่พัก ที่เป็นผู้ประกอบการรายเดิม และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้า
ร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1.1) ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
(1.2) ได้รับอนุญาตแต่หมดอายุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และได้ยื่นต่ออายุแล้ว
(1.3) โรงแรม/ที่พัก นอกเหนือจากข้อ (1.1) ถึง (1.2) ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนวันที่
1 มกราคม 2563 และมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
(2) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(3) ไม่เป็น ผู้ที ่ถ ู กระงับ สิทธิห รือ ถูก เรี ย กเงิน คื น หรื อถู กดำเนิน คดี ในโครงการเราเที่ ยวด้ ว ยกั น
หรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(4) โรงแรมต้องมีช่องทางรับชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
1.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(1) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
(3) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(4) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือทีไ่ ด้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
(5) มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งนี้ ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (Dip Chip) ภาพใบหน้าของผู้สมัคร
เข้าไปในฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดก่อน เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบสิทธิ
ของการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนด จึงจะทำการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ เว้นแต่ ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อน และได้ดำเนินการยืนยัน
ตัว ตน (Dip Chip) ของธนาคารกรุ ง ไทยแล้ว เพื่อใช้บริก ารแอปพลิเ คชัน “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet
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ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) ซึ่งเป็น
ผู้จัดทำระบบให้รัฐบาลและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าว
(6) ให้ ความยิ น ยอมแก่ โ รงแรม/ที ่ พ ั ก ในการส่ ง ข้ อ มู ล การจองและข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ แ ก่
ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.)
(7) ต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทยในการเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน
(8) ต้องไม่ใช้สิทธิจองโรงแรม/ที่พักและไม่ใช้ E-Voucher ในพื้นที่จังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน
1.4 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4
(1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร (รายเดิม) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยว
ด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ
ในเฟส 3 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ
(2) ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย ททท. กำหนด (รายเดิม)
ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้ยื่น
ความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ
(3) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP)
(ผู้ประกอบการ OTOP) (รายเดิม) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่ ว ั น ที ่ 3 สิ ง หาคม 2563 โดยได้ยื่นความประสงค์ และได้ รั บ
การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ
(4) ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือเรือเช่า
เพื่อการท่องเที่ยว (ผู้ประกอบการบริการฯ) ที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
(4.1) เป็นนิติบุคคล
(4.2) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4.3) ผ่านหลักเกณฑ์และการตรวจสอบของ ททท.
(4.4) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม
2563 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการ
ตามปกติ
(5) ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ
(รายใหม่) ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน
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ถึง 31 ตุลาคม 2564 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 มาแล้ว และยัง
เปิดให้บริการตามปกติ
(6) ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ตาม 1.4 (1) ถึง (5)
ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(7) ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ต้องมีช่องทาง
รับชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
1.5 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าที่พักในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับ
ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ โดยรัฐจะจ่ายให้แก่โรงแรม/ที่พักโดยตรง หลังจากประชาชนผู้ได้รับสิทธิได้ Check out
ออกจากโรงแรม/ที่พัก
ราคาสุทธิ หมายถึง ราคารวมค่าที่พักและอาหารเช้า (ถ้ามี) รวมภาษีอื่นๆแล้ว เท่านั้น (ราคาสุทธิต่อ
ห้องต่อคืน) และต้องเป็นราคาที่ไม่สูงเกินปี 2564 (ราคาสุทธิของปี 2564 ต้องเป็นราคาที่ไม่เกิน Rate plan
ปี 2562)
1.6 รัฐจะสนับสนุน E-Voucher ผ่านแอปพลิเคชั น “เป๋าตัง” ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิเมื่อ Check in
