
ฉบบัท่ี 116/2565                                   วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565 
 

1 กนัยายน 2565 เร่ิมใช้จ่ายโครงการคนละคร่ึง ระยะที ่5  
โครงการเพิม่ก าลงัซ้ือให้แก่ผู้มบัีตรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะที ่5  

และโครงการเพิม่ก าลงัซ้ือให้แก่ผู้ทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ ระยะที ่3  
________________________________________________ 

 

นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 

เปิดเผยว่า ประชาชนจะเร่ิมใช้จ่ายในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ได้ตั้งแต่วนัพฤหัสบดีท่ี 1 กนัยายน 2565     

ถึงวนัจนัทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2565 โดยรัฐจะสนับสนุนค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้ทัว่ไป บริการนวด สปา ท าผม    

ท าเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ในอตัราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อ

คนต่อวนั และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยล่าสุด ณ วนัจนัทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2565 เวลา 

15.00 น. มีประชาชนรายเดิมท่ีเคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะท่ี 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยนัสิทธิเข้าร่วม

โครงการฯ ระยะท่ี 5 แลว้จ านวน 18.30 ลา้นราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนประชาชนรายเดิมฯ 

ทั้งส้ินจ านวน 26.27 ล้านราย จึงขอเชิญชวนให้ผูท่ี้ยงัไม่ได้กดยืนยนัสิทธิอีกจ านวนประมาณ 7.97 ล้านราย      

เร่งกดยนืยนัสิทธิล่วงหนา้ไดง่้าย ๆ ผา่นแอปพลิเคชนัเป๋าตงัผา่น G-Wallet แบนเนอร์โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 

เพื่อลดความแออดัของการใช้งานแอปพลิเคชนัเป๋าตงัในวนัเร่ิมการใช้จ่ายวนัแรกในวนัพฤหัสบดีท่ี 1 กนัยายน 

2565 ท่ีจะถึงน้ี รวมถึงหากไม่ใชสิ้ทธิคร้ังแรกภายในวนัพุธท่ี 14 กนัยายน 2565 เวลา 22.59 น. จะถูกตดัสิทธิ 
 

ส าหรับประชาชนรายใหม่ท่ีไม่เคยใชสิ้ทธิโครงการฯ ระยะท่ี 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) ท่ีไดมี้
การลงทะเบียนเขา้ร่วมครบจ านวน 2.30 แสนรายแลว้นั้น โฆษกกระทรวงการคลงัย  ้าว่า ประชาชนรายใหม่ฯ     
ท่ีได้รับสิทธิแต่ยงัไม่เคยยืนยนัตัวตนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)    
(ธนาคารกรุงไทยฯ) หรือยงัไม่เคยท าธุรกรรมผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT ซ่ึงตอ้งผา่นการยืนยนัตวัตน
กับธนาคารกรุงไทยฯ จะต้องท าการยืนยนัตัวตนก่อนการใช้สิทธิคร้ังแรก โดยจะต้องน าบัตรประจ าตัว
ประชาชนมายืนยนัตวัตนผ่านตูเ้อทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทยฯ หรือ ณ ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาใดก็ได ้  
จึงจะสามารถเร่ิมใช้สิทธิได ้และเน่ืองจากขณะน้ีประชาชนรายใหม่ฯ ไดรั้บการแจง้ยืนยนัสิทธิทางขอ้ความสั้น 
(SMS) หรือขอ้ความผา่นแอปพลิเคชนัเป๋าตงัครบถว้นแลว้ทุกราย ดงันั้น ประชาชนรายใหม่ฯ ดงักล่าวจะตอ้งใช้
จ่ายคร้ังแรกผา่นเป๋าตงัภายในวนัพุธท่ี 14 กนัยายน 2565 เวลา 22.59 น. มิฉะนั้นจะถูกตดัสิทธิ 
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ส าหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนผูป้ระกอบการร้านคา้นั้น ณ วนัอาทิตยท่ี์ 28 สิงหาคม 

2565 เวลา 23.00 น. มีผู ้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้ ง ส้ิน  401 ,962 ร้านค้า ทั้ งน้ี 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีคุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีโครงการก าหนด ยงัสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ 

ระยะท่ี 5 ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จนกวา่กระทรวงการคลงัจะปิดรับสมคัร โดยผูป้ระกอบการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม

ยงัสามารถเลือกเช่ือมต่อกบัผูใ้หบ้ริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 ไดห้น่ึงราย ผา่นแอป

พลิเคชนัถุงเงินไดต้ั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซ่ึง ณ ปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มท่ีไดรั้บ

อนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะท่ี 5 เพิ่มเติมอีก 1 ราย รวมเป็นจ านวน 5 ราย ได้แก่ ช้อปป้ีฟู้ด ไลน์แมน          

แกร็บฟู้ด ฟู้ดแพนดา้ และทรูฟู้ด 
 

โฆษกกระทรวงการคลงัยงักล่าวเพิ่มเติมวา่ โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 

ระยะท่ี 5 และโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 จะเร่ิมให้ผูมี้สิทธิได้

ใช้จ่ายระหว่างวนัพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวนัจนัทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2565 เช่นเดียวกัน โดยผูมี้บตัร

สวสัดิการแห่งรัฐ และผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว จะไดรั้บเงินช่วยเหลือ 

ค่าซ้ือสินคา้จากร้านธงฟ้าราคาประหยดัพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ินและค่าซ้ือสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือ

ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ทั้งน้ี จะไดรั้บเงินช่วยเหลือจ านวนไม่เกิน 200 บาทต่อ

คนต่อเดือน (กรณีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถดัไป) รวมทั้งส้ิน 400 บาทต่อคน 

ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 ไดท้าง https://เพิ่มก าลงัซ้ือ.คนละคร่ึง.com 

 
____________________________________________________ 

      
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)  

https://เพิ่มกําลังซื้อ.คนละครึ่ง.com/
mailto:halfhalf@fpo.go.th

