
 

 

 

 

ฉบบัท่ี 10/2565                                             วนัท่ี 24 มกราคม 2565 
 

มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565  

     
 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี  
24 มกราคม 2565 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู ้ 
(คณะกรรมการฯ) ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี  
21 มกราคม 2565 ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการ ดังต่อไปน้ี (1) โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผูมี้บัตร
สวสัดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 4 (2) โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผูท่ี้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 2 และ  
(3) โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ตามท่ีกระทรวงการคลงัโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลงัเสนอ เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่กลุ่มท่ีมีความเปราะบางทางดา้นรายได ้ทรัพยสิ์น และหน้ีสิน 
และผูต้้องการความช่วยเหลือตลอดจนเพื่อรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองในช่วงตน้ปี 2565 ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงจะช่วยท าให้
ผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ และลดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชนในสถานการณ์ท่ีราคาสินคา้
สูงข้ึน โดยประชาชนแต่ละคนจะสามารถเขา้ร่วมโครงการไดเ้พียง 1 โครงการ ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. โครงการเพิม่ก าลงัซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ช่วยเหลือวงเงินค่าซ้ือสินคา้จากร้านธง
ฟ้าราคาประหยดัพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้ห้บริการท่ีเขา้
ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 จ  านวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
– 30 เมษายน 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถดัไป) รวมทั้งส้ิน 600 บาทต่อคน  
ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 8,071 ล้านบาท ให้แก่ผูมี้บัตรฯ จ านวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน โดยจะใช้
ฐานขอ้มูล ณ วนัที ่25 มกราคม 2565 

2. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 ช่วยเหลือวงเงินค่าซ้ือ
สินคา้จากร้านธงฟ้าฯ และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้ห้บริการท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 
จ  านวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – 30 เมษายน 2565 (กรณีมี
วงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถดัไป) รวมทั้งส้ิน 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็น
วงเงินรวม 1,352 ลา้นบาท ให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ เช่น ผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผูท่ี้ไม่มีสมาร์ทโฟนท าให้ไม่สามารถใชง้านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” 
ได ้ผูท่ี้อยูใ่นภาวะพึ่งพิง (ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ทุพพลภาพ ผูป่้วยติดเตียงท่ีไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้
จ่ายวงเงินท่ีไดรั้บผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ได)้ ผูท่ี้ลงทะเบียนดว้ยตนเองไม่ส าเร็จเน่ืองจากขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ถูกตอ้ง 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จ านวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน 
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3. โครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 4 สนบัสนุนวงเงินค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้ทัว่ไป และบริการนวดสปา 
ท าผม ท าเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเวน้สลากกินแบ่ง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินคา้หรือบริการ 
ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด จากภาครัฐในอตัราร้อยละ 50 ทั้งน้ี ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั และไม่เกิน 1,200 บาท 
ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้ งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – วนัท่ี 30 เมษายน 2565 ให้กับประชาชนผูไ้ด้รับสิทธิ 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวนไม่เกิน 29 ลา้นคน ซ่ึงการร่วมจ่ายคนละคร่ึงน้ีจะเป็นการช่วยเติมก าลงัซ้ือให้แก่ประชาชน 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 มีรายละเอียดและระยะเวลา
ด าเนินโครงการในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 3.1 การลงทะเบียนและการใชจ่้าย 
    3.1.1 ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จ านวน 27.98 ล้านคน จะตอ้ง

ยนืยนัสิทธิเพื่อเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

โดยจะตอ้งเร่ิมใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นก าหนด

ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะน ามาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกคร้ัง  ซ่ึงหากยังประสงค์ 

จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปในข้อ 3.1.2 ทั้งน้ี หากยืนยนัสิทธิและใช้สิทธิ

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 คร้ังแรกในระยะท่ีก าหนดสามารถใช้สิทธิดงักล่าวไดต้ั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที ่ 

30 เมษายน 2565  

3.1.2 ส าหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะที ่3 สามารถลงทะเบียน
ไดต้ั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจ านวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง 
ระยะท่ี 4 ตั้งแต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัที ่30 เมษายน 2565 ซ่ึงช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี  

      1) กรณีเป็นประชาชนท่ีเคยไดรั้บสิทธิมาตรการ/โครงการอ่ืนของรัฐท่ีมีการใชจ่้ายผา่นแอปพลิเค
ชนั “เป๋าตงั” สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” หรือ ผา่นเวบ็ไซต ์www.คนละคร่ึง.com  

      2) กรณีประชาชนท่ีไม่มีแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั”  สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการผ่าน
เวบ็ไซต ์www.คนละคร่ึง.com 

3.2 คุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป มีบตัรประจ าตวั
ประชาชน ไม่เป็นผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐตามฐานขอ้มูลกระทรวงการคลงั ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2565 หรือไม่เป็นผูท่ี้
ไดรั้บสิทธิโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 2  

           ทั้งน้ี ก่อนการใชสิ้ทธิคร้ังแรก ผูไ้ดรั้บสิทธิตามโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 จะตอ้งยืนยนัตวัตน
ดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีสาขาหรือตูเ้อทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเวน้ผูท่ี้
เคยยนืยนัตวัตนดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนกบัธนาคารกรุงไทยฯ หรือผูท่ี้มีแอปพลิเคชนั “Krungthai NEXT” ซ่ึงผา่น 
การยนืยนัตวัตนกบัธนาคารกรุงไทยฯ แลว้ 

http://www.คนละครึ่ง.com/


3 
 

 
ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี  

1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่าน  
www.คนละคร่ึง.com โดยผูป้ระกอบการท่ีเคยเข้าร่วมมาตรการ/ โครงการอ่ืนของรัฐท่ีมีแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” แล้ว 
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” ส่วนผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมมาตรการ/โครงการอ่ืนสามารถลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์
www.คนละคร่ึง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัยงักล่าวเพิ่มเติมวา่ การด าเนินการทั้ง 3 โครงการ จะช่วยรักษาก าลงั
ซ้ือในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจในปี 2565 จ านวน 79,023 ลา้นบาท ซ่ึงจะช่วยให้ GDP  
ทั้งปี 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.21 ต่อปี จากกรณีฐาน อีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน เพิ่มรายได้
ให้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อยและผูผ้ลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งรักษาระดับและทิศทางของการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจเพื่อใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
 

______________________________________ 

 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 08-5842-7102 ถึง 7109 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) 
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ halfhalf@fpo.go.th 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่โมง)  

mailto:halfhalf@fpo.go.th


 