เข้าพักโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย E-Voucher มีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้
(1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักจะเป็นผู้ได้รับ E-Voucher
(2) ใช้จ่ายได้เฉพาะในร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการของผู้ประกอบการ OTOP
และผู้ประกอบการบริการฯ ตามข้อ 1.4 ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้าน
(3) การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ จะต้องทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการ
ตามข้อ 1.4 โดยสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบปรากฏตัว ต่อหน้า เท่านั้น
(face-to-face) และห้ามสแกนจากภาพ QR Code ที่บันทึกไว้
(4) E-Voucher จะปรากฏในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในเวลา 17.00 น. ของทุกวันตลอดระยะเวลา
ที่เข้าพัก โดยมีมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ตามรายละเอียดการจอง ทั้งนี้ มูลค่าของ E-Voucher สามารถ
สะสมได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตาม (5)
(5) สามารถใช้จ่ายได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ Check out
(6) E-Voucher สามารถใช้จ่ายได้จำนวนร้อยละ 40 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน
(7) ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นนอกจากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในการใช้ชำระเงินร่วมกับ E-Voucher ได้
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1.7 รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 1.5 และ 1.6 รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ไม่เกิน 10 สิทธิต่อหนึ่งหมายเลข
ประจำตัว ประชาชน (คำนวณจากจำนวนคืนคูณด้ ว ยจำนวนห้อง เช่น 2 คืน 2 ห้อง จะเท่ากับ 4 สิทธิ)
และรวมทั้งโครงการฯ แล้วไม่เกิน 10 ล้านสิทธิ (เฟส 4 มีจำนวน 2 ล้านสิทธิ) ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติม
จำนวนสิทธิได้ในภายหลัง
กรณีมีการจองใช้สิทธิตั้งแต่ 5 สิทธิขึ้นไป ถือว่าเข้าลักษณะท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะให้
ประชาชนแสดงหลักฐานรายชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลพร้อมเอกสารของผู้เข้าพักให้แก่โรงแรม/ที่พักเก็บไว้เพื่อใช้
เป็น หลักฐานเบิกจ่า ยเงิน สนับสนุน 40 % โดยมีร ายละเอียดเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ การเบิกจ่า ยเงิน
สนับสนุน 40 % แนบท้าย
1.8 รัฐจะพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ เข้าพักเมื่อประชาชนที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พัก ได้ชำระเงินค่าที่พักสำเร็จ
ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 1.7 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
1.9 ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ
โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ
(1) โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ
ตามข้ อ 1.2 และ 1.4 ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ ร ั บ การพิ จ ารณาเข้ า ร่ ว มโครงการฯ เฟส 3 มาแล้ ว
จะต้องยังเปิดให้บริการตามปกติ และจะต้องไม่เป็นผู้กระทำผิดเงื่อนไขหรือกระทำการทุจริต
ในโครงการฯ เฟส 3
(2) ผู้ประกอบการที่ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 3 มาแล้วตาม (1) จะต้องให้ความ
ยินยอม (Consent) ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” อีกครั้ง จึงจะดำเนินการในโครงการฯ เฟส 4 ได้
ประชาชน
(1) ประชาชนรายเดิมที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วตั้งแต่ เฟส 1 - 3 ต้องให้ความยินยอม
(Consent) และยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อนจึงจะดำเนินการ
ใช้สิทธิในโครงการฯ เฟส 4 ได้
(2) ประชาชนรายใหม่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 4 ให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยว
ด้ ว ยกั น .com และให้ ค วามยิ น ยอม (Consent) และยอมรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื ่ อ นไข
ก่อนดำเนินการใช้สิทธิผ่านช่องทางเว็บไซต์และผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
(3) ประชาชนตรวจสอบรายชื่อโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
ทั ้ ง นี ้ ไม่ ส ามารถใช้ ส ิ ท ธิ จ องโรงแรม/ที ่ พ ั ก และใช้ E-Voucher ในจั ง หวั ด ภู ม ิ ล ำเนาตาม
ทะเบียนบ้านได้
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(4) โรงแรม/ที่พัก ต้องให้ประชาชนที่มีสิทธิไปดำเนินการทำ Dip Chip ภาพใบหน้าของผู้สมัครเข้าไป
ในฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดก่อน เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบ
สิ ท ธิ ข องการเข้ า ร่ ว มโครงการเป็ น ไปตามที ่ ททท. กำหนด จึ ง จะทำการจองเพื ่ อ ใช้ ส ิ ท ธิ
ตามโครงการฯ ได้ เว้นแต่ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาก่อนและได้ดำเนินการ
ทำ Dip Chip ของธนาคารกรุงไทยแล้ว
(5) ประชาชนจองที่พัก โดยตรงกับโรงแรม/ที่พักตาม (3) เท่านั้นตามขั้นตอนและวิธีการที่ โรงแรม/
ที่พักกำหนด ได้ตั้งเเต่วันที่เริ่มโครงการ โดยทำการจองอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก และให้ความ
ยินยอมโรงแรม/ที่พัก ในการส่งข้อมูลการจอง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำ
ระบบให้รัฐบาล และ ททท.
