ฉบับที่ 180/2564

วันที่ 29 กันยายน 2564

การใช้ สิทธิผ่านผู้ให้ บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ ม
ภายใต้ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิง่ ใช้ ยงิ่ ได้
______________________________________________

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 มีผใู ้ ช้สิทธิสะสมจานวน 24.32 ล้าน
ราย จากผู เ้ ข้าร่ วมโครงการรวม 27 ล้านราย โดยมี ยอดการใช้จ่ายสะสมรวม 67,468.5 ล้านบาท แบ่ งเป็ นเงิ น ที่
ประชาชนจ่ายสะสม 34,333.4 ล้านบาท และรั ฐร่ วมจ่ายสะสม 33,135.1 ล้านบาท โดยมีจานวนผูใ้ ช้สิ ทธิ ครบ
1,500 บาท ประมาณ 10 ล้านราย และในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลังจะโอนวงเงิ นสนับสนุ นให้แก่ผู ้
ได้รับ สิ ท ธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่ ม เติ ม จานวน 1,500 บาท โดยน าไปรวมกับ วงเงิ นสิ ท ธิ
คงเหลือจากรอบแรกให้อตั โนมัติ โดยหากประชาชนลงทะเบี ยนใหม่และได้รับสิ ทธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับวงเงินสิ ทธิ รวมทั้งสิ้ น 3,000 บาท
โฆษกกระทรวงการคลังได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า ประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิโครงการคนละครึ่ ง ระยะ
ที่ 3 และโครงการยิ่ง ใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ) ที่ ป ระสงค์จะใช้สิ ท ธิ ซ้ื ออาหารและเครื่ องดื่ ม จากร้ านอาหารและ
เครื่ องดื่ มที่เข้าร่ วมโครงการฯ ผ่านผูใ้ ห้บริ การฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ ม ที่จะเปิ ดให้ใช้บริ การตั้งแต่วนั ที่ 4 ตุลาคม
2564 เป็ นต้นไป เวลา 06.00 – 20.00 น. ของทุกวัน สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
1) เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” กดแถบแบนเนอร์ (Banner) ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในหน้าแรก หรื อสามารถเข้า
ผ่าน g-Wallet กด Banner โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 หรื อโครงการยิง่ ใช้ยงิ่ ได้ แล้วจึงกด Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
2) กด “สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ ม” บนแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” แล้วจึงเลือกผูใ้ ห้บริ การฟู้ด
เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มที่ตอ้ งการใช้งาน หรื อสามารถกด “ค้นหาเมนูหรื อร้านอาหาร” เพื่อเลือกซื้ ออาหาร/เครื่ องดื่มได้
3) หลังจากเลือกตามข้อ 2 ระบบจะเชื่ อมไปที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ มเพื่อสั่งอาหาร/
เครื่ องดื่มจากร้านอาหาร/เครื่ องดื่มที่เข้าร่ วมโครงการฯ โดยประชาชนจะต้องชาระค่าส่ งที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอ
รี่ แพลตฟอร์มก่อน
4) ประชาชนจะได้รับ การแจ้งเตื อนให้ชาระค่าอาหาร/เครื่ องดื่มบน g-Wallet และกดปุ่ มชาระ
ค่าอาหาร/เครื่ องดื่มพร้อมใช้สิทธิ ผา่ น g-Wallet โดยต้องชาระเงินภายใน 5 นาที
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ทั้งนี้ รั ฐจะสนับสนุ นเงิ นในส่ วนค่าอาหารและ/หรื อเครื่ องดื่ มเท่ านั้น ไม่ รวมถึ งค่าจัดส่ งหรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยขณะนี้ มีผูใ้ ห้บริ การฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ มที่ได้รับอนุ มตั ิให้เข้าร่ วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย
ได้แก่ Grab และ LINEMAN ซึ่ งอยู่ระหว่างเชื่ อมโยงระบบกับ โครงการฯ โดยผูป้ ระกอบการร้ านอาหารและ
เครื่ องดื่มในโครงการฯ ที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่ องดื่ มผ่านผูใ้ ห้บริ การฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ ม สามารถ
สมัครผ่านแอปพลิ เคชัน “ถุ งเงิ น” ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 24 กันยายน 2564 เป็ นต้นไป โดยสามารถเลื อกเชื่ อมต่อกับ ผู ้
ให้บริ การฟู้ดเดลิ เวอรี่ แพลตฟอร์ ม เพื่อขายอาหารและเครื่ องดื่ มตามโครงการฯ ได้ เพียงรายเดียว ซึ่ งปั จจุบนั มี
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและเครื่ องดื่มลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ กว่า 30,000 รายแล้ว และสามารถตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ www.คนละครึ่ ง.com และ www.ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้.com
ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจ
เข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่ องได้ต้ งั แต่เวลา 06.00 – 22.00 ของทุกวัน
จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิ ท ธิ ผ่านเว็บ ไซต์ www.คนละครึ่ ง.com หรื อผ่าน g-Wallet บนแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง”
ส าหรั บ โครงการยิ่ ง ใช้ ยิ่ ง ได้ สามารถลงทะเบี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.ยิ่ ง ใช้ ยิ่ ง ได้ .com หรื อผ่ า น g-Wallet
บนแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิ ทธิ
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วิธีการใช้ สิทธิผ่านผู้ให้ บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ ม
ของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ ยงิ่ ได้
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ที่มา: ธนาคารกรุ งไทยฯ

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง halfhalf@fpo.go.th , spend2get@fpo.go.th
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่ โมง)

