
 
 

* ขนัตอนการเขา้ร่วมโครงการ “เราเทียวด้วยกนั เฟส 3” (สาํหรบัผู้ประกอบการรายเดิม เฟส 1 และ 2) 

* 

. เข้าสู่เวบ็ไซด ์www.เราเทียวด้วยกนั.com 

2. ตรวจสอบวนัที และภมิูภาคของสถานประกอบการ เพือเข้าดาํเนินการกรอกข้อมูลตามช่วงเวลา

ทีระบุไว้ 

3. ผู้ประกอบการดําเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ TAT E-Form ของ ททท. (Link และ QR code) 

ตามวนัทีปรากฏดงัตารางด้านล่างนี  

หมายเหตุ : ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบจงัหวดัทตีงัของตนไดต้ามตารางทปีรากฏดา้นล่างนี  

ภมิูภาค จงัหวดั วนัที 

ภาคกลาง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  / ป ทุ ม ธ า นี  / น น ท บุ รี   /

พระนครศรอียุธยา /สระบุร ี/ลพบุร ี/ชยันาท /สงิหบุ์ร ี

/ ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  / ส มุ ท ร ส า ค ร  / เ พ ช ร บุ รี  /

ประจวบคีรีขนัธ์ /กาญจนบุรี /ราชบุรี /นครปฐม /

สุพรรณบุร ี/อ่างทอง 

 และ  พฤษภาคม  
 

ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน /เชียงใหม่ /เชียงราย /พะเยา /แพร่ /

อุตรดิตถ์ /น่าน /พิษณุโลก /เพชรบูรณ์ /ตาก /

อุทยัธานี /สุโขทยั /กําแพงเพชร /ลําปาง /ลําพูน /

นครสวรรค ์/พจิติร 

 และ  พฤษภาคม  
 

ภาคใต้ สงขลา /สตูล /นครศรธีรรมราช /พทัลุง /นราธวิาส  /

ยะลา /ปัตตานี /ภูเก็ต /พงังา /สุราษฎร์ธานี /ตรงั /

กระบ ี/ชุมพร /ระนอง 

 และ  พฤษภาคม  
 

ภาคตะวนัออก ชลบุร ี/ระยอง /จนัทบุร ี/ตราด /นครนายก /ปราจนีบุร ี

/สระแก้ว /ฉะเชงิเทรา /สมทุรปราการ 

 และ  พฤษภาคม  

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา /ชยัภูม ิ/อุบลราชธานี /อํานาจเจรญิ /

ยโสธร /ขอนแก่น /รอ้ยเอด็ /กาฬสนิธุ์ /มหาสารคาม /

นครพนม /สกลนคร /มุกดาหาร /อุดรธานี /หนองคาย 

/บงึกาฬ /เลย /หนองบวัลําภู /บรุรีมัย ์/สุรนิทร ์/ศรสีะ

เกษ 

 และ  พฤษภาคม  
 



 
 

 การเขา้ร่วมโครงการเราเทยีวดว้ยกนัเฟส  ผูป้ระกอบการทสีนใจเขา้ร่วม จะต้องดําเนินการกรอก

ขอ้มลูเพมิเตมิใหแ้ก่ ททท. เพอืใชใ้นการตรวจสอบ โดยแบ่งออกตามประเภทของกจิการดงันี  

1. โรงแรมทีพกั/รสีอรท์ ดาํเนินการกรอกข้อมูล ดงันี 

1.1. จงัหวดั 

1.2. ประเภทกจิการ 

1.3. Tax ID (เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี13 หลกั)  

- กรณีกิจการเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในนามบุคคลธรรมดาให้ดําเนินการกรอกเลข

ประจาํตวับตัรประชาชน  

- กรณีกจิการเคยลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการในนามนิตบุิคคลใหด้ําเนินการกรอกเลขประจําตวัผู้

เสยีภาษนิีตบุิคคล 

1.4. ชอืสถานประกอบการ 

1.5. จาํนวนหอ้งพกัทงัหมด ปี   

1.6. จาํนวนหอ้งพกัทงัหมด ปี  

1.7. ราคาสูงสุด – ราคาตําสุด ของปี    

(ราคาสูงสุดของประเภทหอ้งพกัสูงสุด และราคาตําสุดของประเภทหอ้งพกัตําสุด) 

