
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ 

1. สาระส าคัญของโครงการเราชนะ (โครงการฯ) 

1.1 ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 2๙ มกราคม 256๔ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

1.2 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)  
(1) กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) อยู่แล้วจ านวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมจากโครงการฯ จ านวน 675 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพ่ิมเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่  
26 มีนาคม 2564 

(2) กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ อยู่แล้วจ านวน 200 บาท 
ต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากโครงการฯ จ านวน 700 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของ
ทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพ่ิมเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 

(3) วงเงินเพ่ิมเติมที่ได้รับจากโครงการฯ กรณีตาม (1) และ (2) สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้
ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

1.3 ประชาชนซึ่งไม่ใช่ผู้มีบัตรฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและ/หรือโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าใช้งาน

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ผู้มี “เป๋าตัง”) 
(๒) ประชาชนนอกเหนือจาก (1) ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ผู้ลงทะเบียน) 
(3) ประชาชนนอกเหนือจาก (1) และ (2) ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการฯ ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยฯ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด และผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ 
สมาร์ทการ์ด (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) หรือผ่าน 
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่  
26 มีนาคม 2564 (ผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ) 

     ในกรณีท่ีเป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ 
ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากแหล่งที่พักอาศัยได้และจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ  
จากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ในการรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ ผ่านกระบวนการที่กระทรวงการคลังก าหนดได้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 

(4) ผู้มี “เป๋าตัง” ผู้ลงทะเบียน และผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ 
  (4.๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
  (4.๒) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ณ วันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๔ 
  (4.๓) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใด  

ในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง เว้นแต่กา รจ้างงานที่มีลักษณะ 
เป็นอาสาสมัครหรือการจ้างงานรายวัน ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
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  (4.๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
  (4.๕) ไม่เป็นผู้รับบ านาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 
  (4.๖) ไม่ เป็นผู้อยู่ ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มี เงินได้ พึงประเมินในปีภาษี  2562  
เกิน 300,000 บาท  
  (4.๗) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(4.๗.๑) เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า บัตรเงินฝาก 
ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

(4.๗.๒) ค านวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

(4.๗.๓) ไม่รวมค านวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” และสลากออมทรัพย์  
(4.๗.๔) ไม่รวมค านวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ 

(4.8) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
(4.9) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๑.๔ การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มี “เป๋าตัง” 
 (1) ผู้มี “เป๋าตัง” ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 (2) ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ด าเนินการตาม (1) ภายในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงิน 
จากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่   
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นจ านวน ๒,๐๐๐ บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท และได้รับ 
ครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 
 (3) ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ด าเนินการตาม (1) หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจาก
โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ 
โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันพฤหัสบดีแรกหลังจากวันที่ด าเนินการตาม (1) เป็นจ านวนสะสมนับตั้งแต่วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2564 เช่น ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ด าเนินการตาม (1) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงิน
ครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจ านวน 3,000 บาท (มูลค่าสะสมของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 จ านวน 2,000 บาทและของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับ
สัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 
 (4) วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 

1.5 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ลงทะเบียน 
 (1) ผู้ลงทะเบียนเปิดใช้งาน ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกดยืนยันรับ
สิทธิตามโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 (2) ผู้ลงทะเบียนที่ด าเนินการตาม (1) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจาก
โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันพฤหัสบดี
ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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เป็นจ านวน ๒,๐๐๐ บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 
2564  
 (3) ผู้ลงทะเบียนที่ด าเนินการตาม (1) หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจาก
โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ 
โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันพฤหัสบดีแรกหลังจากวันที่ด าเนินการตาม (1) เป็นจ านวนสะสมนับตั้งแต่วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2564 เช่น ผู้ลงทะเบียนที่ด าเนินการตาม (1) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงิน
ครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจ านวน 3,000 บาท (มูลค่าสะสมของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 จ านวน 2,000 บาทและของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับ
สัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 
 (4) วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ ๓0 มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

1.6 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ 
(1) ผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน ๑,๐๐๐ 
บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน  
โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นจ านวน 4,๐๐๐ บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 
๑,๐๐๐ บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 

(๒) ผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นระยะเวลา ๒ 
สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นจ านวน ๖,๐๐๐ บาท  
และได้รับวงเงินครั้งสุดท้ายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นจ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

(3) ผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 
26 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นจ านวน 7,000 บาท  
ในวันที่ 9 เมษายน 2564 

(4) ผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชนเป็นจ านวน 7,000 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2564 

(5) วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ ๓0 มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

