ฉบับที่ 101/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2
นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รับทราบและอนุมตั ิตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่ กรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นเพื่อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 20/2565
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่ งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการ ดังต่อไปนี้ (1) โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้ แก่ ผ้ ูมี
บั ต รสวัส ดิ การแห่ งรั ฐ ระยะที่ 5 (โครงการเพิ่ ม กาลังซื้ อให้ แก่ ผูม้ ี บ ตั รฯ ระยะที่ 5) (2) โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้ แก่
ผู้ที่ต้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ ระยะที่ 3 (โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่ วยเหลื อฯ ระยะที่ 3)
และ (3) โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ตามที่ กระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิ จการคลังเสนอ เพื่ อช่ วยเหลื อ
เยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ ระบาดโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ กลุ่ มที่ มีความ
เปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้ สิน และผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ (ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือฯ)
ตลอดจนเพื่ อรักษาแรงกระตุน้ ทางเศรษฐกิ จจากการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนและฟื้ นฟู เศรษฐกิ จให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
ในช่วงปลายปี 2565 ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริ โภคภายในประเทศ ซึ่ งจะช่วยทาให้ผปู ้ ระกอบการมีรายได้จากการขาย
สิ นค้าและบริ การ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยประชาชนสามารถเลือกเข้ าร่ วมโครงการได้ เพียง 1 โครงการ
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการเพิ่ ม กาลังซื้ อให้ แก่ ผ้ ูมี บั ตรฯ ระยะที่ 5 ช่ วยเหลื อวงเงิ นค่ าซื้ อสิ น ค้าจากร้ านธงฟ้ าราคา
ประหยัดพัฒนาเศรษฐกิ จท้องถิ่ น (ร้ านธงฟ้ าฯ) และค่าซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การจากร้ านค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่ เข้าร่ วม
โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 จานวนไม่ เกิ น 200 บาทต่ อคนต่ อเดื อน เป็ นระยะเวลา 2 เดื อน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน –
31 ตุลาคม 2565 (กรณี มีวงเงิ นคงเหลื อในเดื อนใดจะไม่ มี การสะสมไปในเดื อนถัดไป) รวมทั้งสิ้ น 400 บาทต่อคน
ตลอดระยะเวลาโครงการ ให้แก่ ผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐ (ผูม้ ีบตั รฯ) จานวนไม่เกิ น 13.34 ล้ านคน ทั้งนี้ หากผูม้ ีบตั รฯ
ประสงค์จ ะรั บ สิ ท ธิ โ ครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 จะต้อ งสละสิ ท ธิ ก ารเป็ นผูม้ ี บ ัต รฯ โดยขอให้ น าบัต รฯ มาคื น
ที่ ก รมบัญ ชี ก ลางหรื อส านัก งานคลังจัง หวัด ภายในวัน ที่ 15 สิ งหาคม 2565 เวลา 16.30 น. (ปิ ดตามเวลาราชการ)
โดยการคืนบัตรฯ ดังกล่าว ผูม้ ีบตั รฯ จะไม่สามารถกลับมาขอรับบัตรฯ ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ ง
รัฐ ปี 2560 และ 2561 ได้อีก นอกจากนี้ การลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข
การลงทะเบียนและสิ ทธิคงเหลือภายใต้โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5
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2. โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้ แก่ ผ้ ูที่ต้องการความช่ วยเหลือฯ ระยะที่ 3 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การจากร้านค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่เข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 จานวนไม่
เกิ น 200 บาทต่อคนต่อเดื อน เป็ นระยะเวลา 2 เดื อน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 (กรณี มีวงเงินคงเหลื อ
ในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้ น 400 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการ
ความช่ วยเหลื อฯ เช่ น ผูท้ ี่ ไม่สามารถเข้าถึ งระบบอินเทอร์ เน็ต ผูท้ ี่ ไม่มีสมาร์ ทโฟนทาให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิ เคชัน
“เป๋ าตัง” ได้ ผูท้ ี่ อยู่ในภาวะพึ่ งพิ ง (ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ การ ทุ พพลภาพ ผูป้ ่ วยติ ดเตี ยงที่ ไม่ สามารถเดิ นทางไปลงทะเบี ยนหรื อ
เดิ นทางไปใช้จ่ายวงเงิ นที่ ได้รับผ่านแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง” ได้) ผูท้ ี่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สาเร็ จเนื่ องจากข้อมูลส่ วน
บุคคลไม่ถูกต้อง เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิ ตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จานวนไม่เกิน 2.23 ล้ านคน ทั้งนี้ หากผูท้ ี่
ต้องการความช่วยเหลือฯ ประสงค์จะรับสิ ทธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิ ทธิ ตามโครงการ
คนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง” ภายในวันที่ 25 สิ งหาคม 2565 และถือเป็ นการสละสิ ทธิ ตามโครงการ
เพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือฯ ระยะที่ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก
3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สนับสนุ นวงเงินค่าอาหาร เครื่ องดื่ ม สิ นค้าทัว่ ไป บริ การนวดสปา ทา
ผม ทาเล็บ และบริ การขนส่ งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสู บ บัตรกานัล บัตรเงินสด
และบริ การรู ปแบบอื่น ๆ ที่เป็ นการชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การล่วงหน้า และสิ นค้าหรื อบริ การที่กระทรวงการคลังกาหนด
จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิ น 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิ น 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ให้กบั ประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ที่เข้าร่ วมโครงการจานวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน
ในส่ วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 มีรายละเอียดและระยะเวลา
ดาเนินโครงการ ดังนี้
3.1 การลงทะเบียนและการใช้จ่าย
3.1.1 สาหรั บประชาชนผู้ที่เคยใช้ สิทธิโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิ ทธิ เพื่อเข้าร่ วม
โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ได้ต้ังแต่ วันที่ 19 สิ งหาคม 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิ โครงการคนละ
