
 

 

ฉบบัท่ี 157/2563                       วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 
 

เตรียมพร้อมกบัโครงการคนละคร่ึง ระยะที ่2 เร่ิมลงทะเบียนวนัที ่16 ธันวาคม 2563 

_________________________________ 
 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า ระบบการลงทะเบียนโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 2  
พร้อมเปิดรับลงทะเบียนส าหรับประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 5 ลา้นคน ในวนัพุธท่ี 16 ธนัวาคม 2563  
โดยคุณสมบติัผูล้งทะเบียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป มีบตัรประจ าตวัประชาชน และ
ไม่ใช่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ โดยจะเปิดใหล้งทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกวา่จะครบ 5 ลา้นสิทธิ โดย
ผูท่ี้ถูกตดัสิทธิจากการไม่ใช่สิทธิโครงการคนละคร่ึงระยะแรกสามารถลงทะเบียนโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 2 ได ้
ส าหรับผูไ้ดรั้บสิทธิโครงการคนละคร่ึงกลุ่มเดิมสามารถกดปุ่มยืนยนัการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 2 ผา่นแอป
พลิเคชนั “เป๋าตงั” ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการน้ีมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัโครงการคนละคร่ึงระยะแรก คือ  1) ลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ www.คนละคร่ึง.com โดยกรอกข้อมูลช่ือ - สกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน รหัสหลงับตัรประจ าตวั
ประชาชน วนัเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศพัทท่ี์จะติดตั้งแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั”  2) รอรับ SMS แจง้ผลการลงทะเบียน และ 
3) ติดตั้งแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” และยืนยนัตวัตน และเม่ือด าเนินการครบก็สามารถใชจ่้ายกบัร้านคา้ท่ีติดตั้งแอปพลิเคชนั 
“ถุงเงิน” ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิเงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั หรือไม่เกิน 3,500 
บาท ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ระหวา่งเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซ่ึงผูไ้ดรั้บสิทธิจะตอ้งเร่ิมใชจ่้ายภายใน 
14 วนั นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีตนไดรั้บ SMS แจง้รับสิทธิหรือวนัท่ีเปิดให้เร่ิมใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตดั
สิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนไดอี้ก  

 

ส าหรับผูไ้ดรั้บสิทธิโครงการคนละคร่ึงกลุ่มเดิมสามารถกดปุ่มยืนยนัการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง  
ระยะท่ี 2 ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตงั” โดยจะใช้จ่ายวงเงิน 3,000 บาทเดิม ได้จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
และใช้จ่ายวงเงินเพิ่มอีก 500 บาท ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงปุ่มยืนยนัการเขา้ร่วมโครงการ 
คนละคร่ึง ระยะท่ี 2 จะปรากฏเตือนบนหน้าแอปพลิเคชนัทุกคร้ังจนกว่าผูไ้ดรั้บสิทธิเดิมจะกดยืนยนัรับสิทธิ และปุ่ม
ดงักล่าวจะไม่มีวนัหมดอายุ (แผนภาพตวัอย่างปุ่มยืนยนัการเขา้ร่วมโครงการส าหรับผูไ้ด้รับสิทธิเดิมปรากฏตาม
ดา้นล่าง)  
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ทั้งน้ี ขอย  ้าว่าผูใ้ช้สิทธิโครงการคนละคร่ึงระยะแรกและระยะท่ี 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการ 
ช้อปดีมีคืนได้ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีจ าแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตรการต่าง ๆ ไวอ้ย่างชัดเจนไม่ให้
ซ ้ าซอ้นลกัลัน่กนั ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ยงัคงสมคัรเขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละคร่ึง ณ วนัท่ี 13 ธันวาคม 2563 มีร้านคา้ลงทะเบียนเขา้
ร่วมโครงการแลว้กว่า 9.7 แสนร้านคา้ และมีผูใ้ช้สิทธิแลว้จ านวน 9,537,093 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 43,330.80 
ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชนจ่าย 22,156.50 ลา้นบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 21,174.3 ลา้นบาท โดยจงัหวดัท่ีมีการใช้
จ่ายสะสมมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช ตามล าดบั  

 

____________________________________________ 

 
 
โครงการคนละคร่ึง  
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน ) โทร. 02-111-1144  

 



8หมายเหตุ : ก่อนใช้สิทธิประชาชนต้องลงะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ www.คนละครึง่.com ได้รบั SMS ยืนยันการรบัสิทธิเรยีบรอ้ยแล้วและยืนยันตัวตน G-Wallet ผ่านแอปฯเป๋าตังส าเรจ็

ข้ันตอนการเข้ารว่มโครงการ คนละครึง่ เฟส 2 ผ่าน แอปฯเป๋าตัง
ส าหรบัประชาชนผู้ได้รบัสิทธิโครงการคนละครึง่ เฟส 1 และ กดยืนยันรบัสิทธิวนัท่ี 16 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64

เข้าสู่เมนู คนละครึง่ 
เพ่ือเริม่ใช้สิทธิ

1 กดยอมรบัเงื่อนไข 
และรบัสิทธิ

2 แสดงผลการรบั
สิทธิส าเรจ็

3
กรณียัง เหลือสิทธิ คนละครึง่เฟส 1 

สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

สิทธิมูลค่า 500 บาทจากคนละครึง่เฟส 2 จะได้รบั วนัท่ี 1  ม.ค. 64 

กรณีใช้สิทธิคนละครึง่เฟส 1  ครบ 3,000 บาท

จะสามารถใช้สิทธิเฟส 2 ได้ใน วนัท่ี 1 ม.ค. 64


