
 

 

 

 

ฉบบัท่ี 101/2565                                           วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 
 

มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที ่2 

     

 นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 รับทราบและอนุมติัตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรอง
การใช้จ่ายเงินกู ้(คณะกรรมการฯ) ภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมคร้ังท่ี 20/2565          
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการ ดงัต่อไปน้ี (1) โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 (โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรฯ ระยะท่ี 5) (2) โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ 
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 (โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ ระยะท่ี 3)  
และ (3) โครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 5 ตามท่ีกระทรวงการคลงัโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลงัเสนอ เพื่อช่วยเหลือ 
เยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่กลุ่มท่ีมีความ
เปราะบางทางดา้นรายได ้ทรัพยสิ์น และหน้ีสิน และผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ) 
ตลอดจนเพื่อรักษาแรงกระตุน้ทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง
ในช่วงปลายปี 2565 ผา่นการเพิ่มอุปสงคก์ารบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงจะช่วยท าใหผู้ป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยประชาชนสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการ  
ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรฯ ระยะที่ 5 ช่วยเหลือวงเงินค่าซ้ือสินคา้จากร้านธงฟ้าราคา
ประหยดัพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้ห้บริการท่ีเขา้ร่วม
โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 จ  านวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กันยายน –  
31 ตุลาคม 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งส้ิน 400 บาทต่อคน  
ตลอดระยะเวลาโครงการ ให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (ผูมี้บตัรฯ) จ  านวนไม่เกิน 13.34 ล้านคน ทั้งน้ี หากผูมี้บตัรฯ 
ประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 จะต้องสละสิทธิการเป็นผูมี้บัตรฯ โดยขอให้น าบัตรฯ มาคืน 
ท่ีกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจงัหวดั ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  เวลา 16.30 น. (ปิดตามเวลาราชการ)  
โดยการคืนบตัรฯ ดงักล่าว ผูมี้บตัรฯ จะไม่สามารถกลบัมาขอรับบตัรฯ ภายใตโ้ครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่ง
รัฐ ปี 2560 และ 2561 ไดอี้ก นอกจากน้ี การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข 
การลงทะเบียนและสิทธิคงเหลือภายใตโ้ครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5  
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2. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ ระยะที่ 3 ช่วยเหลือวงเงินค่าซ้ือสินคา้จาก 
ร้านธงฟ้าฯ และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้ห้บริการท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 จ  านวนไม่
เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน – 31 ตุลาคม 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือ 
ในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถดัไป) รวมทั้งส้ิน 400 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการ 
ความช่วยเหลือฯ เช่น ผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผูท่ี้ไม่มีสมาร์ทโฟนท าให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน  
“เป๋าตงั” ได้ ผูท่ี้อยู่ในภาวะพึ่ งพิง (ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ทุพพลภาพ ผูป่้วยติดเตียงท่ีไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือ
เดินทางไปใช้จ่ายวงเงินท่ีได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตงั” ได้) ผูท่ี้ลงทะเบียนดว้ยตนเองไม่ส าเร็จเน่ืองจากขอ้มูลส่วน
บุคคลไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จ านวนไม่เกิน 2.23 ล้านคน ทั้งน้ี หากผูท่ี้
ตอ้งการความช่วยเหลือฯ ประสงคจ์ะรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 จะตอ้งลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการ
คนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการ 
เพิ่มก าลงัซ้ือใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ ระยะท่ี 3 และจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดอี้ก 

3. โครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 5 สนบัสนุนวงเงินค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้ทัว่ไป บริการนวดสปา ท า
ผม ท าเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเวน้สลากกินแบ่ง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ผลิตภณัฑย์าสูบ บตัรก านลั บตัรเงินสด 
และบริการรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการช าระค่าสินคา้หรือบริการล่วงหน้า และสินคา้หรือบริการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
จากภาครัฐในอตัราร้อยละ 50 ทั้งน้ี ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน – 31 ตุลาคม 2565 ใหก้บัประชาชนผูไ้ดรั้บสิทธิท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน  

ในส่วนของการลงทะเบียนและการใชจ่้ายโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 มีรายละเอียดและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ดงัน้ี 

3.1 การลงทะเบียนและการใชจ่้าย 
     3.1.1 ส าหรับประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 4 สามารถยืนยนัสิทธิเพื่อเขา้ร่วม

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ไดต้ั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะตอ้งใชสิ้ทธิโครงการคนละ
คร่ึงระยะท่ี 5 ในการซ้ือสินคา้หรือบริการภายใตโ้ครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 คร้ังแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตงั” ภายใน
วนัที ่14 กนัยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซ่ึงหากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว จะถูกตดัสิทธิการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 

3.1.2 ส าหรับประชาชนทัว่ไปนอกเหนือจาก 3.1.1 จะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี   
   (1) กรณีเป็นประชาชนท่ีเคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอ่ืนของรัฐท่ีมีการใช้จ่ายผ่าน 

แอปพลิเคชัน “เป๋าตงั” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตงั” หรือ  
ผา่นเวบ็ไซต ์www.คนละคร่ึง.com ตั้งแต่วนัที ่19 สิงหาคม 2565 

