
โครงการ “#คิดถึงชุมชน”
เพื่อช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
จากวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)



วัตถุประสงค์ของโครงการ #คิดถึงชุมชน

1. เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นส าหรับ
ธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั่วไป

2. เพื่อใช้เรื่องเล่าในการเพิ่มมูลค่าและยกระดับภาพลกัษณ์สินค้าและบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3. เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนท่ีมีคุณภาพ

4. เพื่อกระตุ้น Demand การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการน าเที่ยว

5.สร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถ่ิน



แนวคิดการด าเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน

ชุมชน
พร้อม

อพท. 
สนับสนุน

เอกชน
ขาย



อพท. จัดเตรียมข้อมูลชุมชนที่พร้อม
เข้าสู่ตลาด

บริษัทน าเที่ยว
ขายโปรแกรมท่องเที่ยว

บริษัทน าเที่ยว
ลงทะเบียน

เร่ิมมวันที่ 22 ก.พ. 2564
• 1 บริษัทลงทะเบียนได้ 3 ชุมชน ชุมชนละ 12 Pax
• ต้องแนบโปรแกรมที่ผนวกชุมชนแล้วตอนลงทะเบียน
• 1 ชุมชนรับบริษัทได้ไม่เกิน 4 บริษัท
• ลงทะเบียนที่ https://smartdastaapp.dasta.or.th/
• บริษัทที่มีการรายงานผลการด าเนินโครงการของปี 2563 มายัง อพท. จะได้รับการ

ลงทะเบียนในชุมชนที่ลงพื้นที่และมีโปรแกรมพร้อมขายโดยอัตโนมัติ

• ขายโปรแกรมให้ได้ภายใน 60 วัน
• หากขายไม่ได้ อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งสัดส่วนการสนับสนุนชุมชนน้ันๆ 

อพท. จะปิดรับลงทะเบียนภายใน 1 เดือน หรือเมื่อมีบริษัทลงทะเบียนครบตามที่
จ านวนที่ อพท. ก าหนด

• หากครบก าหนด 1 เดือนแล้ว ยังมีบริษัทลงทะเบียนไม่ครบตามจ านวนที่ อพท. 
ก าหนด อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งสัดส่วนการสนับสนุนอีกครั้ง

บริษัท
แจ้งวันและจ านวนการเดินทางให้ 

อพท. ทราบ

• แจ้งวันเดินทางและจ านวนผู้เดินทางพร้อม
รายชื่อให้ อพท. ทราบล่วงหน้า 30 วัน

• หากมีความจ าเป็นต้องเลื่อนการเดินทาง บริษัท
ต้องแจ้งให้ อพท. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วัน

ลงพื้นที่
ท่องเที่ยวจริง

• อพท. ร่วมลงพ้ืนที่เพื่อสังเกตการณ์และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตรงไปที่ชุมชน 
โดยจ่ายจริงไม่เกิน 1,200 บาท/คน 
- ค่าอาหารจ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท 
- ค่ากิจกรรม+ผลิตภัณฑ์จ่ายจริงไม่เกิน 700 บาท

• ลงพื้นที่เที่ยวจริงก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สรุปผล
การด าเนินโครงการ

• อพท. สรุปผลการด าเนินโครงการ เพ่ือใช้ใน
การวางแผนพัฒนาต่อไป
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KTC สนับสนุนชอ่งทางการขาย จ่ายเงิน 
และการประชาสัมพันธ์

• เปิดให้ Download ข้อมูลชุมชนในวันที่ 15 
ก.พ. 2564 ผ่านระบบ 
https://smartdastaapp.dasta.or.th/

เงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วม
โครงการ #คิดถึงชุมชน

https://smartdastaapp.dasta.or.th/


เงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วม
โครงการ #คิดถึงชุมชน

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขการสนับสนุน
• ในการลงทะเบียน ๑ บริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเชื่อมโยงการขายได้ ๓ ชุมชน
• แต่ละชุมชนสามารถรับรองบริษัทภายใต้โครงการฯ ไม่เกิน ๔ บริษัท
• การลงทะเบียน บริษัทจะต้องแนบโปรแกรมน าเที่ยวที่จะน าเสนอชุมชนมาด้วย โดย 

