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คำนำ
ปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณจานวนมากเพื่อสนับสนุนสวัส ดิการสังคมช่วยเหลื อ
ประชาชนตลอดช่ ว งชี วิ ต ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนตาย ไม่ ว่ า จะเป็ น สวั ส ดิ ก ารส าหรั บ เด็ ก แรกเกิ ด
ครอบครัว การศึกษา การสาธารณสุข ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีการให้เงิน
ช่วยเหลืออื่น ๆ ตามนโยบายของแต่รัฐบาล ซึ่งโครงการเหล่านี้ใช้งบประมาณสูง และมีหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐยังมี
ข้อจากัด โดยภาครัฐไม่สามารถให้สวัสดิการและเงินช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ ได้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการกาหนดนโยบายกระจัดกระจายอยู่ใน
หลายหน่วยงาน ยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน อีกทั้ง ยังขาดข้อมูลเชิงลึก
ส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนั้น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ ที่เริ่มครั้งแรกในปี 2559 และครั้งที่ 2 ในปี 2560 จะเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญ ในการ
จัดทาฐานข้อมูลเชิงลึกของบุคคลที่ มาลงทะเบียนเพื่ อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การจัดสรร
สวัสดิการภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
คู่มือการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 นี้จัดทาขึ้นโดย เพื่อให้ประชาชน
ที่มาลงทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลของตนเอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจทานข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
สำนักนโยบำยภำษี
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง
1 มีนำคม 2560
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1. ควำมเป็นมำของโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2559 สู่ปี 2560
หนึ่งในโครงการสาคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ
โครงการ National e-Payment ซึ่ ง มี โ ครงการย่ อ ยส าคั ญ คื อ โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ
สวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการลงทะเบียนฯ) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 14 มิถุนายน 2559 รับทราบโครงการลงทะเบียนฯ ปี
2559 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดอันได้แก่
1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 3) มีรายได้ในปี 2558 ไม่เกิน 100,000
บาทต่อปี สามารถมาลงทะเบียน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย) ระหว่างวันที่
15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
หลังจากได้ฐานข้อมูล แล้ว กระทรวงการคลังจึงได้เสนอมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี
รายได้น้อยที่มาลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทั้งที่เป็นเกษตรกรและไม่ใช่เกษตรกร (มาตรการเพิ่มรายได้ฯ) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยอ้างอิงเส้น
ความยากจนที่อยู่ที่ 30,000 บาทต่อปี หากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 0 – 30,000 บาทต่อปี จะ
ได้รับเงินโอน 3,000 บาท แต่หากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 30,001 – 100,000 บาทต่อปี จะ
ได้รับเงินโอน 1,500 บาท ทั้ง 2 มาตรการมีระยะเวลาดาเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2559 และได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2560
จากจ านวนผู้ ม าลงทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น 8,375,383 คน เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ เงิ น โอน
7,715,359 คน และผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินโอน 660,024 คน เนื่องจากเสียชีวิตแล้ว ชื่อ นามสกุลผิด มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี และไม่เป็นเกษตรกรที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียน
คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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ของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ซึ่งหลังสิ้นสุดมาตรการพบว่า มีผู้
ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 7,525,363 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 17,469 ล้านบาท ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพทื่ 1

ภาพทื่ 1 ผลการโอนเงินตามมาตรการเพิม่ รายได้ฯ ในปี 2559
น อ ก จ า ก นี้ ผ ล ก า ร ส า ร ว จ
วัตถุประสงค์ของการนาเงินสวัสดิการไปใช้
จากผู้ลงทะเบียนจานวน 92,704 คน ซึ่ง
สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า
อันดับ 1 ต้องการนาเงินไปใช้จ่ายซื้อของ
อุปโภคบริโภคที่จาเป็นจานวน 30,968 คน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของผู้ตอบแบบ
ส ารวจ อั นดับ 2 ต้อ งการนาเงินไปชาระ
คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

