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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 

1. สาระส าคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ) 

1.1 ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 โดยใช้สิทธิจอง
โรงแรม/ที่พักตั้งแตว่ันที่ 7 มีนาคม 2566 เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 และเดินทางเข้าพักวันสุดท้าย
ในวันที่ 29 เมษายน 2566 และเช็คเอ้าท์ในวันที่ 30 เมษายน 2566  

1.2 คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 
 (1) เป็นโรงแรม/ที่พัก ที่เป็นผู้ประกอบการรายเดิมและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.
เราเที่ยวด้วยกัน.com และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 เฟส 4 และเฟส 4 ส่วนขยายมาแล้ว 
และยังเปิดให้บริการตามปกติไปจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ โดยจะต้องให้ความยินยอม (Consent) ผ่านแอปพลิ     
เคชัน “ถุงเงิน” อีกครั้ง จึงจะด าเนินการในโครงการฯ เฟส 5 ได้ หรือ  
 (2) เป็นโรงแรม/ที่พัก ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และได้แจ้งความประสงค์
ผ่าน TAT – E FORM ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 และได้รับการ
ยืนยันจาก ททท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      (2.1) ได้รับอนุญาตหรือด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและมีใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
      (2.2) ได้รับอนุญาตแตใ่บอนุญาตหมดอายุ และได้ยื่นต่ออายุต่อเนื่องจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ และมีใบ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20)  
      (2.3) โรงแรม/ที่พัก นอกเหนือจากข้อ (2.1) ถึง (2.2) ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และมีหมายเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี  

(3) โรงแรมต้องมีช่องทางรับช าระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 

       (4) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนหรือถูกด าเนินคดีในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือโครงการ
อ่ืน ๆ ของรัฐ  
1.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ 
 (1) มีหมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 (2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน 
 (3) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 (4) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 
มาแล้ว 
 (5) มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งนี้ ต้องด าเนินการยืนยันตัวตน (Dip Chip) ภาพใบหน้าของผู้สมัครเข้าไป
ในฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยตามวิธีการที่ธนาคารก าหนดก่อน เพ่ือให้ระบบท าการตรวจสอบสิทธิของการเข้า
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ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก าหนด จึงจะท าการลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการได้ เว้นแต่ ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อน และได้ด าเนินการยืนยันตัวตน (Dip Chip) 
ของธนาคารกรุงไทยแล้ว เพ่ือใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋า
ตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) ซึ่งเป็นผู้จัดท าระบบให้รัฐบาลและเป็นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าว 
 (6) ให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ 
ในฐานะผู้จัดท าระบบให้รัฐบาล และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 (7)  ให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและส าเนาบัตรประชาชน รวมทั้งกรณี
ด าเนินการสแกนใบหน้าไม่ส าเร็จ ต้องให้โรงแรม/ที่พักเก็บบันทึกภาพใบหน้าของตนในขณะท าการเช็คอินและเช็คเอ้าท์
ด้วย เพ่ือให้โรงแรม/ที่พัก น าส่งเป็นหลักฐานให้แก่ ททท. ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 40 %  รวมทั้งมีหน้าที่น าส่งส าเนา
บัตรประชาชนของผู้เข้าพักร่วม กรณีมีการใช้สิทธิ 5 สิทธิ  
 (8) ต้องไม่ใช้สิทธิจองโรงแรม/ที่พักและไม่ใช้ E-Voucher ในพ้ืนที่จังหวัดภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน 

1.4 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเรา
เที่ยวด้วยกันเฟส 5 

 (1)  ผู้ประกอบการรายเดิม ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) (ผู้ประกอบการ OTOP)         
ธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งรถเช่าหรือเรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยว (ผู้ประกอบการบริการฯ)      
ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในเฟส 3 เฟส 4 และเฟส 4 ส่วนขยายมาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติไปจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ โดยจะต้อง
ให้ความยินยอม (Consent) ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” อีกครั้ง จึงจะด าเนินการในโครงการฯ เฟส 5 ได้  

