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ขอเชิญชวนประชาชนทีย่งัไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะที ่5  
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะที ่5 รอบเพิม่เติม 

    
 
 

นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงัเปิดเผย

ว่าโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ได้เปิดลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 23 กนัยายน 2565 ท่ีผ่านมา 

จ านวน 3.09 ลา้นสิทธิ ใหแ้ก่ประชาชนท่ียงัไม่ไดรั้บสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 รวมถึงประชาชนท่ีได ้

รับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 แต่ไม่ได้เร่ิมใช้จ่ายภายในก าหนดเวลา 14 วนั โดยข้อมูลสะสม  

ณ วนัอาทิตยท่ี์ 25 กนัยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 รอบ

เพิ่มเติมส าเร็จแล้วทั้งส้ิน 591,951 ราย และยงัคงมีสิทธิคงเหลืออีกประมาณ 2.5 ล้านสิทธิส าหรับการเขา้ร่วม

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 รอบเพิ่มเติม จึงขอเชิญชวนประชาชนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ไดต้ั้งแต่วนัน้ี

จนถึงวนัเสาร์ท่ี 1 ตุลาคม 2565 ผา่นแอปพลิเคชนัเป๋าตงัหรือ www.คนละคร่ึง.com ระหวา่งเวลา 06.00 น. – 22.00 น.  

โฆษกกระทรวงการคลงัย  ้าว่า ประชาชนท่ีลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5  

จะไดรั้บวงเงินสนบัสนุนค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้ทัว่ไป บริการนวด สปา ท าผม ท าเล็บ และบริการขนส่ง

สาธารณะ และสินคา้หรือบริการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ในอตัราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั 

และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 เหมือนประชาชนท่ีไดรั้บสิทธิทุก

รายก่อนหน้าน้ี โดยจะสามารถใช้จ่ายไดต้ั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวนัจนัทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2565 

ระหวา่งเวลา 06.00 น. – 22.59 น. ทั้งน้ี จะตอ้งเร่ิมใช้จ่ายคร้ังแรกภายในวันอาทติย์ที ่16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. 

(ภายใน 14 วนั นบัจากวนัแรกท่ีเปิดใหเ้ร่ิมใชจ่้าย) มิฉะนั้นจะถูกตดัสิทธิ 

ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ยงัคงสามารถลงทะเบียน 

เขา้ร่วมโครงการได้อย่างต่อเน่ืองจนกว่ากระทรวงการคลงัจะปิดรับสมคัร โดยผูป้ระกอบการร้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีประสงค์จะขายอาหารและเคร่ืองด่ืมผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม ยงัสามารถเลือก

เช่ือมต่อกบัผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มท่ีไดรั้บอนุมติัเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ไดห้น่ึงราย

ผา่นแอปพลิเคชนัถุงเงิน 

http://www.คนละครึ่ง.com/
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ส าหรับความคืบหนา้การใชสิ้ทธิมาตรการรักษาระดบัการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะท่ี 2  

ซ่ึงประกอบดว้ย โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 5 โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ 

ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 และโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 โฆษกกระทรวงการคลงัเผย

วา่ จากขอ้มูลสะสม ณ วนัอาทิตยท่ี์ 25 กนัยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผูใ้ชสิ้ทธิทุกโครงการรวม 37.11 ลา้นคน  

และมียอดใชจ่้ายสะสมทั้งส้ิน 31,025.15 ลา้นบาท โดยสรุปผลการใชจ่้ายได ้ดงัน้ี  

1. โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 5 มีผูใ้ช้สิทธิจ านวน 12.75 ลา้นคน  

และมียอดใชจ่้าย 2,545.91 ลา้นบาท  

2. โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 มีผูใ้ช้สิทธิจ านวน 

958,274 คน และมียอดใชจ่้ายสะสม 191.09 ลา้นบาท 

3. โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 มีผูใ้ชสิ้ทธิท่ีเป็นประชาชนรายเดิมท่ีเคยใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง 

ระยะท่ี 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จ านวน 23.24 ลา้นคน คิดเป็นยอดใชจ่้ายสะสม 28,099.67 ลา้นบาท และมีผูใ้ชสิ้ทธิ 

ท่ีเป็นประชาชนรายใหม่ท่ีไม่เคยใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จ  านวน 158,417 

คน คิดเป็นยอดใชจ่้ายสะสม 188.48 ลา้นบาท รวมมีผูใ้ชสิ้ทธิทั้งหมดจ านวน 23.40 ลา้นคน และมียอดใชจ่้าย

รวม 28,288.15 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินท่ีประชาชนจ่ายจ านวน 14,367.51 ลา้นบาท และเงินท่ีรัฐร่วมจ่าย 

จ านวน 13,920.64 ล้านบาท ทั้ งน้ี ส าหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม 11,602.02 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,809.48 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,349.36 ล้านบาท ร้านค้าทัว่ไป  

9,045.35 ลา้นบาท ร้านบริการ 449.55 ลา้นบาท และกิจการขนส่ง 32.39 ลา้นบาท ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้

ท่ี เข้า ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 มีผู ้ประกอบการร้านค้าเข้า ร่วมแล้วจ านวน 9.59 แสนราย  

โดยเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ 2.17 หม่ืนราย 

ทั้งน้ี การใช้จ่ายผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของยอดใช้จ่ายสะสม 

ของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 มียอดใชจ่้ายสะสม 960.56 ลา้นบาท แบ่งเป็น

เงินท่ีประชาชนจ่าย 496.50 ลา้นบาท และรัฐร่วมจ่าย 464.06 ลา้นบาท โดยใชจ่้ายกบัผูป้ระกอบการร้านอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ท่ีขายอาหารและเคร่ืองด่ืมผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ี

แพลตฟอร์ม จ านวน 7.99 หม่ืนราย 
      

  
 

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)  
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