อพท. สงวนสิทธิ์ในการให้โควตากับบริษัทที่มีข้อมูลครบถ้วนก่อน
• บริษัทที่มีการรายงานผลการด าเนินโครงการของปี 2563 มายัง อพท. จะได้รับการ

ลงทะเบียนในชุมชนที่ลงพื้นที่และมีโปรแกรมพร้อมขายโดยอัตโนมัติ
• อพท. จะปิดรับลงทะเบียนภายใน 1 เดือน หรือเมื่อมีบริษัทลงทะเบียนครบตามที่

จ านวนที่ อพท. ก าหนด
• หากครบก าหนด 1 เดือนแล้ว ยังมีบริษัทลงทะเบียนไม่ครบตามจ านวนที่ อพท. 

ก าหนด อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งสัดส่วนการสนับสนุนอีกครั้ง
• บริษัทที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิจะต้องแจ้งจ านวนที่ขายได้ภายใน 60 วันนับจาก

วันลงทะเบียน หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวภายในก าหนดเวลา อพท. ขอสงวนสิทธิใน
การจัดสรรการสนับสนุนใหม่ให้กับบริษัทที่สามารถด าเนินการตามก าหนดเวลา

• อพท. สนับสนุนค่าอาหาร ค่ากิจกรรม+ผลิตภัณฑ์ ในแต่ละชุมชน 
บริษัทละ 12 Pax/ชุมชน

• อพท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่ากิจกรรม+ผลิตภัณฑ์ ในชุมชน 
จ่ายจริงไม่เกินคนละ 1,200 บาท แบ่งเป็น 

1) ค่าอาหาร 500 บาท/Pax
2) ค่ากิจกรรม + ค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 700 บาท/Pax

• อพท. ด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริงโดยเบิกจ่ายตรงไปที่
ชุมชน

• การสนับสนุนสามารถท าได้ส าหรับการเดินทางจริงภายใน 31
สิงหาคม 2564 เท่านั้น



https://smartdastaapp.dasta.or.th/



การบูรณาการการท างานภายใต้โครงการ #คิดถึงชุมชน 
• พัฒนาและยกระดับศักยภาพชุมชนให้มีความพร้อมในการรองรับนักทอ่งเที่ยวกลุ่มต่างๆ
• สนับสนุนค่าอาหาร ค่ากิจกรรม+ผลิตภัณฑ์ ให้ชุมชน
• ติดตาม และ รายงานผลการด าเนินโครงการให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้ทราบ

• ขาย Package ท่องเที่ยวที่ผนวกชุมชนท่องเที่ยว
• Feedback ผลการขายกลับมายัง อพท. เพ่ือให้ อพท. น าไปวางแผนปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน

• ต่อยอดน า Package ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าสู่ Platform Tourism Department Store และช่องทางส่งเสริมการขาย
อื่นๆ ของ ททท.

• ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการในช่องทางต่างๆ 

• ต่อยอดโปรแกรมน าเที่ยวสู่การขายกลุ่ม MICE โดยเฉพาะกลุ่มกจิกรรม CSR ในชุมชน
• ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการไมซ์เพ่ือชุมชนในระยะต่อไป

• ประชาสัมพันธ์และด าเนินการดา้นโปรโมชั่นไปยังกลุม่ลูกค้า KTC เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซื้อ Package ผ่านผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว



#คิดถึงชุมชน#คิดถึงชุมชน

ภาคกลางภาคกลาง
10 ชุมชน10 ชุมชน
สพุรรณบุรีสพุรรณบุร ี 
อ่างทองอ่างทอง  
สมุทรปราการสมุทรปราการ
ราชบุรีราชบุรี
เพชรบุรีเพชรบุรี
ประจวบคีรขีนัธ์ประจวบคีรขีนัธ์

ชุมพรชุมพร
ระนองระนอง
ภเูก็ตภเูก็ต
พงังาพงังา
กระบี�กระบี�
ตรงัตรงั
สตลูสตลู
ยะลายะลา

ภาคเหนือภาคเหนือ  
33 ชุมชน33 ชุมชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
8 ชุมชน8 ชุมชน