ครึ่ งระยะที่ 5 ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การภายใต้โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง” ภายใน
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่ งหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิ ทธิ การเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5
3.1.2 สาหรับประชาชนทัว่ ไปนอกเหนือจาก 3.1.1 จะต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี เป็ นประชาชนที่ เคยได้รับ สิ ท ธิ ม าตรการ/โครงการอื่ นของรั ฐที่ มี การใช้จ่ายผ่าน
แอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง” สามารถลงทะเบี ย นเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง” หรื อ
ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ ง.com ตั้งแต่ วนั ที่ 19 สิ งหาคม 2565
(2) ประชาชนนอกจาก (1) สามารถลงทะเบี ย นเข้า ร่ ว มโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5
ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ ง.com ตั้งแต่ วนั ที่ 19 สิ งหาคม 2565
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ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิ ทธิ จากการลงทะเบียนตาม 3.1.2 ก่อนวันที่ 1 กันยายน
2565 จะต้องใช้สิทธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 โดยการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ครั้ง
แรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่ งหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิ ทธิ
ในโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 และสาหรับประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิ ทธิ จากการลงทะเบียนตาม 3.1.2 ตั้งแต่วนั ที่
1 กันยายน 2565 เป็ นต้นไป จะต้องใช้สิท ธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 โดยการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในโครงการ
คนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง” ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับข้อความผ่านแอปพลิ เคชัน
“เป๋ าตัง” หรื อข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิ ทธิ ในโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ซึ่ งหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จะถู ก
ตัดสิ ทธิในโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5
3.2 คุณสมบัติประชาชนที่จะเข้าร่ วมโครงการ ได้แก่ (1) ประชาชนที่มีสัญชาติไทย (2) มีอายุ 18 ปี
บริ บูรณ์ ข้ ึ นไป ณ วันลงทะเบี ยน (3) มีบตั รประจาตัวประชาชน (4) ไม่ เป็ นผูม้ ี บ ตั รสวัส ดิ การแห่ งรัฐตามฐานข้อมู ล
กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2565 และไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผูท้ ี่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลื อเป็ นพิเศษ ระยะที่ 3 (5) ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระงับสิ ทธิ หรื อถูกเรี ยกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ
(6) ไม่เป็ นผูฝ้ ่ าฝื นเงื่ อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรื อฝ่ าฝื นมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของ COVID-19
3.3 การยืนยันตัวตน ก่อนการใช้สิทธิ ครั้งแรก ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ตามโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 จะต้อง
ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจาตัวประชาชนที่สาขาหรื อตูเ้ อทีเอ็มของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุ งไทยฯ)
ยกเว้นผูท้ ี่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจาตัวประชาชนกับธนาคารกรุ งไทยฯ หรื อผูท้ ี่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT”
ซึ่ งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุ งไทยฯ แล้ว ไม่ตอ้ งยืนยันตัวตนใหม่อีก
3.4 การเข้าร่ วมโครงการของผูป้ ระกอบการร้านค้า สาหรับผูป้ ระกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2565 เป็ นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลัง
จะประกาศปิ ดรับสมัคร โดยผูป้ ระกอบการที่เคยเข้าร่ วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่ มีแอปพลิ เคชัน “ถุงเงิน” แล้ว และ
ประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการต่อไปจะต้องลงทะเบี ยนผ่านแอปพลิ เคชัน “ถุงเงิน” ส่ วนผูท้ ี่ไม่เคยเข้าร่ วมมาตรการ/โครงการ
อื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ ง.com หรื อสาขาหรื อจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุ งไทยฯ
โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การดาเนิ นการทั้ง 3 โครงการ ครอบคลุมประชาชนจานวน
42 ล้านคน โดยจะช่ วยรัก ษากาลังซื้ อในระบบเศรษฐกิ จ และคาดว่าจะมี เม็ดเงิ นเติมเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิ จในปี 2565
จานวน 48,628 ล้านบาท ซึ่ งจะช่ วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ทั้งปี 2565 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.13 ต่อปี เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ไม่มีการดาเนิ นโครงการทั้ง 3 โครงการ อีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
พี่นอ้ งประชาชน เพิ่มรายได้ให้แก่ผปู ้ ระกอบการรายย่อยและผูผ้ ลิตตลอดห่วงโซ่ อุปทาน รวมทั้งรักษาระดับและทิศทาง
ของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เป็ นไปได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565
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)

มาตรการ “รักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที7 2”
ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย ≈ 42 ล้านคน
โครงการเพิ+มกําลังซื7อให้แก่
ผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที+ 5

01

≈ 13.34 ล้านคน

วงเงินสิทธิ > 400 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
(200 บาท/คน/เดือน) จํานวน 2 เดือน (ก.ย. – ต.ค. 65)

*ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการ*

02

GDP ปี
2565

+0.13%

03

โครงการเพิ+มกําลังซื7อให้แก่
ผูท้ ี+ต้องการความช่วยเหลือ
เป็ นพิเศษ ระยะที+ 3

≈ 2.23 ล้านคน

วงเงินสิทธิ > 400 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
(200 บาท/คน/เดือน) จํานวน 2 เดือน (ก.ย. – ต.ค. 65)

โครงการคนละครึ+ง ระยะที+ 5

≈ 26.5 ล้านคน

ภาครัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน
800 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ จํานวน 2 เดือน (ก.ย. – ต.ค. 65)