   (2) ประชาชนนอกจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5  
ผา่นเวบ็ไซต ์www.คนละคร่ึง.com ตั้งแต่วนัที ่19 สิงหาคม 2565 
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   ทั้งน้ี ประชาชนท่ีไดรั้บการยืนยนัสิทธิจากการลงทะเบียนตาม 3.1.2 ก่อนวนัท่ี 1 กนัยายน 
2565 จะตอ้งใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 โดยการซ้ือสินคา้หรือบริการในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 คร้ัง
แรกผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ภายในวนัที ่14 กนัยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซ่ึงหากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว จะถูกตดัสิทธิ
ในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 และส าหรับประชาชนท่ีไดรั้บการยืนยนัสิทธิจากการลงทะเบียนตาม 3.1.2 ตั้งแต่วนัท่ี  
1 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป จะตอ้งใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 โดยการซ้ือสินคา้หรือบริการในโครงการ 
คนละคร่ึง ระยะท่ี 5 คร้ังแรกผ่านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ภายใน 14 วัน นับแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้ความผ่านแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตงั” หรือขอ้ความสั้น (SMS) แจง้ยืนยนัสิทธิในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ซ่ึงหากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว จะถูก 
ตดัสิทธิในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5  

3.2 คุณสมบติัประชาชนท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ (1) ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย (2) มีอายุ 18 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ณ วนัลงทะเบียน (3) มีบตัรประจ าตวัประชาชน (4) ไม่เป็นผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐตามฐานขอ้มูล
กระทรวงการคลงั ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บสิทธิโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 (5) ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระงบัสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ และ 
(6) ไม่เป็นผูฝ่้าฝืนเง่ือนไขของมาตรการ/โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเก่ียวกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 

3.3 การยืนยนัตวัตน ก่อนการใช้สิทธิคร้ังแรก ผูไ้ดรั้บสิทธิตามโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 จะตอ้ง
ยนืยนัตวัตนดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีสาขาหรือตูเ้อทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 
ยกเวน้ผูท่ี้เคยยนืยนัตวัตนดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนกบัธนาคารกรุงไทยฯ หรือผูท่ี้มีแอปพลิเคชนั “Krungthai NEXT” 
ซ่ึงผา่นการยนืยนัตวัตนกบัธนาคารกรุงไทยฯ แลว้ ไม่ตอ้งยนืยนัตวัตนใหม่อีก 

   3.4 การเขา้ร่วมโครงการของผูป้ระกอบการร้านคา้ ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้สามารถลงทะเบียนเขา้
ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกวา่กระทรวงการคลงั
จะประกาศปิดรับสมคัร โดยผูป้ระกอบการท่ีเคยเขา้ร่วมมาตรการ/โครงการอ่ืนของรัฐท่ีมีแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” แลว้ และ
ประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการต่อไปจะตอ้งลงทะเบียนผา่นแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” ส่วนผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมมาตรการ/โครงการ
อ่ืนสามารถลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์www.คนละคร่ึง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ  

โฆษกกระทรวงการคลงัยงักล่าวเพิ่มเติมว่า การด าเนินการทั้ง 3 โครงการ ครอบคลุมประชาชนจ านวน  
42 ล้านคน โดยจะช่วยรักษาก าลงัซ้ือในระบบเศรษฐกิจ และคาดว่าจะมีเม็ดเงินเติมเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจในปี 2565 
จ านวน 48,628 ลา้นบาท ซ่ึงจะช่วยให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ทั้งปี 2565 เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.13 ต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีไม่มีการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ อีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายให้แก่
พี่นอ้งประชาชน เพิ่มรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและผูผ้ลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งรักษาระดบัและทิศทาง
ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในช่วงปลายปี 2565 

      
 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 ,  
08-5842-7103, 08-5842-7104 , 08-5842-7105 , 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ halfhalf@fpo.go.th 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่โมง) 

mailto:halfhalf@fpo.go.th


โครงการคนละครึ+ง ระยะที+ 5
ภาครฐัรว่มจา่ย 50% ไมเ่กนิ 150 บาท/คน/วนั
800 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ จาํนวน 2 เดอืน (ก.ย. – ต.ค. 65)

≈ 26.5 ลา้นคน

โครงการเพิ+มกาํลงัซื7อให้แก่

ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรฐั ระยะที+ 5

วงเงนิสทิธิ >400 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
(200 บาท/คน/เดอืน) จาํนวน 2 เดอืน (ก.ย. – ต.ค. 65)

≈ 13.34 ลา้นคน

โครงการเพิ+มกาํลงัซื7อให้แก่

ผูที้+ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ ระยะที+ 3

วงเงนิสทิธิ >400 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
(200 บาท/คน/เดอืน) จาํนวน 2 เดอืน (ก.ย. – ต.ค. 65)

≈ 2.23 ลา้นคน

*ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการ*

01

03

02

มาตรการ “รกัษาระดบัการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที7 2”
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย ≈ 42 ลา้นคน

GDP ปี
2565

+0.13%