ภาคใตภาคใต
  13 ชุมชน13 ชุมชน

เชยีงใหม่เชยีงใหม่
เชยีงรายเชยีงราย
นา่นนา่น
ลําพูนลําพูน
ตากตาก
สโุขทัยสโุขทัย
พษิณโุลกพษิณโุลก
กําแพงเพชรกําแพงเพชร

บุรรีมัย์บุรรีมัย์
นครพนมนครพนม
เลยเลย

ชลบุรีชลบุรี
ระยองระยอง
ตราดตราด

ภาคตะวันออกภาคตะวันออก
99 ชุมชน ชุมชน



ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน
ตําบลบอ่สวก อตําบลบอ่สวก อ..เมอืงนา่นเมอืงนา่น
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน
ตําบลในเวยีง - บา้นหนองเต่าตําบลในเวยีง - บา้นหนองเต่า    ออ..เมอืงนา่นเมอืงนา่น
ชุมชนมว่งตึ�ด อชุมชนมว่งตึ�ด อ..ภเูพยีงภเูพยีง

นานนาน

เชียงใหมเชียงใหม

เชียงรายเชียงราย

ชุมชนไตลื�อเมอืงลวงเหนือ อชุมชนไตลื�อเมอืงลวงเหนือ อ..ดอยสะเก็ดดอยสะเก็ด
  ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน                    
บา้นไรก่องขงิอบา้นไรก่องขงิอ..หางดงหางดง
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน                
บา้นสนัลมจอย อบา้นสนัลมจอย อ..เมอืงเมอืง
ชุมชนออนใต้ อชุมชนออนใต้ อ..สนักําแพงสนักําแพง

ลําพูนลําพูน

ตากตาก

#คิดถึงชุมชน#คิดถึงชุมชน

กลุ่มท่องเที�ยวฮักนะแมก่าษากลุ่มท่องเที�ยวฮักนะแมก่าษา
ออ..แมส่อดแมส่อด
กลุ่มท่องเที�ยวบา้นหว้ยปลากองกลุ่มท่องเที�ยวบา้นหว้ยปลากอง
ออ..แมร่ะมาดแมร่ะมาด
กลุ่มท่องเที�ยวบา้นป�าไรเ่หนือกลุ่มท่องเที�ยวบา้นป�าไรเ่หนือ
ออ..แมร่ะมาดแมร่ะมาด
ชอ่งแคบ อชอ่งแคบ อ..พบพระพบพระ

โฮมสเตยบ์า้นท่าขนัทอง อโฮมสเตยบ์า้นท่าขนัทอง อ..เชยีงแสนเชยีงแสน

ภาคเหนือภาคเหนือ

ชุมชนพระบาทหว้ยต้ม อชุมชนพระบาทหว้ยต้ม อ..ลี�ลี�
ชุมชนบา้นดอนหลวง อชุมชนบา้นดอนหลวง อ..ป�าซางป�าซาง
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ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนหนองอ้อ อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนหนองอ้อ อ..ศรสีชันาลัยศรสีชันาลัย
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นคกุพฒันา อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นคกุพฒันา อ..ศรสีชันาลัยศรสีชันาลัย
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมอืงเก่าสโุขทัย อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมอืงเก่าสโุขทัย อ..เมอืงเมอืง
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนทุ่งหลวง อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนทุ่งหลวง อ..คีรมีาศคีรมีาศ
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนตําบลนาเชงิคีร ีอชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนตําบลนาเชงิคีร ีอ..คีรมีาศคีรมีาศ
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นกล้วย อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นกล้วย อ..เมอืงเมอืง
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก อ..ทุ่งเสลี�ยมทุ่งเสลี�ยม
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนท่าชยั-ศรสีชันาลัย อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนท่าชยั-ศรสีชันาลัย อ..ศรสีชันาลัยศรสีชันาลัย
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมอืงด้ง อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมอืงด้ง อ..ศรสีชันาลัยศรสีชันาลัย
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนคนนํ�ายม อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนคนนํ�ายม อ..กงไกรลาศกงไกรลาศ
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนหาดเสี�ยว อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนหาดเสี�ยว อ..ศรสีชันาลัยศรสีชันาลัย
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนวงัหาด อชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนวงัหาด อ..บา้นด่านลานหอยบา้นด่านลานหอย