(6) ให้ประชาชนตรวจสอบการแจ้งเตือนการจอง (Notification) ในแอปพลิ เคชัน “เป๋าตัง” รวมถึ ง
ตรวจสอบรายละเอียดการจองในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และชำระเงินค่าที่พัก (ซึ่งเป็นจำนวน 60% หลังจากที่ได้
หักเงินสนับสนุนจากรัฐ 40% แล้ว) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ได้รับแจ้งให้
ชำระเงิน (Notification) หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าว การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมั ติ
และ เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการจอง แต่ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักได้
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
6.1. โรงแรม/ที่พักที่ประสงค์จะให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพัก ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ให้ลูกค้าติดต่อขอเลื่อนการเข้าพักกับโรงแรม/ที่พักโดยตรง
(2) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการเข้าพักผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยโรงแรม/ที่พักเป็น
ผู้ทำรายการ
(3) ให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการเข้าพักในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
และให้ลูกค้ากด “ยืนยันรายการเลื่อนเข้าพัก”
6.2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าพักจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวัน-เวลาเข้าพักเท่านั้น
โดยรายละเอียดอื่น เช่น จำนวนวันเข้าพัก จำนวนห้องพัก หรือราคาห้องพัก จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
6.3 การเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้าต้องเหลือสิทธิตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าจำนวนสิทธิที่ต้องใช้สำหรับการเข้าพัก
ตามรายละเอียดการจองที่ลูกค้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น รายละเอียดการจองที่ขอเปลี่ยนแปลง
ต้องใช้สิทธิจำนวน 5 สิทธิ แต่ลูกค้ารายดังกล่าวคงเหลือสิทธิตามโครงการฯ เพียง 4 สิ ทธิ จะไม่สามารถ
ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักได้
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(2) สิ ท ธิ ร วมทั ้ ง โครงการฯ จะต้ อ งคงเหลื อ ไม่ น ้ อ ยกว่ า จำนวนสิ ท ธิ ท ี ่ ต ้ อ งใช้ ส ำหรั บ
การขอเปลี่ยนแปลงการเข้าพักตามรายละเอียดการจองที่ลูกค้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงนั้น
6.4. วัน-เวลาเข้า (Check in) และ ออกจากที่พัก (Check out) ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงต้องอยู่
ในช่วงระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เท่านั้น ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันสิ้นสุดโครงการฯ
(7) ประชาชนกดปุ่ม “เช็คอิน รับสิท ธิคูปองท่องเที่ยว” ในแอปพลิเคชั น “เป๋าตัง” เพื่อทำการ
Check in โรงแรม/ที่พักที่จองไว้
(8) โรงแรม/ที่พักสแกน QR Code ที่เกิดจากกระบวนการตาม (7) เพื่อ Check in ซึ่งจะต้องเป็นไป
ในลักษณะปรากฏตัวต่อหน้าเท่านั้น (Face-to-Face) โดยห้ามสแกนจากภาพ QR Code ที่บันทึกไว้ จากนั้น
ตรวจสอบรายละเอียดการจอง พร้อมทั้งต้องให้ประชาชนยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน”ถุงเงิน” โดยการสแกน
ใบหน้าก่อนเพื่อ ยืนยันการ Check in ทั้งนี้ QR Code ดังกล่าวจะมีระยะเวลาใช้งาน 3 นาที โดยสามารถ
สร้างใหม่ได้
(8.1) กรณียืนยันใบหน้าไม่สำเร็จ โรงแรม/ที่พักต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพัก และยืนยัน
การตรวจสอบผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” รวมทั้งเก็บบันทึกภาพถ่ายใบหน้าของผู้เข้าพักในขณะทำ
การเช็คอินและเช็คเอ้าท์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
(8.2) นำเทคโนโลยีก ารระบุ ต ำแหน่ง (GPS) มาใช้ เ พื ่ อ ระบุ ต ำแหน่ง ในการยื นยั นตั ว ตนของ
ประชาชนผู้ใช้สิทธิเพื่อดำเนินการ Check in ณ โรมแรม/ที่พัก ที่ทำการจองไว้
(9) ประชาชนเข้าพัก และกดปุ่ม “ใช้คูปองท่องเที่ยว” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย E-Voucher
ตามเงื่อนไขการใช้งานข้อ 1.6
(10) สามารถ Check in เพื่อใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ภายในเวลา 11.59 น. ของวันถัดจากวัน Check in
ในวั น แรกตามรายละเอี ยดการจอง หากไม่ Check in ภายในกำหนดเวลาดั งกล่ า ว จะถื อว่ าสละสิ ทธิ
โดยประชาชนจะไม่ได้รับ E-Voucher สำหรับวันที่ไม่ได้ Check in นั้น และผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก จะไม่ได้
รับเงินสนับสนุน 40% สำหรับวันแรกที่ Check in ไม่ทันภายในกำหนด ทั้งนี้ เงินที่ชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้
และถือว่าประชาชนได้ใช้จำนวนสิทธิของตนตามจำนวนสิทธิที่ได้ทำการจองในระบบแล้ว
