ฉบับที่ 117/2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

เปิ ดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 วันแรกในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
______________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 จะเปิ ดให้ประชาชนผูส้ นใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน
2564 เป็ นต้นไป โดยประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการ จะได้รับสิ ทธิ ภาครัฐร่ วมจ่ายร้อยละ 50 สาหรับค่าอาหาร
เครื่ องดื่ม สิ นค้าทัว่ ไป และค่าบริ การ (นวด สปา ทาผมทาเล็บ ค่าเดินทางโดยบริ การขนส่ งสาธารณะหรื อขนส่ ง
มวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสู บทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรื อไม่
เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบรอบแรกตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และรอบที่ 2
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่31 ธันวาคม 2564 หรื อไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
ประชาชนสัญชาติไทย ที่มีบตั รประจาตัวประชาชน อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ไม่เป็ นผูม้ ีบตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐหรื อได้รับสิ ทธิ โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ หรื อไม่ใช้สิทธิ
โครงการยิง่ ใช้ยงิ่ ได้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 ตั้งแต่
วันที่ 14 มิถุนายน2564
เป็ นต้นไป เวลา 06.00 น. -22.00 น. จนกว่าจะครบจานวนไม่ เกิน 31 ล้านคน
ผูท้ ี่เคยรับสิ ทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ ง เราชนะ ม.33 เรารัก
กัน เป็ นต้น หรื อที่เคยใช้บริ การกระเป๋ าตังสุ ขภาพ หรื อ วอลเล็ต สบม. สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
“เป๋ าตัง” ซึ่ งเป็ นการยืนยันเข้าร่ วมโครงการ หรื อจะลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ ง.com ก็ได้สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เคย
เข้าร่ วมโครงการดังกล่าวข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ ง.com
เมื่อลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว จะได้ รับ SMS แจ้ งสิ ทธิภายใน 3 วัน จากนั้น ขอให้ทา่ น ยืนยัน
ตัวตนผ่านช่องทาง ได้แก่ (1) ผู้ทเี่ คยยืนยันตัวตนด้ วยบัตรประจาตัวประชาชนกับธนาคารกรุ งไทย จากัด มหาชน
(ธนาคารกรุ งไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย หรื อ (2) ผู้ทมี่ ีแอปพลิเคชั น
KrungthaiNextสามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้หรื อ (3) ผู้ทไี่ ม่ เคยยืนยันตัวตนด้ วยบัตรประชาชน
กับธนาคารกรุ งไทยฯ ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรื อตูเ้ อทีเอ็มของธนาคารกรุ งไทยฯ
และสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อยืนยันตัวตนเรี ยบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้ง
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่ วมโครงการได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา
06.00 น. – 23.00 น.

2
กรณี ผรู้ ับสิ ทธิคนละครึ่ งระยะที่ 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิ ทธิโครงการ “ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้”
(จะเปิ ดให้ลงทะเบียนสาหรับประชาชนในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. -22.00 น.) จะต้องลงทะเบียน
เพื่อรับสิ ทธิ “ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน2564 เวลา 22.00 น. ซึ่งถือเป็ นการ
สละสิ ทธิโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 ที่ได้รับสิ ทธิทนั ที
สาหรับผูป้ ระกอบการทัว่ ไป(ผูป้ ระกอบการร้านค้าทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการบริ การนวด สปา ทาผม
ทาเล็บ ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยไม่เป็ นนิติบุคคลและไม่เป็ นธุ รกิจแฟรนไชส์)ผูป้ ระกอบการ
ของกองทุนหมูบา้ นหรื อชุมชนเมืองหรื อวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้ าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และผู้
ให้บริ การขนส่ งมวลชนสาธารณะ ที่สนใจเข้าร่ วม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วม
โครงการตั้งแต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป เวลา 06.00 น. – 2 2.00 น. นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการร้านค้า
ทัว่ ไปและผูป้ ระกอบการบริ การนวด สปา ทาผมทาเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วม
โครงการยิง่ ใช้ ยงิ่ ได้ ในวันและเวลาเดียวกัน โดยผูป้ ระกอบการที่เคยเข้าร่ วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอป
พลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ส่ วนผูท้ ี่ไม่เคยเข้าร่ วมมาตรการ/โครงการอื่น
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ ง.com หรื อ www.ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้ .com ตามที่ตอ้ งการเข้าร่ วม หรื อลงทะเบียน
ผ่านทางสาขาหรื อจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุ งไทยฯ โดยธนาคารกรุ งไทยฯ จะช่วยติดตั้งและแนะนาการใช้
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”เพื่อรับชาระเงินจากการขายสิ นค้า
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