สุโขทัยสุโขทัย

พิษณุโลกพิษณุโลก

#คิดถึงชุมชน#คิดถึงชุมชน ภาคเหนือภาคเหนือ

ชุมชนท่องเที�ยวบา้นผารงัหมีชุมชนท่องเที�ยวบา้นผารงัหมี
ออ..เนินมะปรางเนินมะปราง
นครชุม อนครชุม อ..นครไทยนครไทย
กลุ่มท่องเที�ยวชุมชนบา้นมุงเหนือกลุ่มท่องเที�ยวชุมชนบา้นมุงเหนือ
ออ..เนินมะปรางเนินมะปราง

ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน
อ่างทอง ออ่างทอง อ..เมอืงเมอืง
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน
เทศบาลเมอืงกําแพงเพชร อเทศบาลเมอืงกําแพงเพชร อ..เมอืงเมอืง
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน
ไตรตรงึษ์ อไตรตรงึษ์ อ..เมอืงเมอืง
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน
ท่าพุทรา อท่าพุทรา อ..คลองขลงุคลองขลงุ

กําแพงเพชรกําแพงเพชร
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หมูบ่า้นท่องเที�ยวหมูบ่า้นท่องเที�ยว
เจรญิสขุ-สายบวัเจรญิสขุ-สายบวั
ออ..เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ
ท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้น
โคกเมอืง อโคกเมอืง อ..ประโคนชยัประโคนชยั
ชุมชนสนวนนอกชุมชนสนวนนอก  
ออ..หว้ยราชหว้ยราช

วสิาหกิจชุมชนการท่องวสิาหกิจชุมชนการท่อง
เที�ยวเชงิเกษตรนิเวศน์เที�ยวเชงิเกษตรนิเวศน์
อําเภอภหูลวง ออําเภอภหูลวง อ. . ภหูลวงภหูลวง
ชมรมสง่เสรมิการท่องชมรมสง่เสรมิการท่อง
เที�ยวโดยชุมชนกกสะทอนเที�ยวโดยชุมชนกกสะทอน
ออ..ด่านซา้ยด่านซา้ย
ชุมชนไทดํานาป�าหนาดชุมชนไทดํานาป�าหนาด
ออ..เชยีงคานเชยีงคาน
วสิาหกิจชุมชนท่องที�ยววสิาหกิจชุมชนท่องที�ยว
เกษตรรมิโขง ประมงพื�นเกษตรรมิโขง ประมงพื�น
บา้นเชยีงคาน อบา้นเชยีงคาน อ..เชยีงคานเชยีงคาน

นครพนมนครพนม
ชุมชนวฒันธรรมชนเผา่ชุมชนวฒันธรรมชนเผา่
ไทญ้อบา้นโพน อไทญ้อบา้นโพน อ..ท่าอุเทนท่าอุเทน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#คิดถึงชุมชน#คิดถึงชุมชน

บุรีรัมยบุรีรัมย เลยเลย
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ภาคตะวันออกภาคตะวันออก#คิดถึงชุมชน#คิดถึงชุมชน

ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดย
ชุมชนตําบลตะเคียนเตี�ย อชุมชนตําบลตะเคียนเตี�ย อ..บางละมุงบางละมุง

ชุมชนท่องเที�ยวบา้นทะเลน้อยระยองฮิชุมชนท่องเที�ยวบา้นทะเลน้อยระยองฮิ
ออ..แกลงแกลง
วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์
กระแสบน อกระแสบน อ..แกลงแกลง
มหาวทิยาลัยบา้นนอก บา้นจาํรุงมหาวทิยาลัยบา้นนอก บา้นจาํรุง
ออ..แกลงแกลง
ท่องเที�ยววถีิชุมชนตําบลปากนํ�าประแสท่องเที�ยววถีิชุมชนตําบลปากนํ�าประแส
ออ..แกลงแกลง

