ระยะเวลาการใช้จ่ายและประเภทสินค้าและบริการของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
รายการ
1. ระยะเวลาการใช้จ่าย

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็น
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็น
(1) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564
(1) การใช้จ่ายที่นามาคานวณสิทธิบัตรกานัลอิเล็กทรอนิกส์
ไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน
(e-Voucher) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
(2) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564
(2) การใช้จ่ายด้วย e-Voucher ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564
วงเงินสิทธิที่เหลือในรอบที่ 1 สามารถนามาใช้ในรอบที่ 2 ได้
(ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ของค่าสินค้าและบริการ ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน
รอบละ 1,500 บาทต่อคน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ)

2. ประเภทสินค้าและบริการ (1) สินค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลาก
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
กินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกานัล (gift voucher/
gift card) บั ต รเงิ น สด (cash card) และสิ น ค้ า รู ป แบบอื่ น ๆ
ที่เป็นการชาระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า (prepaid)
(2) บริการ ได้แก่
(2.1) บริการนวด สปา ทาผม และทาเล็บ
(2.2) บริ การประเภทรถโดยสารสาธารณะที่ ตรวจสอบได้ เช่ น
รถสามล้อถีบ เป็นต้น
(2.3) บริ การด้ านขนส่ งสาธารณะที่ จดทะเบี ยนถู กต้ องตาม
กฎหมาย
(2.4) บริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง บัตรกานัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด
(cash card) และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชาระค่าสินค้า
หรือบริการล่วงหน้า (prepaid)

(จะได้รับ e-Voucher ในเดือนถัดไป โดยการใช้จ่าย 1 - 40,000 บาทแรก จะได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10
แต่ไม่เกิน 4,000 บาท และการใช้จ่ า ย 40,001 - 60,000 บาท จะได้รับ e-Voucher ร้อ ยละ 15
แต่ ไ ม่ เ กิ น 3,000 บาท รวมสิ ท ธิ e-Voucher ไม่ เ กิ น 7,000 บาทต่ อ คน ทั้ ง นี้ วงเงิ น ใช้ จ่ า ยสู งสุด
ที่จ ะนามาคานวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อ คนต่อ วัน สาหรับ การใช้จ่ า ยตั้งแต่วันที่
1 – 21 กรกฎาคม 2564 และไม่ เ กิ น 10,000 บาทต่ อ คนต่ อ วั น ส าหรั บ การใช้ จ่ า ยตั้ ง แต่ วั น ที่
22 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564)

(1) สินค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ามันและก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ บัตรกานัล
(gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสิ นค้ารูปแบบอื่น ๆ
ที่เป็นการชาระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า (prepaid) เว้นแต่เป็นการชาระ
ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มของศูนย์อาหารที่ต้องใช้งานภายในวันเดียวกัน
กับวันที่ชาระเงิน
(2) บริการ ได้แก่ บริการนวด สปา ทาผม และทาเล็บ ไม่รวมถึงบัตรกานัล
(gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และบริการรูปแบบ
อื่น ๆ ที่เป็นการชาระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า (prepaid) เว้นแต่เป็น
การช าระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มของศูนย์ อาหารที่ต้ องใช้งานภายใน
วันเดียวกันกับวันที่ชาระเงิน
ทั้งนี้ การชาระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มของศูนย์อาหารที่ต้องใช้งานภายใน
วัน เดียวกัน กับวัน ที่ชาระเงิน ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ
ไม่สามารถทอนหรือแลกเป็นเงินสดได้

