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คาถามคาตอบ โครงการ e-Payment ภาครัฐ
ลาดับ
คาถาม
คาตอบ
1. สวัสดิการสังคมหรือ
การช่วยเหลือของภาครัฐที่ให้แก่ประชาชนให้มีปัจจัยอันจาเป็นแก่การดารงชีพ คือ
สวัสดิการภาครัฐ คืออะไร อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ตลอดจนการบาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
การศึกษาอบรมตามสมควร แก่อัตภาพ และความรู้ที่จะทามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต
เพื่อที่จะให้ คนมีงานทา มีเงิน มีรายได้ที่ดี และนาไปสู่การอยู่ดี กินดีในสังคม โดย
เป็นการช่วยเหลือในรูปแบบของเงิน สิ่งของ หรือสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ รถเข็นสาหรับคนพิการ เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด
เป็นต้น
e-Payment คืออะไร
e-Payment คือ รูปแบบการรับและจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโอน
2.
เกี่ยวข้องกับประชาชน
เงินผ่านระบบธนาคาร การโอนเงินผ่านมือถือ การจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต
อย่างไร
เป็นต้น ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการพัฒนาระบบการชาระเงินของไทยให้เข้าสู่
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร สามารถรองรับธุรกรรมทาง
การเงินและเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยเพิ่มช่องทางการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใช้เอกสาร ความซ้าซ้อน หรือการทุจริต
3. ระบบ e-Payment
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ระบบ e-Payment ภาครัฐ เช่น
ภาครัฐ มีประโยชน์ต่อ
1. ระบบ e-Payment ทาให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของประชาชนที่ครบถ้วน
ประชาชนอย่างไร
เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ตาม
สิทธิอย่างครบถ้วนและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. ช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และบริการ e-Payment ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถชาระเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้อง
ชาระให้กับส่วนราชการได้สะดวก รวดเร็ว
4. ประชาชนมีช่องทางการชาระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครื่องมือสื่อสาร
ต่าง ๆ (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทบเลต ฯลฯ) ได้เช่นเดียวกับบริการของ
ภาคธุรกิจ เช่น การชาระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
5. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
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ลาดับ
คาถาม
ประชาชนต้องเตรียมตัว
4.
อย่างไร สาหรับโครงการ
ระบบ e-Payment
ภาครัฐ
5.

6.

7.

8.

คาตอบ
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการกาหนดรูปแบบวิธีการในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
โดยจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลของประชาชน เช่น ข้อมูลทั่วไป (วดป.เกิด
ที่อยู่) อาชีพ รายได้ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อรัฐบาลจะได้มีฐานข้อมูลกลางสาหรับ
จัดสวัสดิการให้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบใน
ทุกช่องทางเป็นระยะ ๆ ต่อไป
ระบบ e-Payment
e-Payment คือรูปแบบการรับและจ่ายเงินระหว่างกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ภาครัฐ ทาให้การจ่ายเงิน การโอนเงินผ่านระบบธนาคาร การโอนเงินผ่านมือถือ การจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต
เปลี่ยนไปอย่างไร
บัตรเดบิต เป็นต้น โดยระบบ e-Payment จะเปลี่ยนรูปแบบการรับและจ่ายเงินจาก
เดิมที่ใช้เงินสด มาเป็นการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดภาระในการถือเงินสด สะดวก และปลอดภัย และ
ประหยัดต้นทุนการใช้เงินสด
รูปแบบกำรชำระเงินใน
กำรใช้เงินสดหรือเช็ค มีต้นทุนในกำรดำเนินงำนที่สูง อีกทั้งยังมีควำมเสี่ยงในกำรถือ
ปัจจุบัน ที่ใช้เงินสดหรือ เงินสด หำกเปลี่ยนรูปแบบกำรชำระเงินเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดต้นทุนใน
เช็ค ไม่ดีอย่ำงไร ทำไมจึง กำรพิมพ์ธนบัตรของธนำคำรแห่งประเทศไทย กำรผลิตเหรียญกษำปณ์ของกรม
ต้องเปลี่ยนเป็นระบบ
ธนำรักษ์ และกำรดำเนินงำนด้ำนเช็คของทำงธนำคำรต่ำง ๆ นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยน
อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบกำรชำระเงินเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้กำรรับ-จ่ำยเงินเป็นไปด้วย
ควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มำกกว่ำเดิม
ประโยชน์ที่ภาคธุรกิจจะ ภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากระบบ e-Payment ภาครัฐ เช่น
ได้รับจากการใช้ระบบ
1. เพิ่มช่องทางในการติดต่อชาระเงินกับส่วนราชการได้รวดเร็วขึ้น
e-Payment ภาครัฐ
2. เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการทาธุรกิจ กรณีที่อยู่ห่างไกลกัน สามารถชาระ
เงินระหว่างกันได้โดยง่าย
3. เพิ่มความโปร่งใสในการรับ-จ่ายเงิน สามารถติดตามสถานะ และตรวจสอบได้ง่าย
กรมบัญชีกลาง มีการ
กรมบัญชีกลางมีการจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับ – จ่ายเงิน
ดาเนินการรองรับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CGD e-Payment) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติ
National e-Payment
งานของโครงการที่ 4 ของ National e-Payment ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การเพิ่ม
อย่างไรบ้าง
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและนาส่งเงินภาครัฐ และ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกและ
จ่ายเงินภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง
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คาถามคาตอบ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
คาถาม
1.