ตราดตราด
วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวชุมชนบา้นวสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวชุมชนบา้น
ท่าระแนะท่าระแนะ    ออ..เมอืงเมอืง
วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวบา้นนํ�าเชี�ยววสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวบา้นนํ�าเชี�ยว
ออ..แหลมงอบแหลมงอบ
วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวโดยชุมชนวสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวโดยชุมชน
ตําบลไมรู้ด อตําบลไมรู้ด อ..คลองใหญ่คลองใหญ่
วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวบา้นวสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวบา้น
ธรรมชาติล่าง อธรรมชาติล่าง อ..แหลมงอบแหลมงอบ

ระยองระยองชลบุรีชลบุรี
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สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน
เมอืงโบราณทวารวดี อู่ทอง อเมอืงโบราณทวารวดี อู่ทอง อ..อู่ทองอู่ทอง

อางทองอางทอง

สมุทรปราการสมุทรปราการ

ราชบุรีราชบุรี
เพชรบุรีเพชรบุรี
วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวชุมชนเมอืงวสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวชุมชนเมอืง
เพช็ร ์อเพช็ร ์อ..เมอืงเมอืง
ชุมชนท่องเที�ยว ชุมชนท่องเที�ยว OTOPOTOP นวตัวถีิบา้น นวตัวถีิบา้น          
  ไรก่รา่ง อไรก่รา่ง อ..บา้นลาดบา้นลาด
ชุมชนบา้นถํ�าเสอื อชุมชนบา้นถํ�าเสอื อ..แก่งกระจานแก่งกระจาน
ท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นไรส่ะท้อนท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นไรส่ะท้อน          
  ถํ�ารงค์ อถํ�ารงค์ อ..บา้นลาดบา้นลาด

ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ

#คิดถึงชุมชน#คิดถึงชุมชนภาคกลางภาคกลาง

ชุมชนบางเสด็จ อชุมชนบางเสด็จ อ..ป�าโมกป�าโมก
การท่องเที�ยวโดยชุมชนบางเจา้ฉ่าการท่องเที�ยวโดยชุมชนบางเจา้ฉ่า
ออ..โพธิ�ทองโพธิ�ทอง

ชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชนชมรมสง่เสรมิการท่องเที�ยวโดยชุมชน      
คุ้งบางกะเจา้ อคุ้งบางกะเจา้ อ..พระประแดงพระประแดง

เครอืขา่ยท่องเที�ยวชุมชนเครอืขา่ยท่องเที�ยวชุมชน
ดําเนินสะดวก อดําเนินสะดวก อ..ดําเนินสะดวกดําเนินสะดวก

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวชุมชนบา้นวสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวชุมชนบา้น
ทุ่งประดู่ อทุ่งประดู่ อ..ทับสะแกทับสะแก
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วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวบา้นโคกวสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวบา้นโคก
ไคร อไคร อ..ทับปุดทับปุด
ชุมชนบา้นท่าดินแดง อชุมชนบา้นท่าดินแดง อ..ท้ายเหมอืงท้ายเหมอืง
วสิาหกิจท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นวสิาหกิจท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้น
สามชอ่งเหนือ อสามชอ่งเหนือ อ..ตะกั�วทุ่งตะกั�วทุ่ง

ชุมชนบา้นหน้าเขา - ในวงั อชุมชนบา้นหน้าเขา - ในวงั อ..รษัฎารษัฎา

กระบี่กระบี่

ชุมพรชุมพร

ระนองระนอง

ภูเก็ตภูเก็ต

ตรังตรัง

#คิดถึงชุมชน#คิดถึงชุมชน

สตูลสตูล
ท่องเที�ยวชุมชนตําบลทุ่งหวา้ อท่องเที�ยวชุมชนตําบลทุ่งหวา้ อ..ทุ่งหวา้ทุ่งหวา้ชุมชนท่องเที�ยวแหลมสกั อชุมชนท่องเที�ยวแหลมสกั อ..แหลมสกัแหลมสกั

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวบา้นนาตีนวสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวบา้นนาตีน  
ออ..เมอืงเมอืง

ภาคใตภาคใต

ชุมชนเกาะพทัิกษ์ อชุมชนเกาะพทัิกษ์ อ..หลังสวนหลังสวน
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเครอืขา่ยการวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเครอืขา่ยการ          
  ท่องเที�ยวโดยชุมชนบางสน อท่องเที�ยวโดยชุมชนบางสน อ..ปะทิวปะทิว

