
   

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมส าหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมก าลังซื้อ 
ให้แก่ผู้ที่ต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 

๑. สาระส าคัญของโครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 (โครงการฯ) 

๑.๑ ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖5 ถึง 31 ตุลาคม ๒๕๖5 

๑.๒ คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ  
 (๑) เป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2  
ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
 (2) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 
และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 

(3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 (4) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐ
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
           ในกรณีที่บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปรับสิทธิในโครงการ 
คนละครึ่ง ระยะที่ 5 จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง  ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน  
“เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และเมื่อลงทะเบียน
ส าเร็จแล้วจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการฯ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก 

๑.๓ คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ 
 (๑) เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือ เป็น
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 

(2) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 (3) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐ
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๑.๔ รัฐจะสนับสนุนวงเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าท่ัวไป หรือบริการ จากผู้ประกอบการ 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านบัตรประจ าตัวประชาชน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) รัฐสนับสนุน ดังนี้  
(1.1) รอบท่ี 1 วงเงินจ านวน 200 บาท ในเดือนกันยายน 2565  
(1.2) รอบท่ี 2 วงเงินจ านวน 200 บาท ในเดือนตุลาคม 2565 
ทั้งนี้ รัฐสนับสนุนวงเงินรวมตลอดท้ังโครงการฯ ไม่เกิน 400 บาท 

(๒) ประชาชนสามารถตรวจสอบก าหนดเวลาการได้รับวงเงินได้ตามประกาศประชาสัมพันธ์ของ
กระทรวงการคลังหรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 

(๓) วงเงินจะไม่สามารถสะสมไปในรอบถัดไปได้ โดยวงเงินรอบที่ 1 ของเดือนกันยายน 2565  
จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่  30 กันยายน 2565 และวงเงินรอบที่  2 ของเดือนตุลาคม 2565  
จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2565   
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 (๔) ต้องมีการซื้อสินค้าและ/หรือบริการกันจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการท าธุรกรรมซื้อขายและ
บริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ ในการซื้อขายที่ด าเนินการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือผ่านผู้ให้บริการคนกลางไม่ว่าด้วยวิธีการใด และต้องไม่ให้ท าซ้ า ส่งต่อภาพ หรือวิธีการอ่ืนใดกับ 
บัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าว 
 
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  

๒.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระส าคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
โครงการฯ และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีโครงการฯ ก าหนด 

๒.๒ ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระท าการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ  
หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ  

๒.๓ หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท า
ดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๒.๔ กระบวนการพิจารณาและด าเนินการตามข้อ ๒.๓ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

๓. ข้อความตกลงยินยอมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  

 * “ข้าพเจ้า” หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ * 

๓.๑ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ใช้ 
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 
จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน  ระยะที่ 2 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โครงการคนละครึ่ง  
ระยะที่ 3 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โครงการเราชนะ โครงการ ม๓๓  
เรารักกัน โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ  
“ชิมช้อปใช้” มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” และโครงการบรรเทาผลกระทบราคา
น้ ามันกลุ่มเบนซินส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

๓.๒ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ใช้ 
ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 2 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน  
ระยะที่ 3 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โครงการ 
คนละครึ่ง ระยะที่ 3 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โครงการเราชนะ โครงการ 
ม๓๓ เรารักกัน โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
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โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ  
“ชิมช้อปใช้” มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” และโครงการบรรเทาผลกระทบราคา
น้ ามันกลุ่มเบนซินส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ถ้ามี) ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพ่ือการยืนยันตัวตนหรือ 
เพ่ือการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพ่ือการบริหารจัดการโครงการฯ  

๓.๓ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินมาตรการอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในอนาคต 

๓.๔ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการฯ  

๓.๕ ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของข้าพเจ้าในข้อ ๓ นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ ๓.๓ จะมี
ผลต่อไปแม้โครงการฯ จะสิ้นสุดลง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินมาตรการอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต 

๓.๖ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ความยินยอมของข้าพเจ้านี้หมายความรวมถึงความยินยอมให้ เก็บ
รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวสูงของข้าพเจ้า ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า 
ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า และหมู่โลหิตหรือศาสนาซึ่งบันทึกอยู่ในหน่วยความจ าหรือระบบอ่ืนใดในบัตร
ประจ าตัวประชาชนของข้าพเจ้า  

๓.๗ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม
หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกให้ชดใช้ความเสียหายจากส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง โดยกระบวนการพิจารณาและด าเนินการให้เป็นไปตามที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังก าหนด 

๓.๘ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลัก เกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้า 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระท าการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นให้แก่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกให้ชดใช้ความเสียหาย
จากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ทั้งนี้ ให้การตัดสินของส านักงานเศรษฐกิจการคลังถือเป็นที่สุด 

๓.๙ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมาย 

3.10 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ามีสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล  
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 3.1 – 3.6 (2) สิทธิขอเข้าถึงและ
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ขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนผู้เป็นเจ้าของ (5) มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิ 
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (7) สิทธิร้องเรียน
กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการใช้สิทธิดังกล่าว 
จะต้องแจ้งความประสงคใ์นการใช้สิทธิเป็นหนังสือมายังส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
         ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 3.1 – 3.6 หรือใช้สิทธิ
ขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไม่สามารถระบุตัวตน
ผู้เป็นเจ้าของ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะด าเนินการเพิกถอนความยินยอม ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนผู้เจ้าของ ก็ต่อเมื่อโครงการฯ สิ้นสุดลงและได้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ดี เพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินโครงการฯ หากยังมีความจ าเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ก็จะไม่สามารถลบ
หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได ้
        ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า หากมีการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 3.1 – 3.6 หรือใช้
สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไม่สามารถระบุ
ตัวตนผู้เป็นเจ้าของ ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามสาระส าคัญของโครงการฯ และข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่รับจาก
โครงการฯ ทั้งหมดให้แก่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกเงินคืนจาก
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยกระบวนการพิจารณาและด าเนินการให้เป็นไปตามที่ส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลังก าหนด 

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วแต่กรณี ถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการระงับสิทธิในโครงการฯ หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะด าเนินการตามกฎหมาย 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 