2.
3.

4.

5.

คาตอบ

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ 1) มีสัญชาติไทย
มีสิทธิลงทะเบียนมีอะไรบ้าง 2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541)
3) ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 2558ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้อง
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
ลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร
ลงทะเบี ยนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
ใดบ้าง
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยลงทะเบียนที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น
ขั้นตอนการลงทะเบียนเมื่อ 1) แสดงบัตรประชาชน
ประชาชนมาที่ธนาคารทั้ง 3 2) กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
แห่งเป็นอย่างไร
3) เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
ประชาชนสามารถกรอก
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง และเว็บไซต์ของแต่ละ
แบบฟอร์มลงทะเบียนมา
ธนาคารและกรอกข้อมูลมาล่วงหน้าได้ แต่ผู้ลงทะเบียนต้องมาติดต่อธนาคารด้วย
ก่อนล่วงหน้า แล้วค่อยยื่น ตนเองพร้อมกับแสดงบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
ให้เจ้าพนักงานได้หรือไม่
ถ้าได้ สามารถดาวน์โหลดได้
จากช่องทางใดบ้าง
เมื่อดาเนินการลงทะเบียน 1) จะมีหลักฐานเป็นเอกสารใบเล็กๆ (ลักษณะเป็นหางตั๋ว) โดยมีลายเซ็นของ
เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลจะมี เจ้าหน้าที่ธนาคารกากับว่า ได้มีการลงทะเบียนแล้ว โดยผู้ลงทะเบียนต้องเก็บ
การยืนยันการลงทะเบียน หลักฐานนี้ไว้เพื่อใช้ยืนยันการลงทะเบียนของตน (หากข้อมูลการลงทะเบียน
อย่างไร
ตกหล่นไป)
2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป กรมสรรพากรจะจัดทาหน้าเว็บไซต์
เพื่อให้ประชาชนสามารถกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน และระบบ
จะแจ้งผลว่า “ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ หากระบบแจ้งผลว่า “ท่าน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน” ประชาชนสามารถนาหลักฐาน (หางตั๋ว) ไปติดต่อธนาคาร
เดิมเพื่อขอตรวจสอบและลงทะเบียนใหม่ได้ ภายในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559

-33-

6.

7.