 (2) ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และได้แจ้งความประสงค์ผ่าน TAT – E FORM 
ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 และได้รับการยืนยันจาก ททท. ว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     (2.1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
                     2.1.1 ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ. 20) (ถ้ามี) 
                     2.1.2 ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/DBD)  
     (2.2) ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว 
  2.2.1 ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ 20) (ถ้ามี) 
  2.2.2 ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจกาค้า / DBD) 
     (2.3) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) 
(ผู้ประกอบการ OTOP) 
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  ใบอนุญาตประกอบและประเภทกิจการที่ ขึ้ นทะเบียนไว้ กับ  กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย (รหัสผู้ประกอบการ) 
               (2.4) ผู้ประกอบการธุรกิจสปาหรือนวดเพ่ือสุขภาพ  
   2.4.1 ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ 20) (ถ้ามี) 
  2.4.2 ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจกาค้า/DBD) 
  2.4.3 ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งออกโดยกระทรวง 
สาธารณสุข   
    (2.5) ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรถเช่าหรือเรือเช่าเพ่ือการท่องเที่ยว (ผู้ประกอบการบริการฯ) 
  รถเช่า 
  2.5.1 ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 20) (ถ้ามี)  
  2.5.2 ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/DBD) 
  2.5.3 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งออกโดย
กรมการขนส่งทางบก 
  เรือเช่า 
  2.5.4 ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. 20) (ถ้ามี) 
  2.5.5 ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ DBD) 
  2.5.6 ใบอนุญาตใช้เรือ ซึ่งออกโดยกรมเจ้าท่า 

(3) ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ต้องมีช่องทางรับ
ช าระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
 (4) ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ข้างต้น ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการอ่ืน ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐ  
 
1.5 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าที่พักในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ,000 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับ
ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ โดยรัฐจะจ่ายให้แก่โรงแรม/ที่พักโดยตรง หลังจากประชาชนผู้ได้รับสิทธิได้ Check out 
ออกจากโรงแรม/ที่พัก  
 ราคาสุทธิ หมายถึง ราคารวมค่าที่พักและอาหารเช้า (ถ้ามี) รวมภาษีอ่ืนๆแล้ว  เท่านั้น (ราคาสุทธิต่อห้อง
ต่อคืน) โดยราคาห้องพักที่ เสนอขายในโครงการฯ ต้องไม่ เกินราคาปกติของห้องพักแต่ละประเภท               
(Room Type) ที่ได้ขายก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องแจ้ง
ราคาขายห้องพัก (Rate plan) ของปี 2565 เพ่ือประกอบการพิจารณา เว้นแต่เป็นโรงแรมที่เปิดใหม่ในปี 2566  
ให้แจ้งราคาขายห้องพักของปี 2566  

1.6 รัฐจะสนับสนุน E-Voucher ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิเมื่อ Check in  
เข้าพักโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย E-Voucher มีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้ 
 (1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักจะเป็นผู้ได้รับ E-Voucher  
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 (2) ใช้จ่ายได้เฉพาะในร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการของผู้ประกอบการ OTOP และ
ผู้ประกอบการบริการฯ ตามข้อ 1.4 ที่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้าน  
 (3) การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจะต้องท าธุรกรรมกับผู้ประกอบการ ตามข้อ 
1.4 โดยสแกน QR Code เพ่ือช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบปรากฏตัวต่อหน้าเท่านั้น  (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 สามารถสะสมได้
จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตาม (5) 
 (5) สามารถใช้จ่ายได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ Check out 
 (6) E-Voucher สามารถใช้จ่ายได้จ านวนร้อยละ 40 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน 
 (7) ไม่สามารถใช้ช่องทางอ่ืนนอกจากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในการใช้ช าระเงินร่วมกับ E-Voucher ได้ 

1.7 รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 1.5 และ 1.6 รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ไม่เกิน 5 สิทธิต่อหนึ่งหมายเลขประจ าตัว
ประชาชน (ค านวณจากจ านวนคืนคูณด้ วยจ านวนห้ อง  เช่ น  2  คืน  2  ห้ อง  จะ เท่ ากับ  4  สิ ทธิ )  
และส าหรับเฟส 5 มีจ านวน 5.6 แสนสิทธิ ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพ่ิมเติมจ านวนสิทธิได้ในภายหลัง 
       กรณีมีการจองใช้สิทธิตั้งแต่ 5 สิทธิขึ้นไป ถือว่าเข้าลักษณะท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะประชาชน
ต้องยินยอมให้หลักฐานรายชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลพร้อมส าเนาบัตรประชาชนเอกสารของผู้เข้าพักทุกคนให้แก่
โรงแรม/ที่พักเก็บไว้ โดยโรงแรมจะต้องจัดให้ประชาชนทุกคนที่เข้าพักดังกล่าว ให้ความยินยอมในการเก็บ
ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่
เกี่ยวข้อง และให้โรงแรม/ที่พักน าส่งส าเนาเอกสารและข้อมูลดังกล่าวต่อ ททท. เพื่อเป็นหลักฐานเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุน 40 % โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อ 5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 %  