ชุมชนบา้นหาดสม้แป�น อชุมชนบา้นหาดสม้แป�น อ..เมอืงเมอืง
วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวชุมชนวสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวชุมชน
ตําบลมว่งกลวง อตําบลมว่งกลวง อ..กะเปอร์กะเปอร์

ชุมชนท่องเที�ยวยา่นเมอืงเก่าภเูก็ตชุมชนท่องเที�ยวยา่นเมอืงเก่าภเูก็ต
ออ..เมอืงเมอืง

พังงาพังงา

ยะลายะลา
ชุมชนท่องเที�ยวบา้นจุฬาภรณ์พฒันาชุมชนท่องเที�ยวบา้นจุฬาภรณ์พฒันา
99 อ อ..ธารโตธารโต
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1 บรษัิทสามารถลงทะเบยีนได้ไมเ่กิน 3 ชุมชน
1 ชุมชนรบัผูป้ระกอบการได้ไมเ่กิน 4 บรษัิท
การลงทะเบยีน บรษัิทจะต้องแนบโปรแกรมนําเที�ยวที�จะนําเสนอชุมชนมา
ด้วยโดย อพท. สงวนสทิธิ�ในการใหโ้ควตากับบรษัิทที�มขีอ้มูลครบถ้วนก่อน
บรษัิทที�มกีารรายงานผลการดําเนินโครงการของป� 2563 มายงั อพท. จะได้รบั
การลงทะเบยีนในชุมชนที�ลงพื�นที� และมโีปรแกรมพรอ้มขายโดยอัตโนมติั
อพท. จะป�ดรบัลงทะเบยีนภายใน 1 เดือน หรอืเมื�อมบีรษัิทลงทะเบยีนครบตาม
ที�จาํนวนที� อพท. กําหนด
หากครบกําหนด 1 เดือนแล้ว ยงัมบีรษัิทลงทะเบยีนไมค่รบตามจาํนวนที� อพท.

กําหนด อพท. ขอสงวนสทิธิ�ในการแบง่สดัสว่นการสนับสนุนอีกครั�ง
บรษัิทที�ลงทะเบยีนและได้รบัสทิธจิะต้องแจง้จาํนวนที�ขายได้ภายใน 60 วนันับ
จากวนัลงทะเบยีนหากมไิด้ดําเนินการดังกล่าวภายในกําหนดเวลา อพท. ขอ
สงวนสทิธใินการจดัสรรการสนับสนุนใหมใ่หกั้บบรษัิทที�สามารถดําเนินการ
ตามกําหนดเวลา

เงื่อนไขการลงทะเบียนเขารวมโครงการ

เง่ือนไขและข้ันตอนการเขารวมโครงการ 

อพท. สนับสนุนค่าอาหาร ค่ากิจกรรม + ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชน บรษัิทละ  
 12 Pax/ชุมชน
อพท. สนับสนุนค่าใชจ้า่ยค่าอาหาร ค่ากิจกรรม + ผลิตภัณฑ์ในชุมชน จา่ยจรงิ
ไมเ่กินคนละ 1,200 บาท แบง่เป�น 

อพท. ดําเนินการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยตามจรงิโดยเบกิจา่ยตรงไปที�ชุมชน
การสนับสนุนสามารถทําได้สาํหรบัการเดินทางจรงิภายใน 31 สงิหาคม 2564

เท่านั�น
แจง้วนัเดินทางและจาํนวนผูเ้ดินทางพรอ้มรายชื�อให ้อพท. ทราบล่วงหน้า

หากมคีวามจาํเป�นต้องเลื�อนการเดินทาง บรษัิทต้องแจง้ให ้อพท. ทราบ   

 ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 

เงื่อนไขการสนับสนุน

 1) ค่าอาหาร 500 บาท/Pax

 2) ค่ากิจกรรม + ค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 700 บาท/Pax

30 วนั

#คิดถึงชุมชน#คิดถึงชุมชน



ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ร่วม #คิดถึงชุมชน


