
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 185/2564                                            วนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 
 

ความคืบหน้าโครงการคนละคร่ึง ระยะที ่3 และโครงการยิง่ใช้ยิง่ได้  
_______________________________________________ 

 

นายพรชัย  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยวา่ จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2564 โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 มีผูใ้ช้สิทธิสะสมจ านวน 24.92 ลา้น
ราย จากผู ้ได้รับสิทธิรวม 27.55 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 87,124.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินท่ี
ประชาชนจ่ายสะสม 44,291.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 42,832.6 ล้านบาท และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มี
ประชาชนผูใ้ช้สิทธิจ านวน 80,793 คน จากจ านวนผูไ้ด้รับสิทธิกว่า 4.7 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวม
ทั้งหมด 2,551  ลา้นบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมท่ีน ามาค านวณสิทธิ e-Voucher 2,006 ลา้นบาท และคิดเป็น
มูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งส้ินกวา่ 218 ลา้นบาท และมูลค่าการใชจ่้ายส่วน e-Voucher สะสมกวา่ 122 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี โฆษกกระทรวงการคลงัไดเ้น้นย  ้าวา่ ประชาชนผูไ้ดรั้บสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 
3 และโครงการยิ่งใชย้ิง่ได ้(โครงการฯ) สามารถใชสิ้ทธิซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมจากร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเขา้
ร่วมโครงการฯ ผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มทั้ง 2 ราย ในขณะน้ี ไดแ้ก่ Grab และ LINEMAN โดยรัฐ 
จะสนบัสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเคร่ืองด่ืมเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจดัส่งหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใด โดยสามารถ
ใชบ้ริการไดต้ั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. ของทุกวนั ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) เขา้แอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” กดแถบแบนเนอร์ (Banner) ฟู้ดเดลิเวอร่ีในหนา้แรก หรือสามารถเขา้
ผา่น g-Wallet กด Banner โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 หรือโครงการยิง่ใชย้ิง่ได ้แลว้จึงกด Banner ฟู้ดเดลิเวอร่ี 

2) กด “สั่งผา่นฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม” บนแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” แลว้จึงเลือกผูใ้หบ้ริการฟู้ดเด
ลิเวอร่ีแพลตฟอร์มท่ีตอ้งการใชง้าน หรือสามารถกด “คน้หาเมนูหรือร้านอาหาร” เพื่อเลือกซ้ืออาหาร/เคร่ืองด่ืมได ้

3) หลงัจากเลือกตามขอ้ 2 ระบบจะเช่ือมไปท่ีแอปพลิเคชนัฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มเพื่อสั่งอาหาร/
เคร่ืองด่ืมจากร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ โดยประชาชนจะตอ้งช าระค่าส่งท่ีแอปพลิเคชนัฟู้ดเดลิเวอ
ร่ีแพลตฟอร์มก่อน 

4) ประชาชนจะได้รับการแจง้เตือนให้ช าระค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมบน g-Wallet และกดปุ่มช าระ
ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมพร้อมใชสิ้ทธิผา่น g-Wallet โดยตอ้งช าระเงินภายใน 5 นาท ี

5) ส าหรับกรณีท่ีมีการยกเลิกค าสั่งซ้ือประชาชนจะไดรั้บเงินคืน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 5.1 โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 จะไดรั้บเงินคืนใน g-Wallet และวงเงินสิทธิของโครงการ

คืนประมาณ 30 - 60 นาที 
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  5.2 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได ้จะไดรั้บเงินคืนใน g-Wallet และวงเงินสิทธิ e-Voucher คืนประมาณ 
30 - 60 นาที 

          5.3 ค่าส่งท่ีไดช้ าระใหก้บัผูใ้หบ้ริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มจะไดรั้บคืนประมาณ 30 - 60 นาที 
 