1.8 รัฐจะพิจารณาผู้ได้รับสิทธิเข้าพักเมื่อประชาชนที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พัก ได้ช าระเงินค่าที่พักส าเร็จตามล าดับ
ก่อนหลัง จนกว่าจะครบจ านวนสิทธิตามข้อ 1.7 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ 

1.9 ขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ 
 โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ  

(1) โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ตาม
ข้อ 1.2 และ 1.4 (รายเดิม) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 3 หรือเฟส 4 หรือ
เฟส 4 ส่วนขยายมาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ จะต้องให้ความยินยอม (Consent) ผ่าน      
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ระหว่างวันที่ 7 - 20 มีนาคม 2566 อีกครั้ง จึงมีสิทธิด าเนินการในโครงการฯ 
เฟส 5 ได ้

(2) โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ตาม
ข้อ 1.2 และ 1.4 (รายใหม)่  ทีไ่ด้รับการยืนยันจาก ททท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน จากการลงทะเบียน
ผ่าน TAT – E FORM ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 
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จะต้องให้ความยินยอม (Consent) ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ระหว่างวันที่ 7 - 20 มีนาคม 2566 
อีกครั้ง จึงมีสิทธิด าเนินการในโครงการฯ เฟส 5 ได้  
ประชาชน 

(1) ประชาชนรายเดิมที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 1 - 4 ส่วนขยายมาแล้ว ต้องให้ความ
ยินยอม (Consent) และยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อนจึงจะ
ด าเนินการใช้สิทธิในโครงการฯ เฟส 5 ได ้ 

(2) ประชาชนรายใหม่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 ให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.
com และให้ความยินยอม (Consent)  และยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนด าเนินการใช้สิทธิ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์  

(3) ประชาชนตรวจสอบรายชื่อโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com   
ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้สิทธิจองโรงแรม/ที่พักและใช้ E-Voucher ในจังหวัดภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน
ได้  

(4) ประชาชนจองท่ีพักโดยตรงกับโรงแรม/ที่พักตาม (3) เท่านั้นตามข้ันตอนและวิธีการที่โรงแรม/                
     ที่พักก าหนด ได้ตั้งเเต่วันที่เริ่มโครงการ โดยท าการจองอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก  
     และให้ความยินยอมโรงแรม/ที่พัก ในการส่งข้อมูลการจอง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ 
     ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดท าระบบให้รัฐบาล และ ททท. 

 (5) ให้ประชาชนตรวจสอบการแจ้งเตือนการจอง (Notification) ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รวมถึงตรวจสอบ
รายละเอียดการจองในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และช าระเงินค่าที่พัก (ซึ่งเป็นจ านวน 60% หลังจากที่ได้หักเงิน
สนับสนุนจากรัฐ 40% แล้ว) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ได้รับแจ้งให้ช าระเงิน 
(Notification) หากไม่ช าระเงินภายในก าหนดเวลาดังกล่าว การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและ เม่ือช าระเงิน
แล้วจะไม่สามารถยกเลิกการจอง แต่ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักได้  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
               5.1. โรงแรม/ที่พักที่ประสงค์จะให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพัก ให้ด าเนินการดังนี้ 
            (1) ให้ลูกค้าติดต่อขอเลื่อนการเข้าพักกับโรงแรม/ที่พักโดยตรง 
            (2) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการเข้าพักผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”  โดยโรงแรม/ที่พักเป็น              
ผู้ท ารายการ  
            (3) ให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการเข้าพักในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และให้
ลูกค้ากด “ยืนยันรายการเลื่อนเข้าพัก”   
               5.2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าพักจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวัน-เวลาเข้าพักเท่านั้น โดย
รายละเอียดอื่น เช่น จ านวนวันเข้าพัก จ านวนห้องพัก หรือราคาห้องพัก จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  
               5.3 วัน-เวลาเข้า (Check in) และ ออกจากที่พัก (Check out) ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงต้องอยู่
ในช่วงระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส  5 เท่านั้น ทั้งนีจ้ะต้องไม่เกินวันสิ้นสุดโครงการฯ 