1.7 ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ หรือ 
(๒) เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง หรือ  
(๓) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๓.1) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๓.๑.๑) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ 
(๓.๑.๒) เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ  
(๓.๑.๓) เป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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(๓.2) มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถ  
ที่ตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น  

(๓.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 (๓.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
 (๓.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   หรือ 
(๔) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๔.๑) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล  
 (๔.๒) เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) 

รถตู้โดยสารประจ าทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง  
และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับข่ีต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 (๔.๓) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 (๔.๔) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
 (๔.๕) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
(5) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ 

รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งาน  
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ 

๑.8 การด าเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และการได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ประกอบการ 
(๑) เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติตามข้อ ๑.7  
(2) เปิดใช้งาน ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และกดยืนยันรับสิทธิตาม

โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
(3) ผู้ประกอบการประเภทบริการต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ

ธนาคารกรุงไทยฯ แล้วแต่กรณี 
(4) ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่งต้องให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

ความยินยอมส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”  
(5) ผู้ประกอบการสามารถรับช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้มีบัตรฯ ผู้มี “เป๋าตัง” ผู้ลงทะเบียน 

และผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือเครื่อง EDC 
(6) ต้องเป็นการรับช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยตรงจากประชาชนตามราคาสุทธิ ของสินค้าและ/

หรือบริการนั้น ๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือรับบริการกันจริง ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการด าเนินการผ่านคนกลาง
ไม่ว่าด้วยวิธีการใด 

1.9 การได้รับสิทธิเพิ่มเติมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 (1) ประชาชนที่มีสิทธิได้รับวงเงินเพ่ิมเติม ได้แก่ ผู้มีบัตรฯ ผู้มี “เป๋าตัง” ผู้ลงทะเบียน และผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือฯ ที่ไม่เคยขอสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ 

 (2) จะได้รับวงเงินเพ่ิมเติมจากโครงการฯ ผ่านช่องทางเดิมทีเ่คยได้รับ 
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 (3) ผู้มีบัตรฯ และผู้ต้องการความช่วยเหลือฯ จะได้รับวงเงินเพ่ิมเติมจากโครงการฯ เป็นระยะเวลา ๒ 
สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพ่ิมเติมครั้งแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจ านวน 1,๐๐๐ 
บาท และได้รับวงเงินครั้งสุดท้ายในวันที่ ๒8 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

 (4) ผู้มี “เป๋าตัง” และผู้ลงทะเบียน จะได้รับวงเงินเพ่ิมเติมจากโครงการฯ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพ่ิมเติมครั้งแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นจ านวน 1,000 บาท และ
ได้รับวงเงินครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นจ านวน 1,000 บาท 

 (5) วงเงินเพ่ิมเติมที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ ๓0 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ  
2.1 ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามสาระส าคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ  
2.2 ห้ามผู้ประกอบการปฏิเสธการใช้สิทธิตามโครงการฯ ของลูกค้า เว้นแต่เป็นความผิดของลูกค้าหรือ  

เป็นเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
2.๓ ห้ามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กระท าการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือ

โครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ  
2.๔ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งถึงการจ่ายเงินผิดพลาดดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2.๕ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้ประกอบการ
จะต้องจ่ายเงินที่ได้รับจากโครงการฯ คืนให้แก่รัฐภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าดังกล่าว 
โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2.๖ กระบวนการพิจารณาและด าเนินการตามข้อ 2.๔ และ 2.๕ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ  
3.1 ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการฯ ตามข้อ 2 รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง 

3.2 ห้ามผู้ประกอบการร้านค้ารับช าระค่าสินค้าประเภททองค าผ่านโครงการฯ 
3.3 ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าขอยืนยันและรับรองดังข้อความต่อไปนี้ 
 

“ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี” 
 
4. ข้อความตกลงยินยอมของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ  

 * “ข้าพเจ้า” หมายถึง ผู้ประกอบการ * 

4.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึ งข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าจากโครงการคนละครึ่ง และโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  
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4.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ 
ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าจากโครงการคนละครึ่ง และโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล 
และ/หรือเพ่ือการยืนยันตัวตนหรือเพ่ือการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือ 
เพ่ือการบริหารจัดการโครงการฯ  

4.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินมาตรการอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในอนาคต 

4.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการฯ  

4.5 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าข้อ 4. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 4.3 

4.6 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่
กระทรวงการคลังภายใน ๓๐ วัน โดยกระบวนการพิจารณาและด าเนินการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

4.7 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้า
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระท าการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด  

4.8 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระท าความผิด  
ตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย หรือชดใช้  
ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะด าเนินการตามกฎหมาย 