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในโครงการฯ ท่ีขายอาหารและเคร่ืองด่ืมผ่านผู ้
ให้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มขณะน้ี มีจ านวนกวา่ 58,000 ราย โดยผูป้ระกอบการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
โครงการฯ ท่ีประสงคจ์ะขายอาหารและเคร่ืองด่ืมผา่นผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มสามารถสมคัรผา่นแอป
พลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้อย่างต่อเน่ือง โดยสามารถเลือกเช่ือมต่อกบัผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มเพื่อขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืมตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้  (ตรวจสอบ
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขไดท่ี้ www.คนละคร่ึง.com และ www.ยิง่ใชย้ิง่ได.้com) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) เขา้แอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” กด “สมคัรฟรี” ท่ีกดแถบ Banner รับเงินผา่นฟู้ดเดลิเวอร่ี บนหน้า
ช่องทางรับเงิน จากนั้นกด “ยอมรับ” ขอ้ตกลงและเง่ือนไข  

2) ระบบจะเขา้สู่หนา้สมคัรใชง้านฟู้ดเดลิเวอร่ี ใหเ้ลือกฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มท่ีตอ้งการ 
3) กรณีร้านคา้ท่ีมีสาขาระบบจะเขา้สู่หน้าผูกบญัชีถุงเงินแพลตฟอร์มเดลิเวอร่ี โดยร้านคา้สาขา

หลกัสามารถเลือกผกูถุงเงินเพื่อใชง้านฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มทั้งสาขาหลกัและสาขายอ่ย หรือ เฉพาะสาขายอ่ยได ้
4) กรอกขอ้มูลร้านคา้ แล้วจึงกดยืนยนัการสมคัรและจะได้รับรหัส OTP เพื่อยืนยนัการสมคัร 

เม่ือกรอก OTP เรียบร้อยแล้ว จะข้ึนหน้าจอแจง้ได้รับค าขอสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ โดยจะแจง้ผลการลงทะเบียน 
ในวนัถดัไป 

5) ส าหรับการยืนยนัค าส่ังซ้ือ มีขั้นตอนดังนี ้
  5.1 เข้าแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” กด Banner ฟู้ดเดลิเวอร่ีบนหน้าช่องทางรับเงิน หรือ กด

รายการค าส่ังซ้ือจากการแจ้งเตือนเม่ือมีค าส่ังซ้ือใหม่เข้ามา 
           5.2 ระบบจะเข้าสู่หน้ารายการค าส่ังซ้ือ ให้กดเลือกค าส่ังซ้ือที่ต้องการยืนยัน โดยต้องกด

ยืนยนัค าส่ังซ้ือภายใน 10 นาท ี
           5.3 กรณยีกเลกิค าส่ังซ้ือ ในหน้าแสดงรายละเอยีดค าส่ังซ้ือ ให้กด “ยกเลกิค าส่ังซ้ือ” 

ส าหรับขอ้มูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มล่าสุด (08.00 น.) โครงการคนละคร่ึง 
ระยะท่ี 3 มีการใชจ่้ายสะสมประมาณ 214 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชนจ่าย 110.3 ลา้นบาท และรัฐร่วมจ่าย 
103.7 ลา้นบาท ส าหรับโครงการยิง่ใชย้ิง่ไดมี้การใชจ่้ายสะสมกวา่ 176,000 บาท  

 
 
 
 

http://www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com/
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ประชาชนสามารถใชจ่้ายในโครงการฯ ไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และประชาชนท่ีสนใจ 
เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 ยงัสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเน่ืองได้ตั้ งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.  
ของทุกวนั จนกวา่จะครบ 28 ลา้นสิทธิ ซ่ึงยงัมีสิทธิเหลือกวา่ 3.6 แสนสิทธิ ผ่านเวบ็ไซต์ www.คนละคร่ึง.com 
หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตงั” ส าหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต ์ 
www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซ่ึงยงัมีสิทธิ
คงเหลือกวา่ 5.2 แสนสิทธิ 

 
      

 
 
 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั halfhalf@fpo.go.th , spend2get@fpo.go.th 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่โมง)  

 