(6) ประชาชนกดปุ่ม “เช็คอิน รับสิทธิคูปองท่องเที่ยว” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพ่ือท าการ  Check in 
โรงแรม/ที่พักที่จองไว้  

about:blank
about:blank
about:blank
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(7) โรงแรม/ที่พักสแกน QR Code ที่เกิดจากกระบวนการตาม (6) เพ่ือ Check in ซึ่งจะต้องเป็นไปใน
ลักษณะปรากฏตัวต่อหน้าเท่านั้น (Face-to-Face) โดยห้ามสแกนจากภาพ QR Code ที่บันทึกไว้ จากนั้น
ตรวจสอบรายละเอียดการจอง (พร้อมทั้งให้ประชาชนยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน”ถุงเงิน” โดยการสแกนใบหน้า
ก่อนเพื่อยืนยันการ Check in) ทั้งนี้ QR Code ดังกล่าวจะมีระยะเวลาใช้งาน 3 นาที โดยสามารถสร้างใหม่ได้  
 (7.1) กรณียืนยันโดยสแกนใบหน้าไม่ส าเร็จ ประชาชนยินยอมให้โรงแรม/ที่พัก กดยอมรับเงื่อนไขและ
ด าเนินการต่อเพ่ือยืนยันการใช้สิทธิของลูกค้าแทนการสแกนใบหน้าอีกครั้ง  โดยโรงแรม/ที่พักต้องด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพักและยืนยันการตรวจสอบผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ก่อนกดยอมรับเงื่อนไข
ดังกล่าว รวมทั้งโรงแรม/ที่พักต้องด าเนินการและประชาชนต้องยินยอมให้โรงแรม/ที่พักเก็บบันทึกภาพถ่าย
ใบหน้าของผู้เข้าพักโดยต้องแสดงให้เห็นสถานที่ของโรงแรม/ที่พักในขณะท าการเช็คอินและเช็คเอ้าท์เพื่อใช้
เป็นหลักฐานและน าส่งให้ ททท. ในการขอเบิกจ่ายเงิน 40 %      
 (7.2) น าเทคโนโลยีการระบุต าแหน่ง (GPS) มาใช้เพ่ือระบุต าแหน่งในการยืนยันตัวตนของประชาชน
ผู้ใช้สิทธิเพ่ือด าเนินการ Check in ณ โรมแรม/ที่พัก ที่ท าการจองไว้ 

(8) ประชาชนเข้าพัก และกดปุ่ม “ใช้คูปองท่องเที่ยว” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพ่ือใช้จ่าย E-Voucher ตาม
เงื่อนไขการใช้งานข้อ 1.6 

(9) สามารถ Check in เพ่ือใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ภายในเวลา 11.59 น. ของวันถัดจากวัน Check in ในวัน
แรกตามรายละเอียดการจอง หากไม่ Check in ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ โดยประชาชนจะ
ไม่ได้รับ E-Voucher ส าหรับวันที่ไม่ได้ Check in นั้น และผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน 
40% ส าหรับวันแรกที่ Check in ไม่ทันภายในก าหนด ทั้งนี้  เงินที่ช าระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ และถือว่าประชาชน
ได้ใช้จ านวนสิทธิของตนตามจ านวนสิทธิที่ได้ท าการจองในระบบแล้ว 

(10) รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่โรงแรม/ที่พักตามข้อ 1.5 หลังจาก Check out แล้ว โดยรัฐจะจ่ายเงิน
สนับสนุนให้แก่โรงแรม/ที่พักตามจ านวนสิทธิที่ประชาชนได้รับจริงจากการ Check in และ Check Out 
เท่านั้น  

(11) ในกรณีที่มีการยืนยันใบหน้าไม่ส าเร็จและโรงแรม/ที่พักเป็นผู้ด าเนินการกดปุ่ม Check in แทน 
โรงแรม/ที่พักจะได้รับเงินสนับสนุน 40% เมื่อ โรงแรม/ที่พักได้ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเข้าพักจริงของ
ประชาชนผู้ใช้สิทธิตามที่ก าหนดในข้อ 5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 % และคณะกรรมการตาม
ค าสั่ง ททท. ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงิน  

