ฉบับที่ 146/2565

วันที่ 21 กันยายน 2565

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เปิ ดสิ ทธิคงเหลือให้ ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่
ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565
_____________________________________________________

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า โครงการคนละครึ่ ง (โครงการฯ) ระยะที่ 5 มีสิทธิ คงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิ ทธิ จากประชาชนกลุ่มที่
ได้รับสิ ทธิ แล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ งกระทรวงการคลังจะนาสิ ทธิ คงเหลือ
ดังกล่ าวมาเปิ ดให้ ป ระชาชนลงทะเบี ย นรอบใหม่ โดยกระทรวงการคลัง จะเปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นเข้า ร่ ว ม
โครงการฯ รอบใหม่ ตั้งแต่ วนั ศุ กร์ ที่ 23 กันยายน 2565 จนถึ งวันเสาร์ ที่ 1 ตุ ลาคม 2565 ทั้งนี้ ผูท้ ี่ สนใจสามารถ
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋ าตังหรื อ www.คนละครึ่ ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.
ประชาชนที่ จะลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโครงการฯ ต้องมี สั ญ ชาติ ไทย อายุ 18 ปี บริ บู รณ์ ข้ ึ นไป
ณ วันที่ ลงทะเบี ยน มี หมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และมี บ ัตรประจาตัวประชาชน ไม่ เป็ นผูม้ ี บ ัตร
สวัสดิการแห่ งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2565 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิ โครงการ
เพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ระยะที่ 3 และไม่เคยถู กระงับสิ ทธิ ถู กเรี ยกเงินคืน หรื อ
ฝ่ าฝื นเงื่อนไขของมาตรการหรื อโครงการอื่น ๆ ของรัฐ โดยประชาชนทัว่ ไปสามารถลงทะเบี ยนรอบใหม่น้ ี ได้
ทั้งประชาชนที่ยงั ไม่เคยได้รับสิ ทธิ โครงการฯ และประชาชนที่เคยได้รับสิ ทธิ โครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรก
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิ ทธิ จะได้รับวงเงิน
สนับสนุ นค่าอาหาร เครื่ องดื่ ม สิ นค้าทัว่ ไป บริ การนวด สปา ท าผม ท าเล็ บ และบริ การขนส่ งสาธารณะ และ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ กระทรวงการคลังกาหนด ในอัตราร้ อยละ 50 แต่ไม่เกิ น 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิ น
800 บาทต่ อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมื อนประชาชนที่ ได้รับสิ ทธิ ทุ กรายก่ อนหน้านี้ ซึ่ งจะสามารถ
ใช้จ่ายได้ต้ งั แต่วนั จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.
สาหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิ มาตรการรักษาระดับการบริ โภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะ
ที่ 2 ซึ่ งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่
ผูท้ ี่ ตอ้ งการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า
จากข้อมูลสะสม ณ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผใู ้ ช้สิทธิ ทุกโครงการรวม 36.85 ล้านคน และมี
ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้ น 28,186.08 ล้านบาท โดยสรุ ปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้
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1. โครงการเพิ่ มกาลังซื้ อให้แก่ ผูม้ ี บตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐ ระยะที่ 5 มีผูใ้ ช้สิทธิ จานวน 12.53
ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 2,498.58 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ ผูท้ ี่ ตอ้ งการความช่ วยเหลื อเป็ นพิ เศษ ระยะที่ 3 มีผูใ้ ช้สิทธิ
จานวน 923,782 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 184.02 ล้านบาท
3. โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 มีผูใ้ ช้สิทธิ ที่เป็ นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิ โครงการ
คนละครึ่ ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จานวน 23.24 ล้านคน คิดเป็ นยอดใช้จ่ายสะสม 25,331.94 ล้านบาท และมี
ผูใ้ ช้สิทธิ ที่เป็ นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จานวน
158,417 คน คิ ดเป็ นยอดใช้จ่ายสะสม 171.54 ล้านบาท รวมมีผูใ้ ช้สิทธิ ท้ งั หมดจานวน 23.40 ล้านคน และมี
ยอดใช้จ่ายรวม 25,503.48 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินที่ประชาชนจ่ายจานวน 12,942.23 ล้านบาท และเงินที่รัฐ
ร่ วมจ่ายจานวน 12,561.25 ล้านบาท ทั้งนี้ สาหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม 10,260.81 ล้านบาท ร้ านธงฟ้ า 5,350.36 ล้านบาท ร้ าน OTOP 1,233.52 ล้านบาท ร้ านค้าทั่วไป
8,225.92 ล้านบาท ร้านบริ การ 405.47 ล้านบาท และกิจการขนส่ ง 27.40 ล้านบาท สาหรับผูป้ ระกอบการร้านค้า
ที่ เข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 มี ผูป้ ระกอบการร้ านค้าเข้าร่ วมแล้วจานวน 9.55 แสนราย โดยเป็ น
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ 2.12 หมื่นราย
สาหรับผูป้ ระกอบการร้ านค้าที่ สนใจเข้าร่ วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่ วมโครงการได้อย่างต่ อเนื่ องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิ ดรั บสมัคร โดยผูป้ ระกอบการร้ านค้าที่ เคยเข้าร่ วม
โครงการฯ ระยะที่ 4 และมี แอปพลิ เคชั น ถุ ง เงิ น สามารถกดยื น ยั น สิ ทธิ เข้ า ร่ วมโครงการฯ ระยะที่ 5
ผ่านแอปพลิ เคชันถุงเงินได้ทนั ที นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ ง.com
หรื อติ ดต่ อลงทะเบี ยนที่ สาขา/จุ ดรั บลงทะเบี ยนของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) หรื อติ ดต่ อกับเจ้าหน้าที่
กรุ งเทพมหานครหรื อเจ้าหน้าที่ กระทรวงมหาดไทยในพื้ นที่ เพื่ อขอยืนยันการประกอบกิ จการก่ อนน าเอกสาร
ไปยื่นที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เพื่อดาเนิ นการเปิ ดแอปพลิ เคชันถุ งเงินต่อไป
ทั้ งนี้ ผู ้ ป ระกอบการร้ า นอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ ป ระสงค์ จ ะขายอาหารและเครื่ องดื่ ม ผ่ า นผู ้ ใ ห้ บ ริ การ
ฟู้ ดเดลิ เวอรี่ แพลตฟอร์ ม ยังสามารถเลื อกเชื่ อมต่ อกับ ผู ้ให้ บ ริ ก ารฟู้ ดเดลิ เวอรี่ แพลตฟอร์ ม ที่ ได้ รั บ อนุ ม ัติ
เข้าร่ วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้หนึ่งราย ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
______________________________________________
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรื อ
โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105,
08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30 น.)
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ halfhalf@fpo.go.th
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่ โมง)

