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วันที่ 26 กันยายน 2565

ขอเชิญชวนประชาชนทีย่ งั ไม่ ได้ รับสิ ทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 รอบเพิม่ เติม
นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิ ดเผย
ว่าโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ได้เปิ ดลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมตั้งแต่วนั ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
จานวน 3.09 ล้านสิ ทธิ ให้แก่ประชาชนที่ยงั ไม่ได้รับสิ ทธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 รวมถึงประชาชนที่ได้
รั บ สิ ท ธิ โ ครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ริ่ ม ใช้จ่ า ยภายในก าหนดเวลา 14 วัน โดยข้อ มู ล สะสม
ณ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 รอบ
เพิ่มเติ มสาเร็ จแล้วทั้งสิ้ น 591,951 ราย และยังคงมีสิทธิ คงเหลื ออีกประมาณ 2.5 ล้านสิ ทธิ สาหรั บการเข้าร่ วม
โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 รอบเพิ่มเติม จึงขอเชิ ญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ได้ต้ งั แต่วนั นี้
จนถึงวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋ าตังหรื อ www.คนละครึ่ ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.
โฆษกกระทรวงการคลังย้ าว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิ ทธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5
จะได้รับวงเงินสนับสนุ นค่าอาหาร เครื่ องดื่ ม สิ นค้าทัว่ ไป บริ การนวด สปา ทาผม ทาเล็บ และบริ การขนส่ ง
สาธารณะ และสิ นค้าหรื อบริ การที่กระทรวงการคลังกาหนด ในอัตราร้ อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน
และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 เหมือนประชาชนที่ได้รับสิ ทธิ ทุก
รายก่อนหน้านี้ โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ต้ งั แต่วนั จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึ งวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565
ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. ทั้งนี้ จะต้องเริ่มใช้ จ่ายครั้ งแรกภายในวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น.
(ภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิ ดให้เริ่ มใช้จ่าย) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ
สาหรับผูป้ ระกอบการร้ านค้าที่สนใจเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ยังคงสามารถลงทะเบียน
เข้าร่ วมโครงการได้อย่างต่อเนื่ องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิ ดรับสมัคร โดยผูป้ ระกอบการร้านอาหารและ
เครื่ องดื่ มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่ องดื่ มผ่า นผูใ้ ห้บ ริ การฟู้ดเดลิ เวอรี่ แพลตฟอร์ ม ยังสามารถเลื อก
เชื่ อมต่อกับผูใ้ ห้บริ การฟู้ดเดลิ เวอรี่ แพลตฟอร์ มที่ได้รับอนุ มตั ิเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ได้หนึ่ งราย
ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

2
สาหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิ มาตรการรักษาระดับการบริ โภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2
ซึ่ งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่
ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลังเผย
ว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผใู ้ ช้สิทธิ ทุกโครงการรวม 37.11 ล้านคน
และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้ น 31,025.15 ล้านบาท โดยสรุ ปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้
1. โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐ ระยะที่ 5 มีผูใ้ ช้สิทธิ จานวน 12.75 ล้านคน
และมียอดใช้จ่าย 2,545.91 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผูท้ ี่ ตอ้ งการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผูใ้ ช้สิทธิ จานวน
958,274 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 191.09 ล้านบาท
3. โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 มีผใู ้ ช้สิทธิที่เป็ นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ ง
ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จานวน 23.24 ล้านคน คิดเป็ นยอดใช้จ่ายสะสม 28,099.67 ล้านบาท และมีผใู ้ ช้สิทธิ
ที่เป็ นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จานวน 158,417
คน คิดเป็ นยอดใช้จ่ายสะสม 188.48 ล้านบาท รวมมีผใู ้ ช้สิทธิ ท้ งั หมดจานวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย
รวม 28,288.15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงิ นที่ประชาชนจ่ายจานวน 14,367.51 ล้านบาท และเงิ นที่รัฐร่ วมจ่ าย
จ านวน 13,920.64 ล้า นบาท ทั้ง นี้ ส าหรั บ ยอดใช้ จ่ า ยสะสมแบ่ ง ตามประเภทร้ า นค้า ได้แ ก่ ร้ า นอาหาร
และเครื่ องดื่ ม 11,602.02 ล้านบาท ร้ านธงฟ้ า 5,809.48 ล้านบาท ร้ าน OTOP 1,349.36 ล้านบาท ร้ านค้าทัว่ ไป
9,045.35 ล้านบาท ร้านบริ การ 449.55 ล้านบาท และกิจการขนส่ ง 32.39 ล้านบาท สาหรับผูป้ ระกอบการร้านค้า
ที่ เ ข้ า ร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 มี ผู ้ป ระกอบการร้ า นค้ า เข้ า ร่ วมแล้ ว จ านวน 9.59 แสนราย
โดยเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ 2.17 หมื่นราย
ทั้ง นี้ การใช้จ่า ยผ่า นผูใ้ ห้บ ริ ก ารฟู้ ดเดลิ เวอรี่ แพลตฟอร์ ม ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของยอดใช้จ่า ยสะสม
ของร้านอาหารและเครื่ องดื่มในโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 960.56 ล้านบาท แบ่งเป็ น
เงินที่ประชาชนจ่าย 496.50 ล้านบาท และรัฐร่ วมจ่าย 464.06 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
และเครื่ องดื่ ม ในโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 ที่ ข ายอาหารและเครื่ องดื่ ม ผ่า นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารฟู้ ด เดลิ เ วอรี่
แพลตฟอร์ม จานวน 7.99 หมื่นราย
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