(12) ในกรณีมีการจองและใช้สิทธิ 5 สิทธิ โรงแรม/ที่พัก มีหน้าที่เก็บเอกสาร หลักฐาน และน าส่งให้ 
ททท. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 % ข้อ 5.1 (1) และ 5.1 (2) 

 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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2.1 โรงแรม/ที่พัก ต้องปฏิบัติตามสาระส าคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และ
ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถรับทราบสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ รวมถึงเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
ของลูกค้าก่อนการตัดสินใจจองท่ีพักด้วย 

2.2 โรงแรม/ที่พักมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้าพักในการใช้สิทธิให้ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.3 โรงแรม/ที่พัก ต้องจัดให้ลูกค้าผู้จองให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
ธนาคารกรุงไทยฯ ททท. หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการฯ  
 กรณีสแกนใบหน้าส าเร็จ โรงแรม/ที่พักมีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานการเข้าพักไว้เพ่ือการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 
1 ปีนับจากวันที่เข้าพัก ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนที่ ททท. ก าหนด 
 กรณีที่ระบบยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) ขัดข้องชั่วคราว หรือมีเหตุอ่ืน ท าให้สแกนใบหน้าไม่ส าเร็จ 
โรงแรม/ที่พักมีหน้าที่ กดยืนยันการเช็คอินในระบบพร้อมบันทึกภาพถ่ายและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นของผู้เข้าพักที่
ระบุวันที่ไว้เป็นหลักฐาน ตามที่ก าหนดในข้อ 5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 % 
 โรงแรม/ที่พักจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

2.4 จ านวนห้องของโรงแรม/ที่พักที่ลงทะเบียนในเว็บไซด์ต้องตรงกับจ านวนห้องของโรงแรม/ที่พักที่มีอยู่จริงและ
โรงแรม/ที่ พักจะต้องยินยอมให้ เจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบ หากพบว่ามีการจองเกินกว่าจ านวนห้องพัก                            
ที่ลงทะเบียน 

2.5 ห้ามโรงแรม/ที่พัก ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ ของลูกค้า หากยังมีสิทธิเหลืออยู่ และห้ามโรงแรม/ที่พักเรียก
เก็บเงินมัดจ าหรือเงินอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจองที่พักดังกล่าวจากประชาชนผู้ใช้สิทธิจองที่พัก  เกินกว่าจ านวน
เงิน 60 % ที่ประชาชนต้องช าระตามโครงการฯ 

2.6 ในกรณีที่มีจ านวนการจองเกินกว่าจ านวนห้อง (Overbooking) โรงแรม/ที่พัก จะต้องให้สิทธิแก่ลูกค้า 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อน  

2.7 ในกรณีที่โรงแรม/ที่พัก รับช าระเงินจากลูกค้าแล้ว และเกิดปัญหาอย่างใด ๆ ขึ้นที่ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการ
เข้าพักหรือเข้ารับบริการของลูกค้า โรงแรม/ที่พัก จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
ต่อลูกค้าทุกกรณี 

2.8 โรงแรม/ที่พักที่ได้สมัครและเข้าร่วมโครงการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ และตลอด
ระยะเวลาด าเนินการของโครงการ โรงแรม/ที่พักต้องด าเนินการและให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ในกรณีมีเหตุที่ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้บริการตามที่จองได้ 
และเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ โรงแรม/ที่พักจะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในการเลื่อนการเข้าพัก หรือคืนเงินให้แก่ประชาชน
ผู้จองสิทธิ 

2.9 กรณีโรงแรม/ที่พัก ฝ่าฝืนโดยยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหรือถูก ททท. ตัดสิทธิหรือระงับสิทธิในระหว่างเข้า
ร่วมโครงการ เนื่องจากกระท าผิดเงื่อนไขหรือทุจริต โรงแรม/ที่พักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อประชาชนที่ได้จอง
และช าระเงิน 60% แต่ไม่สามารถใช้สิทธิตามโครงการได้ ในความเสียหายจากเงินที่ได้ช าระแล้ว รวมทั้งความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นของประชาชน 
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2.10 โรงแรม/ที่พัก เป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่น าส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ และ ททท.   