(11) รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ โรงแรม/ที่พัก ตามข้อ 1.5 หลังจาก Check out แล้ว โดยรัฐจะ
จ่า ยเงิน สนับสนุนให้แก่ โรงแรม/ที่พัก ตามจำนวนสิทธิที่ประชาชนได้ร ับจริง จากการ Check in และ
Check Out เท่านั้น
(12) ในกรณีที่มีการยืนยันใบหน้าไม่สำเร็จและโรงแรม/ที่พักเป็นผู้ดำเนินการกดปุ่ม Check in แทน
โรงแรม/ที่พักจะได้รับเงินสนับสนุน 40% เมื่อ โรงแรม/ที่พักได้ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเข้าพักจริงของ
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ประชาชนผู้ใช้สิทธิตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 % และคณะกรรมการตามคำสั่ง
ททท. ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงิน
2. สาระสำคัญของโครงการฯ สำหรับการโดยสารเครื่องบิน
2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 2. นี้ ใช้บังคับกับเฉพาะประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้
การเดินทางดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการฯ
2.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน (สายการบิน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(1) มีเส้นทางบินภายในประเทศ
(2) ควบคุมดูแลให้ตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี) เสนอขายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ประชาชนในลักษณะ
ที่ทำให้ประชาชนทราบได้ว่าค่าบัตรโดยสารเป็นจำนวนเท่าใด และค่าคอมมิชชั น (ถ้ามี) เป็นจำนวนเท่าใด
ทั้งนี้รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 2.4 โดยคำนวณจากค่าบัตรโดยสารเท่านั้น
(3) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
2.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
(1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักและได้ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินโดยตรงกับสาย
การบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย
(2) ให้ความยินยอมแก่สายการบินในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ
ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล
2.4 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน
ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็น
หนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
(1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรม/ที่พักในจังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน
และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.5 (5)
และ (6)
(2) ไม่ เ กิ น 2,000 บาทต่ อ บั ต รโดยสารของหนึ ่ ง ผู ้ โ ดยสารในกรณี อ ื ่ น ๆ นอกเหนื อ จาก (1)
โดยเป็นการจองบัต รโดยสารเครื่องบินและเริ่มเดินทางได้ ตั้งแต่วัน ที่ 3 กุมภาพัน ธ์ 2565 เป็น ต้นไป
และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.5 (5) และ (6)

-8-

2.5 รัฐจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามข้อ 2.4 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง (1 Booking) จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน
2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง โดยห้องพักที่จองจะต้องเป็นห้องพักที่ได้รับสิทธิตามข้อ 1. เช่น จองห้องพัก
2 ห้อง 2 คืนจะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร
(2) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง (1 Booking) จำนวนการใช้สิทธิคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพัก
ที่จอง เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดิน ทางเพียง 2 คน
แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
(3) การใช้สิทธิขั้นต่ำ คือ 2 ผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก
1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับ 1 คนเท่านั้น
(4) ต้องเป็นเส้นทางการบินที่มีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม/
ที่พัก หรือจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัด
ใกล้เคียงได้ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
(5) ในกรณีใช้ ส ิ ทธิ ร ั บ เงิ น สนับ สนุ นค่า บั ตรโดยสารสำหรั บ การบิน เที ่ ย วขาไป วันที่ Check in
ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check in โรงแรม/ที่พักไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in
ทั้งโรงแรม/ที่พักและสายการบินจริงเท่านั้น
(6) ในกรณีที่ใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขากลับ วันที่ Check in ขึ้นเครื่อง
จะต้องห่างจากวันที่ Check out โรงแรม/ที่พักไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in และ Check out