1.8. ราคาสูงสุด – ราคาตําสุด ของปี   

(ราคาสูงสุดของประเภทหอ้งพกัสูงสุด และราคาตําสุดของประเภทหอ้งพกัตําสุด) 

1.9. ส่งข้อมูล Rate Plan ปี 2562 ทางอีเมลล์  rateplantogether3@gmail.com เพือใช้ประกอบการ

พจิารณาการเขา้ร่วมโครงการและการเบกิจ่ายเงนิ 

2. ร้านอาหาร ดาํเนินการกรอกข้อมูล ดงันี 

2.1. จงัหวดั 

2.2. ประเภทกจิการ 

2.3. Tax ID (เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี13 หลกั)  

- กรณีกิจการเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในนามบุคคลธรรมดาให้ดําเนินการกรอกเลข

ประจาํตวับตัรประชาชน  

- กรณีกจิการเคยลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการในนามนิตบุิคคลใหด้ําเนินการกรอกเลขประจําตวัผู้

เสยีภาษนิีตบุิคคล 

2.4. ชอืสถานประกอบการ 



 
 

2.5. รายไดส้งูสุดต่อวนั 

3. แหล่งท่องเทียว/สถานทีท่องเทียว ดาํเนินการกรอกข้อมูล ดงันี 

3.1. จงัหวดั 

3.2. ประเภทกจิการ 

3.3. Tax ID (เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี13 หลกั)  

- กรณีกิจการเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในนามบุคคลธรรมดาให้ดําเนินการกรอกเลข

ประจาํตวับตัรประชาชน  

- กรณีกจิการเคยลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการในนามนิตบุิคคลใหด้ําเนินการกรอกเลขประจําตวัผู้

เสยีภาษนิีตบุิคคล 

3.4. ชอืสถานประกอบการ 

3.5. รายไดส้งูสุดต่อวนั 

4. OTOP ดาํเนินการกรอกข้อมูล ดงันี 

4.1. จงัหวดั 

4.2. ประเภทกจิการ 

4.3. Tax ID (เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี13 หลกั)  

- กรณีกิจการเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในนามบุคคลธรรมดาให้ดําเนินการกรอกเลข

ประจาํตวับตัรประชาชน  

- กรณีกจิการเคยลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการในนามนิตบุิคคลใหด้ําเนินการกรอกเลขประจําตวัผู้

เสยีภาษนิีตบิุคคล 

4.4. ชอืสถานประกอบการ 

4.5. รายไดส้งูสุดต่อวนั 

5. สปา/นวดเพือสุขภาพ  ดาํเนินการกรอกข้อมูล ดงันี 

5.1. จงัหวดั 

5.2. ประเภทกจิการ 

5.3. Tax ID (เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี13 หลกั)  

- กรณีกิจการเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในนามบุคคลธรรมดาให้ดําเนินการกรอกเลข

ประจาํตวับตัรประชาชน  



 
 

- กรณีกจิการเคยลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการในนามนิตบุิคคลใหด้ําเนินการกรอกเลขประจําตวัผู้

เสยีภาษนิีตบุิคคล 

5.4. ชอืสถานประกอบการ 

5.5. รายไดส้งูสุดต่อวนั 

6. รถเช่า/เรือเช่า ดาํเนินการกรอกข้อมูล ดงันี 

6.1. จงัหวดั 

6.2. ประเภทกจิการ 

6.3. Tax ID (เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี13 หลกั)  

- กรณีกิจการเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในนามบุคคลธรรมดาให้ดําเนินการกรอกเลข

ประจาํตวับตัรประชาชน  

- กรณีกจิการเคยลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการในนามนิตบุิคคลใหด้ําเนินการกรอกเลขประจําตวัผู้

เสยีภาษนิีตบุิคคล 

6.4. ชอืสถานประกอบการ 

6.5. รายไดส้งูสุดต่อวนั 

4. ผู้ประกอบการตรวจสอบความถกูต้องและกดส่งข้อมูล 

5. รอดาํเนินการยอมรบัในเงือนไขใหมต่่อไปบนแอปพลิเคชนัถงุเงิน 

*หมายเหต ุ: พบปัญหาในการกรอกขอ้มูล กรณุาแจ้งมาที 

Email : ttogetherfeedback3@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