2.11 ห้ามโรงแรม/ที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการฯ กระท าการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความปั่นป่วน 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ 

2.12 ในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการส่งข้อมูล  
หรือส่งข้อมูลเท็จหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโรงแรม/ที่พัก โรงแรม/ที่พักจะต้องจ่ายเงินคืน
ให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ งถึงการจ่ายเงินผิดพลาดดังกล่ าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทาง 
ทีร่ัฐก าหนด 

2.13 ในกรณีที่มีผู้เสียสิทธิอันพึงได้รับอันเนื่องมาจากโรงแรม/ที่พัก ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข         
หรือเนื่องมาจากโรงแรม/ที่พัก ถูกระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการจากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์            
หรือเงื่อนไขโครงการหรืออันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลเท็จของโรงแรม/ที่พัก 
โรงแรม/ที่พักจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อผู้เสียสิทธิทุกกรณี 

2.14 หากโรงแรม/ที่พัก ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ โรงแรม/ที่พัก จะต้อง
จ่ายเงินที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่าน
ช่องทางรัฐก าหนด และ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โรงแรม/ที่พักออกจากการเข้าร่วมโครงการฯ  
และไม่จ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการฯ 

2.15 โรงแรม/ที่พักที่กระท าหรือร่วมกับผู้อ่ืนกระท าการโดยทุจริตเพ่ือให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการฯ เพ่ือให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.16 กรณโีรงแรม/ที่พัก มีเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืนและระงับการจ่ายเงินได้ และ
หากมีการกระท าผิดเงื่อนไขของโครงการฯ ต้องได้รับโทษไปจนถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐ 

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

3.1 ร้านอาหารสามารถรับช าระ E-Voucher เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เท่านั้น           
ซึ่งจะต้องเป็นไปในลักษณะปรากฏตัวต่อหน้าเท่านั้น (Face-to-Face) โดยห้ามสแกนจากภาพ QR Code ที่บันทึกไว้ โดย
การรับช าระเงินจะต้องรับช าระท้ังจ านวนตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินในคราวเดียว เช่น กรณีใบเสร็จรับเงินระบุ
จ านวนค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งหมด 1,000 บาท ลูกค้าสามารถใช้ E-Voucher ช าระได้จ านวน 400 บาท และลูกค้า
จะต้องช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อีก 600 บาท  

3.2 สถานที่ท่องเที่ยวสามารถรับช าระ E-Voucher เป็นค่าผ่านประตู ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด  
ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อ 3.1 ด้วย 

3.3 ผู้ประกอบการ OTOP สามารถรับช าระ E-Voucher เป็นค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เท่านั้น 
และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อ 3.1 ด้วย 
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3.4 ผู้ประกอบการบริการฯ สามารถรับช าระ E-Voucher เป็นค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เท่านั้น และ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อ 3.1 ด้วย 

3.5 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระส าคัญของ
โครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ  

3.6 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และ
การปิดประกาศในที่ซึ่งมองเห็นได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการฯ 

3.7 ห้ามร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ปฏิเสธการใช้จ่ายผ่าน 
E-Voucher ของลูกค้า เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

3.8 ห้ามร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ กระท า
การใด ๆ อันก่อให้ เกิดความเข้ า ใจผิดหรือความปั่ นป่ วนที่ เป็น อุปสรรคต่อการด า เนิน โครงการฯ  
หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ 

3.9 ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของ
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ หรืออันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ 
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่
รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการจ่ายเงินผิดพลาดดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่รัฐก าหนด 

3.10 ในกรณีที่มีผู้เสียสิทธิอันพึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ หรืออันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขของร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ        
ที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียสิทธิทุกกรณี 

3.11 หากร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ 
ดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าดังกล่าว           
โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่รัฐก าหนด และ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ที่กระท าผิดดังกล่าวออกจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
และไม่จ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการฯ 