จริงเท่านั้น โดยการบินเที่ยวขากลับต้องไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(7) ในกรณีที่จองบัตรโดยสารขาไป-กลับ (Round trip) แต่มีการโดยสารจริงเพียงเที่ยวเดียว (ไปหรือกลับ)
หรือมีการจองบัตรโดยสารขาไปและขากลับแยกเป็น 2 Booking จะขอรับสิทธิเ งินสนับสนุนค่า บัตรโดยสาร
เครื่องบินได้เพียงครึ่งหนึ่งของข้อ 2.4 เท่านั้น
(8) เมื่อ Check out ออกจากโรงแรม/ที่พักแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลและกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋ว
เครื่องบิน” ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่ าบัตรโดยสารเครื่องบิน ภายในวันที่
5 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องถูกต้องตรงกับ
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ บนบัตรประจำตัวประชาชน
2.6 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินรวมทั้งโครงการฯ ไม่เกิน 6 หกแสนผู้โดยสาร
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2.7 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ 2.4 จะพิจารณาเมื่อประชาชนผู้จองได้ดำเนินการตามข้อ 2.5 (8)
ครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 2. 6
หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 2.5 (8)
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ
3.1 โรงแรม/ที่พัก ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
และต้องจัดให้ลูกค้าสามารถรับทราบสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ รวมถึงเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวของลูกค้าก่อนการตัดสินใจจองที่พักด้วย
3.2 โรงแรม/ที่พักมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้าพักในการใช้สิทธิให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
3.3 โรงแรม/ที่พัก ต้องจัดให้ลูกค้าผู้จองให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
ธนาคารกรุงไทยฯ ททท. หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ
กรณีสแกนใบหน้าสำเร็จ โรงแรม/ที่พักมีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานการเข้าพักไว้เพื่อการตรวจสอบไม่น้อย
กว่า 1 ปีนับจากวันที่เข้าพัก ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนที่ ททท. กำหนด
กรณีที่ระบบยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) ขัดข้องชั่วคราว โรงแรม/ที่พักมีหน้าที่ กดยืนยันการเช็คอิน
ในระบบพร้อมบัน ทึกภาพถ่า ยและเก็บข้อมู ลที่จำเป็น ของผู้เ ข้า พัก ที่ร ะบุ วัน ที่ไ ว้เ ป็น หลั กฐาน ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนที่ ททท. กำหนด
โรงแรม/ที่พักจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
3.4 จำนวนห้องของโรงแรม/ที่พักที่ลงทะเบียนในเว็บไซด์ต้องตรงกับจำนวนห้องของโรงแรม/ที่พักที่มีอยู่จริง
และโรงแรม/ที่พัก จะต้อง ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หากพบว่ามีการจองเกินกว่าจำนวนห้องพัก
ที่ลงทะเบียน
3.5 ห้ามโรงแรม/ที่พัก ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ ของลูกค้า หากยังมีสิทธิเหลืออยู่ และห้ามโรงแรม/ที่พัก
เรียกเก็บเงินมัดจำหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจองที่พักดังกล่าวจากประชาชนผู้ใช้สิทธิจองที่พัก เกินกว่า
จำนวนเงิน 60 % ที่ประชาชนต้องชำระตามโครงการฯ
3.6 ในกรณีที่มีจำนวนการจองเกินกว่าจำนวนห้อง (Overbooking) โรงแรม/ที่พัก จะต้องให้สิทธิแก่ลูกค้า
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อน
3.7 ในกรณีที่โรงแรม/ที่พัก รับชำระเงินจากลูกค้าแล้ว และเกิดปัญหาอย่างใด ๆ ขึ้นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อ
การเข้าพักหรือเข้ารับ บริการของลู กค้า โรงแรม/ที่พัก จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิ ด ขึ้ น
ต่อลูกค้าทุกกรณี
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3.8 โรงแรม/ที่พักที่ได้สมัครและเข้าร่วมโครงการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ และตลอด
ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ โรงแรม/ที่พักต้องดำเนินการและให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้สิทธิตาม
โครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในกรณีมีเหตุที่ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้บริการ
ตามที่จองได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
โรงแรม/ที่พักจะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในการเลื่อนการเข้าพัก หรือคืนเงินให้แก่ประชาชนผู้จองสิทธิ
3.9 โรงแรม/ที่พัก เป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่นำส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ และ ททท.