คาถาม
หากประชาชนลงทะเบียน
แล้ว แต่ประสงค์จะแก้ไข
ข้อมูล ทาได้หรือไม่
ประชาชนสามารถมอบ
อานาจให้ผู้อื่นดาเนินการ
ลงทะเบียนแทนได้กรณี
ใดบ้าง และต้องใช้หลักฐาน
ใดบ้าง

คาตอบ
หากประชาชนประสงค์จะแก้ไขข้อมูล โดยยังคงอยู่ในช่วงการรับลงทะเบียน
(ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559) ประชาชนสามารถไปติดต่อ
ธนาคารเดิมที่ตนได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้
โดยหลักการแล้ว โครงการนี้ต้องการให้ผู้ลงทะเบียนมายืนยันตัวตนด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทะเบียนสามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนได้สาหรับ
บางกรณี คือ กรณีเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ หรือผู้ป่วย
โดยผู้ลงทะเบียนต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและลงนามด้วยตนเอง แล้วจึงมอบ
อานาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบฟอร์มที่ธนาคาร และต้องใช้หลักฐาน ดังนี้
หลักฐานที่ต้องใช้

1. ใบมอบอานาจ
2. บัตรประชาชนของ
ผู้มอบอานาจ
3. บัตรประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
4. บัตรประจาตัวผู้พิการ
5. ใบรับรองแพทย์

8.

9.

ผู้ลงทะเบียนจะต้อง
ลงทะเบียนใหม่ทุกปีหรือไม่

จะมีการยกเลิกสวัสดิการที่
ประชาชนได้รับอยู่ก่อน
ลงทะเบียนหรือไม่
10. ประชาชนและสังคมจะได้
ประโยชน์อะไรจากการมา
ลงทะเบียน

ผู้สูงอายุ
(เกิดก่อนวันที่
16 สิงหาคม 2489)



ผู้พิการ

ผู้ป่วย
















ในปีต่อ ๆ ไปจะแยกพิจารณาได้ 2 กรณี
1) สาหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ในปีต่อไปสามารถปรับปรุง (Update)
ข้อมูลด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) สาหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ในปีต่อไปต้องไปลงทะเบียน ณ
หน่วยงานที่รับลงทะเบียน
ในขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกสวัสดิการใดๆ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากรัฐบาลทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ลงทะเบียนแล้ว รัฐบาลจะนาข้อมูลดังกล่าวมากาหนด
นโยบายการจัดสวัสดิการและความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง
ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของตน นอกจากนี้ ระบบ
สวัสดิการในอนาคตจะตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง และใช้งบประมาณ (ซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชน)
อย่างมีประสิทธิภาพ
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คาถามคาตอบ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ลาดับ
คาถาม
1. เงื่อนไขของการสมัครเข้า
โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง
2. การสมัครมีขั้นตอนยุ่งยาก
หรือไม่

3.

4.

5.

คาตอบ
ต้องเป็นคนที่มีลูก เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ในครอบครัวยากจน
หรือเสี่ยงต่อภาวะความยากจน บิดาหรือมารดา ต้องมีสัญชาติไทย และไม่ได้
รับสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรใด ๆ จากภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

การสมัครไม่ยุ่งยากเพียงนาบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียน พร้อมเพย์ และเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับสวัสดิการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดให้ครบ ลงทะเบียน ณ สถานที่ลงทะเบียน ได้แก่ สานักงานเขต
สานักงานเทศบาล หรือที่ทาการ อบต.
เมื่อสมัครร่วมโครงการแล้ว ปีงบประมาณ 2559 จะได้รับเดือนละ 400 บาท
จะได้รับเงินเท่าไร
ปีงบประมาณ 2560 จะได้รับเดือนละ 600 บาท
จ่ายให้เด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ เพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
และพัฒนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน จากครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อ
ภาวะความยากจน
สามารถใช้บัญชีธนาคารอะไร เพียงท่านมีบัญชีธนาคาร ถ้าเป็นธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคาร
ได้บ้าง
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมการโอน ใช้บัญชีธนาคารดังกล่าว ผูกกับเลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก ผ่านช่องทางในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านสะดวก
และในอนาคต
จะมีการขยายบริการผ่านทุกธนาคาร
จะได้รับเงินวันที่เท่าไร
เงินจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน
หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดจะเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น