3.12 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ ที่กระท าหรือร่วมกับผู้อ่ืน
กระท าการโดยทุจริตเพ่ือให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพ่ือให้
ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
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4. การจัดเก็บเอกสารของผู้ประกอบการตามโครงการฯ  
   ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บเอกสาร ไว้เพื่อการตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่เช็คเอ้าท์หรือ   
   วันที่มีการใช้บริการ ดังนี้  
 4.1 ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก เอกสารที่ต้องจัดเก็บประกอบด้วย 
                1.ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและผู้เข้าพักทุกคน หรือข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและ   
ผู้เข้าพักทุกคนที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
       2. ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก 
                3. ภาพถ่ายผู้ใช้สิทธิในกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่าน โดยเป็นภาพถ่ายใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในขณะท าการ 
Check in และขณะท าการ Check Out และต้องแสดงให้เห็นสถานที่ของโรงแรม/ที่พักในขณะท าการ Check in 
และ Check Out ด้วย 
 4.2 ผู้ประกอบการประเภทกิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพ่ือสุขภาพ / 
รถเช่า,เรือเช่า เอกสารที่ต้องจัดเก็บประกอบด้วย  
  1. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการได้รับเงิน  
  2. รายการสินค้าหรือบริการ 
  3. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
        
5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 %  
    ผู้ประกอบการจะต้องส่งเอกสารหลักฐานให้แก่ ททท. เพ่ือประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุน 40 % 
ดังนี้  
       5.1 กิจการ โรงแรม/ที่พัก 
 (1) กรณีประชาชนใช้สิทธิ 1 – 4 สิทธิ ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก จะได้รับเงินสนับสนุน 40% ของ
ราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ภายในระยะเวลา  14 วันท าการ (T+14) นับแต่
วันที่เช็คเอ้าท์ 

(2) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิด าเนินการ Check – In โดยสแกนใบหน้าส าเร็จถูกต้อง  
      กรณี ใช้ 5 สิทธิ ใน 1 ครั้ง ให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  1.ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและผู้เข้าพักทุกคน หรือข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ
และผู้เข้าพักทุกคนที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก 
  โดยน าส่งหลักฐานตาม 1 – 2 ไปที่ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันเช็คเอ้าท์  เพ่ือประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุน 40 %                      
อนึ่ง ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน 40 % มีระยะเวลา30 วันท าการ (T+30) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่ 
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ททท. ได้รับหลักฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน  ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาส่งหลักฐานให้แก่ ททท. ภายในวันที่                      
15 มิถุนายน 2566 (วันสุดท้าย) 

 
 (2) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิด าเนินการ Check – In ด้วยระบบสแกนใบหน้าไม่ส าเร็จ และโรงแรมที่พัก
เป็นผู้กดยืนยันการ Check – In  
  ให้ผู้ประกอบการ โรงแรม/ที่พัก มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ เข้าพักว่าเป็นบุคคลเดียวกับ                      
ผู้ที่ท าการจองใช้สิทธิ ก่อนกดยืนยันการเช็คอินในระบบตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพัก  
  และผู้ประกอบการต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
  1.ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและผู้เข้าพักทุกคน หรือข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ
และผู้เข้าพักทุกคนที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  2. ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก 
  3. ภาพถ่ายใบหน้าผู้ใช้สิทธิในขณะท าการ Check in และขณะท าการ Check  Out และต้อง
แสดงให้เห็นสถานที่ของโรงแรม/ที่พักในขณะท าการ Check in และ Check Out ด้วย 
   โดยน าส่งหลักฐานตาม 1-3 ไปที่ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน  
ภายใน 7 วันนับถัดจากวันเช็คเอ้าท์ เพ่ือประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุน 40 % อนึ่ง ระยะเวลาในการ
พิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน 40 % กรณีสแกนใบหน้าไม่ส าเร็จมีระยะเวลา 30 วันท าการ (T+30) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
วันที่ ททท. ได้รับหลักฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาส่งหลักฐานให้แก่ ททท. ภายในวันที่     
15 มิถุนายน 2566 (วันสุดท้าย) 
 ททท. ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเรียกเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมจากโรงแรม/ที่พัก และหรือประชาชน เพ่ือยืนยัน
การเข้าพักของประชาชนประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการ
พิจารณา 
                    

5.2 กิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพื่อสุขภาพ / รถเช่า,เรือเช่า 

 (1) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ช าระค่าบริการด้วย E – Voucher และมีการใช้จ่ายตามปกติ 
            ผู้ประกอบการประเภทกิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพ่ือสุขภาพ 
/ รถเช่า, เรือเช่า จะได้รับเงินสนับสนุน 40 % ภายในระยะเวลา 14 วันท าการ (T+14) นับแต่วันที่ รับช าระ            
E-Voucher จากประชาชนผู้ใช้สิทธิ 