3.10 ห้ามโรงแรม/ที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความปั่นป่วน
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
3.11 ในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
หรือส่งข้อมูลเท็จหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโรงแรม/ที่พัก โรงแรม/ที่พักจะต้องจ่ายเงิน
คืนให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้ร ับแจ้งถึงการจ่ายเงินผิดพลาดดังกล่ าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทาง
ทีร่ ัฐกำหนด
3.12 ในกรณีที่มีผู้เสียสิทธิอันพึงได้รับอันเนื่องมาจากโรงแรม/ที่พัก ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
หรือเนื่องมาจากโรงแรม/ที่พัก ถูกระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการจากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขโครงการหรืออันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลเท็จของโรงแรม/ที่พัก
โรงแรม/ที่พักจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียสิทธิทุกกรณี
3.13 หากโรงแรม/ที่พัก ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ โรงแรม/ที่พัก จะต้อง
จ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทาง
ที่รัฐกำหนด และ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โรงแรม/ที่พักออกจากการเข้าร่วมโครงการฯ
และไม่จ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการฯ
3.14 โรงแรม/ที่พักที่กระทำหรือร่วมกับผู้อื่นกระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ
บริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
4.1 ร้านอาหารสามารถรับชำระ E-Voucher เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เท่านั้น
ซึ่งจะต้องเป็นไปในลักษณะปรากฏตัวต่อหน้าเท่านั้น (Face-to-Face) โดยห้ามสแกนจากภาพ QR Code ที่บันทึกไว้
โดยการรับชำระเงินจะต้องรับชำระทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินในคราวเดียว เช่น กรณีใบเสร็จรับเงิน
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ระบุจำนวนค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งหมด 1,000 บาท ลูกค้าสามารถใช้ E-Voucher ชำระได้จำนวน 400 บาท
และลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อีก 600 บาท
4.2 สถานที่ท่องเที่ยวสามารถรับชำระ E-Voucher เป็นค่าผ่านประตู ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด
ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อ 4.1 ด้วย
4.3 ผู้ประกอบการ OTOP สามารถรับชำระ E-Voucher เป็นค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ผ่านแอปพลิเคชั น “ถุงเงิน”
เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อ 4.1 ด้วย
4.4 ผู้ประกอบการบริการฯ สามารถรับชำระ E-Voucher เป็นค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชั น “ถุงเงิน” เท่านั้น
และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อ 4.1 ด้วย
4.5 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญ
ของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
4.6 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
และการปิดประกาศในที่ซึ่งมองเห็นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการฯ
4.7 ห้ามร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ปฏิเสธการใช้จ่าย
ผ่าน E-Voucher ของลูกค้า เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4.8 ห้ามร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
กระทำการใด ๆ อันก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดหรือ ความปั่นป่ว นที่เ ป็น อุป สรรคต่ อ การดำเนินโครงการฯ
หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
4.9 ในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ
ของร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ หรืออันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินคืน
ให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการจ่ายเงินผิดพลาดดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่รัฐกำหนด
4.10 ในกรณีที่มีผู้เสียสิทธิอันพึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ หรืออันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ
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ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียสิทธิทุกกรณี
4.11 หากร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ
ดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืน
ผ่านช่องทางที่ รัฐกำหนด และ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ที่กระทำผิดดังกล่าวออกจากการเข้าร่วมโครงการฯ และไม่
จ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการฯ
4.12 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ที่กระทำหรือร่วมกับ
ผู้อื่นกระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ
เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 %
5.1 กิจการ โรงแรม/ที่พัก
(1) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิดำเนินการ Check – In ยืนยันการจองด้วยระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ
ถูกต้อง ผู้ประกอบการประเภทกิจการ โรงแรม/ที่พัก จะได้รับเงินสนับสนุน 40 % ของราคาที่พักต่อห้องต่อ
คืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (T+14) นับแต่วันที่เช็คเอาท์
