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วนัแรกของการเปิดลงทะเบียนส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าทีส่นใจ 
เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะที ่5 

______________________________________________________ 
 

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยวา่ โครงการคนละคร่ึง (โครงการฯ) ระยะท่ี 5 ไดเ้ปิดให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการวนัน้ี
เป็นวนัแรก (วนัจนัทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2565) โดยจากขอ้มูลสะสม ณ เวลา 11.00 น. มีผูป้ระกอบการร้านคา้ลงทะเบียน
เข้าร่วมแล้ว  จ านวน 73,963 ร้ านค้า แบ่ งเป็ น เป็ นผู ้ประกอบการร้านค้ารายเดิมจ านวน 71 ,340 ร้ านค้า  
และผูป้ระกอบการร้านคา้รายใหม่จ  านวน 2,623 ร้านคา้ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
โครงการก าหนดและสนใจเขา้ร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 
เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวนั ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนกวา่กระทรวงการคลงัจะปิดรับสมคัร โดยผูป้ระกอบการร้านคา้
ท่ีเคยเขา้ร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 4 และมีแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” สามารถกดยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 ผ่าน
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ทันที และส าหรับผู ้ประกอบการร้านค้าท่ีเคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอ่ืนของรัฐ                
หรือผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีไม่เคยเขา้ร่วมมาตรการ/โครงการอ่ืนของรัฐ สามารถลงทะเบียนผา่น www.คนละคร่ึง.com 
หรือติดต่อลงทะเบียนท่ีสาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี สามารถติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี
กรุงเทพมหานครหรือเจา้หน้าท่ีกระทรวงมหาดไทยในพื้นท่ีเพื่อขอยืนยนัการประกอบกิจการก่อนน าเอกสารไปยื่นท่ี
สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อด าเนินการเปิดแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” ต่อไป  

ส าหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 แลว้ และประสงคจ์ะ
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม สามารถสมคัรผา่นแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” ไดต้ั้งแต่
วนัพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป เวลา 06.00 น. – 23.00 น. โดยสามารถเลือกเช่ือมต่อกบัผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ี
แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเคร่ืองด่ืมตามโครงการฯ ระยะท่ี 5 ได้เพียงรายเดียว ซ่ึงขณะน้ีมีผูใ้หบ้ริการฟู้ดเดลิเวอร่ี
แพลตฟอร์มท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 แล้ว จ านวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood LINE MAN 
GrabFood และ foodpanda (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565) 

ในส่วนของการลงทะเบียนส าหรับประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 จะเปิดให้เร่ิม
ลงทะเบียนวนัแรกในวนัศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวนั โดยประชาชนผูท่ี้เคย
ใช้สิทธิโครงการฯ ระยะท่ี 4 สามารถยืนยนัสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ
ส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะท่ี 4 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” หรือผ่าน 
www.คนละคร่ึง.com ทั้ งน้ี ประชาชนผูไ้ด้รับสิทธิโครงการฯ ระยะท่ี 5 จ  านวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน จะได้รับการ
สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้ทัว่ไป บริการนวด สปา ท าผม ท าเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด จากภาครัฐในอตัราร้อยละ 50 ทั้งน้ี ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั และไม่เกิน 800 บาทต่อคน 
ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน จนถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

http://www.คนละครึ่ง.com/
http://www.คนละครึ่ง.com/


2 
 
 

โฆษกกระทรวงการคลงัยงัไดก้ล่าวเนน้ย  ้าวา่ ส าหรับผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐท่ีประสงคจ์ะสมคัร
เขา้ร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 ขอให้น าบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมาคืนท่ีกรมบญัชีกลางหรือส านกังานคลงัจงัหวดั ภายใน
วนันี้ (วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565) เวลา 16.30 น. และส าหรับผูไ้ดรั้บสิทธิโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 ท่ีประสงคจ์ะสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 จะตอ้งลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิใน
โครงการฯ ระยะท่ี 5 ผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 25 สิงหาคม 2565 และหากลงทะเบียนส าเร็จ
แลว้จะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 และจะไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได้อีก ทั้ งน้ี สามารถตรวจสอบผูไ้ด้รับสิทธิโครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 ไดท่ี้ http://เพิ่มก าลงัซ้ือ.คนละคร่ึง.com ตั้งแต่วนัพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป 

ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการร้านคา้และประชาชนสามารถตรวจสอบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการเขา้ร่วม
โครงการฯ ระยะท่ี 5 และรายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติมไดท้าง www.คนละคร่ึง.com  

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 5 

 

ท่ีมา: ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 

_________________________________________________________ 
 

 
 

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.) 
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ halfhalf@fpo.go.th 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่โมง)  
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