(2) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ช าระค่าบริการด้วย E – Voucher และมีการใช้จ่ายผิดปกติ 
                     ผู้ประกอบการประเภทกิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพ่ือสุขภาพ 
/ รถเช่า,เรือเช่า จะต้องจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการได้รับเงิน /รายการสินค้าหรือบริการหรือเอกสารอ่ืน ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง ไปที่ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุน 40 %  
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  อนึ่ง ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน 40 % มีระยะเวลา 30 วันท าการ (T+30) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับวันที่ ททท. ได้รับหลักฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

6. ข้อความตกลงยินยอมของโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 * “ข้าพเจ้า” หมายถึง โรงแรม/ที่พัก * 

6.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ 

6.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการ
ประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพ่ือการยืนยันตัวตนหรือเพ่ือการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือรับสิทธิตาม
โครงการฯ และ/หรือเพ่ือการบริหารจัดการโครงการฯ 

6.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินมาตรการอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต 

6.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินโครงการฯ 

6.5 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล             
ของข้าพเจ้าข้อ 6. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 6.3 ให้มีผล
ตลอดไป 

6.6 ข้าพเจ้าตกลงจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของ
ข้อมูล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามค าร้องขอในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า/ประชาชน กรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลไปยัง
บุคคลภายนอก เป็นเหตุให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ในความเสียหายดังกล่าว 

6.7 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม  
หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับตามโครงการฯ ให้แก่รัฐภายใน 7 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ททท. 

6.8 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลัก เกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขของโครงการฯ รัฐอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้าเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ และหาก
พบว่าข้าพเจ้ากระท าการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้แก่รัฐภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้               
รับแจ้งจาก ททท. ทั้งนี้ ให้การตัดสินของรัฐถือเป็นที่สุด 
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6.9 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า กรณีมีความผิดพลาดเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือที่เกิดจากหรือ
เป็นผลจากการกระท าท่ีผิดพลาด โดยผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ข้าพเจ้า
ยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น
เต็มจ านวน โดยทางโครงการฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนดังกล่าว 

6.10 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย 

6.11 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการกระท าหรือร่วมกับผู้อ่ืนกระท าการโดยทุจริตเพ่ือให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพ่ือให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญา  

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง  
ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  
ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะด าเนินการตามกฎหมาย 

7. ข้อความตกลงยินยอมของร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ              
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 * “ข้าพเจ้า” หมายถึง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการบริการฯ * 

7.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ 

7.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ      
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการรับ
ช าระเงินตามโครงการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการ
ประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพ่ือการยืนยันตัวตนหรือเพ่ือการตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือรับสิทธิตาม
โครงการฯ และ/หรือเพ่ือการบริหารจัดการโครงการฯ 

7.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการรับช าระเงินตามโครงการฯ 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินมาตรการอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต 

7.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 
และข้อมูลการรับช าระเงินตามโครงการฯ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการฯ 
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7.5 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล            
ของข้าพเจ้า และข้อมูลการรับช าระเงินตามโครงการฯ ตามข้อ 7. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ       
เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 7.3 ให้มีผลตลอดไป 

7.6 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม  
หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับตามโครงการฯ ให้แก่รัฐภายใน 7 วัน           
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ททท. 

7.7 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  
หรือเงื่อนไขของโครงการฯ รัฐอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้าเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ  
และหากพบว่าข้าพเจ้ากระท าการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้แก่รัฐภายใน 7 วัน                 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ททท. ทั้งนี้ การตัดสินของรัฐถือเป็นที่สุด 

7.8 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า กรณีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือที่เกิดจากหรือ
เป็นผลจากการกระท าที่ผิดพลาด โดยผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ข้าพเจ้ายินยอม                  
เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น            
เต็มจ านวน โดยทางโครงการฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนดังกล่าว 

7.9 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย 

7.10 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการกระท าหรือร่วมกับผู้อ่ืนกระท าการโดยทุจริตเพ่ือให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพ่ือให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญา  

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะด าเนินการตามกฎหมาย 
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