ทั้งนี้โรงแรมมีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานการเข้าพักของประชาชนผู้ใช้สิทธิไว้เพื่อการตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่เช็คเอาท์
โดยหลักฐานดังกล่าวประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและผู้เข้าพักทุกคน
2. ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก
3. Folio (ถ้ามี)
*หมายเหตุ : กรณีที่มีการจองครั้งเดียวตั้งเเต่ 5 สิทธิ ใน 1 ครั้ง (หมู่คณะ) จะต้องนำส่งหลักฐาน
ในข้ อ 1 – 3 ไปที่อีเมล payttogether@gmail.com ภายใน 7 วั น นั บ ถั ด จากวั น เช็ ค เอ้ า ท์ เพื ่ อ ประกอบ
การพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุน 40 % อนึ่ง ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน 40 % มีระยะเวลา
30 วันทำการ (T+30) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ ททท. ได้รับหลักฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน
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(2) กรณีประชาชนผู้ใ ช้สิทธิ ดำเนินการ Check – In ยืน ยัน การจองด้วยระบบสแกนใบหน้า
ไม่สำเร็จ
ให้ ผ ู ้ ป ระกอบการประเภทกิ จ การ โรงแรม/ที ่ พ ั ก มี ห น้ า ที ่ ต รวจสอบข้ อ มู ล ผู ้ เ ข้ า พั ก
ว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ทำการจองใช้สิทธิ และกดยืนยันการเช็คอินในระบบตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพัก
และผู ้ ประกอบการต้ องจั ดส่ งหลั กฐานดั งต่ อไปนี ้ ไปที ่ อ ี เมล payttogether@gmail.com
เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุน 40 %
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและผู้เข้าพักทุกคน
2. ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก
3. Folio (ถ้ามี)
4. ภาพถ่ายผู้ใช้สิทธิในวันที่ Check in และ Check Out
หมายเหตุ : จะต้ อ งนำส่ ง หลั ก ฐานในข้ อ 1-4 ไปที ่ อ ี เ มล payttogether@gmail.com
ภายใน 7 วันนับถัดจากวันเช็คเอ้าท์ และจัดเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับจากวันที่เช็คเอ้าท์ ทั้งนี้ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่ มเติมเพื่อยืนยันการเข้าพัก
ของประชาชนประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณา
อนึ ่ ง ระยะเวลาในการพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น 40 % กรณี ส แกนใบหน้ า ไม่ ส ำเร็ จ
มี ร ะยะเวลา 30 วั น ทำการ (T+30) ทั ้ ง นี ้ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ วั น ที ่ ททท. ได้ ร ั บ หลั ก ฐานดั ง กล่ า วอย่ า งครบถ้ ว น
ทั้งนี้ จะจ่ายเงินให้เฉพาะจำนวนวันเข้าพักที่ปรากฏในระบบเท่านั้น
5.2 กิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพื่อสุขภาพ / รถเช่า,เรือเช่า
(1) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ชำระค่าบริการด้วย E – Voucher และมีการใช้จ่ายตามปกติ
ผู้ประกอบการประเภทกิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพื่อ
สุขภาพ / รถเช่า, เรือเช่า จะได้รับเงินสนับสนุน 40 % ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (T+14) นับแต่วันที่รับ
ชำระ E-Voucher จากประชาชนผู้ใช้สิทธิ
(2) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ชำระค่าบริการด้วย E – Voucher และมีการใช้จ่ายผิดปกติ
ผู้ประกอบการประเภทกิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพื่อ
สุขภาพ / รถเช่า,เรือเช่า จะต้องจัดส่งใบเสร็จรับเงิน /หลักฐานการได้รับเงิน /รายการสินค้าหรือบริการหรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปที่อีเมล payttogether@gmail.com เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่า ยเงิน
สนับสนุน 40 % และจัดเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับเงิน
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อนึ่ง ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน 40 % มีระยะเวลา 30 วันทำการ (T+30)
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ ททท. ได้รับหลักฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน
5.3 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
กรณีประชาชนผู้ใ ช้สิทธิ ขอรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และได้ ดำเนิน การ
Check – In ยืนยันการจองด้วยระบบสแกนใบหน้าสำเร็จถูกต้อง
ประชาชนผู ้ ใ ช้ ส ิ ท ธิ จะได้ ร ั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค่ า บั ต รโดยสารเครื ่ อ งบิ น เข้ า G-Wallet
ของประชาชนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในอัตรา 40% ของมูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000
บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เมื่อมีการท่องเที่ยวและเข้าพักในที่พักตาม
โครงการเราเที่ยวด้วยกันในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยรัฐจะ
จ่ายเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในทุก 15 วัน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.4 – 2.7
6. ข้อความตกลงยินยอมของโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ
* “ข้าพเจ้า” หมายถึง โรงแรม/ที่พัก *
6.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการฯ
6.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ
เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับ
สิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ
6.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่นของรัฐ
หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต
6.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ
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6.5 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุ คคล
ของข้าพเจ้าข้อ 6. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 6.3 ให้มีผล
ตลอดไป
6.6 ข้าพเจ้าตกลงจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำร้องขอในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งใช้มาตรการที่เหมาะสม
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลู กค้า/ประชาชน กรณีข้อมูลส่วนบุคคล
รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก เป็นเหตุให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ในความเสียหาย
ดังกล่าว
6.7 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม
หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับตามโครงการฯ ให้แก่รัฐภายใน 7 วัน
6.8 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลัก เกณฑ์
หรือเงื่อนไขของโครงการฯ รัฐอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหาก
พบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้แก่รัฐภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสิน
ของรัฐถือเป็นที่สุด
6.9 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า กรณีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือที่เกิดจาก
หรือเป็นผลจากการกระทำที่ผิดพลาด โดยผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พัก
ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความ
เสียหายทั้งสิ้นเต็มจำนวน โดยทางโครงการฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว
6.10 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
6.11 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการกระทำหรือร่ว มกับผู้อื่น กระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ได้เงิน ทรัพย์ส ิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ เป็นการกระทำ
ความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง
ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รั บพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
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7. ข้อความตกลงยินยอมของร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
* “ข้าพเจ้า” หมายถึง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ *
7.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบีย น
เข้าร่วมโครงการฯ
7.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูล
การรับชำระเงิน ตามโครงการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ
เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ
เพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ
7.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการรับชำระเงินตาม
โครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่นของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในอนาคต
7.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
และข้อมูลการรับชำระเงินตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ
7.5 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็ บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้า และข้อมูลการรับชำระเงินตามโครงการฯ ตามข้อ 7. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ
เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 7.3 ให้มีผลตลอดไป
7.6 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม
หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับตามโครงการฯ ให้แก่รัฐภายใน 7 วัน
7.7 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขของโครงการฯ รัฐอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
และหากพบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้แก่รัฐภายใน 7 วัน ทั้งนี้
ให้การตัดสินของรัฐถือเป็นที่สุด
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7.8 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า กรณีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือที่เกิดจาก
หรือเป็นผลจากการกระทำที่ผิดพลาด โดยผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ผู ้ ป ระกอบการสถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย ว ผู ้ ประกอบการ OTOP และผู ้ ป ระกอบการบริ ก ารฯ ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอม
เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น
เต็มจำนวน โดยทางโครงการฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว
7.9 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
7.10 ข้ าพเจ้ ารั บ ทราบว่ า การกระทำหรื อ ร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น กระทำการโดยทุ จ ริ ต เพื ่ อ ให้ ไ ด้ เ งิ น ทรั พ ย์ สิ น
หรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ เป็นการกระทำ
ความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริ ง
ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะดำเนินการตามกฎหมาย

ททท. ยืนยัน วันที่ 26 มกราคม 2565