หนี้ สิ น เป็ น จ านวน 17,695 คน คิ ด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 19 ของผู้ตอบแบบสารวจ
อั บ ดั บ 3 ต้ อ งการน าเงิ น ไปช าระค่ า เล่ า
เรี ย นเป็ น จ านวน 11,483 คน คิ ด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 12 ของผู้ตอบแบบสารวจ
ที่ เ หลื อ ต้อ งการนาเงินไปลงทุ นประกอบ
อาชี พ ให้ พ่ อ แม่ ฝากธนาคาร ท าบุ ญ
บริจาค เป็นต้น
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ทั้งนี้ ข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนฯ
ดั ง กล่ า ว นอกจากจะเป็ น ปรโยชน์ ต่ อ
การออกมาตรการของกระทรวงการคลั ง
แล้ ว ยั ง มี ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ขอน าไปใช้
ประโยชน์ ใ นการจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ผู้ มี
ร า ย ไ ด้ น้ อ ย หลาย หน่ ว ย งาน ไ ด้ แ ก่

กรมธนารั ก ษ์ กรมพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการ สถาบันบริหารจัดการที่ดิน และ
การประปานครหลวง ดั ง นั้ น โครงการ
ลงทะเบี ย นฯ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2560

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรลงทะเบียนฯ ปี 2560
2.1 เพื่อจัดทาฐานข้อมูลเชิงลึก ครบถ้วน และต่อเนื่อง
2.2 เพื่อออกบัตรสวัสดิการประจาตัวผู้มีสิทธิ์
2.3 เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการออกแบบนโยบายหรื อ มาตรการในการยกระดั บ
ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ
2.4 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3. ระยะเวลำของโครงกำรลงทะเบียนฯ ปี 2560
ระยะเวลาของโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่
3.1 ก่อนลงทะเบียน คือ ช่วงเดือนมีนาคมหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เป็น
ช่วงเตรี ย มความพร้ อ มของตั วผู้ ล งทะเบีย น หน่วยรั บลงทะเบีย น และหน่วย
ประมวลผลข้อมูล
3.2 เริ่มลงทะเบียน คือ ช่วงที่ เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนระหว่างวันจันทร์ที่ 3
เมษายน – วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประชาชนสามารถไปลงทะเบียน
หน่วยงานใด สาขาใด ก็ได้ทั่วประเทศ เพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น
3.3 หลั ง ลงทะเบี ย น คื อ ช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน เป็ น ช่ ว งที่ จ ะแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ มี สิ ทธิ์ที่มี
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หลังจากการประมวลผลและตรวจสอบจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ภาพทื่ 2 ช่วงเวลาของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
4. หน่วยรับลงทะเบียนในปี 2560
ในปี 2560 หน่วยรับลงทะเบียนประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน
ธ.กรุ งไทย คลั งจังหวัด ทั่ วประเทศ (สั งกัดกรมบัญ ชีกลาง) และส านักงานเขตกรุ งเทพฯ
ทุกเขต รวมทั้งสิ้น 3,669 สาขา ดังภาพที่ 3

ภาพทื่ 3 หน่วยรับลงทะเบียนในปี 2560
คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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5. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิล์ งทะเบียนในโครงกำรลงทะเบียนฯ ปี 2560
ผู้มีสทิ ธิ์จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3) ว่างงานหรือมีรายได้ทเี่ กิดขึ้นในปี 2559
ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
4) ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน
สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
(1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
(1.1) บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
(1.2) ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
(2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่
ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

5.2) ที่ดินแยกจากที่อยูอ่ าศัย
(1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
(2) ในกรณีทใี่ ช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นทีไ่ ม่เกิน 10 ไร่
คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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6. หลักฐำนสำคัญที่ต้องเตรียมและใช้ในกำรกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ต้องการได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนาไปสู่
การจัดสรรสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องให้ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลที่จาเป็นมาก
ขึ้น และต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมายืนยันตัวตนในวันลงทะเบียน ดังนี้
ตารางทื่ 1 หลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม

หลักฐำนที่ต้องใช้

กรณีมอบอำนำจ
ให้ลงทะเบียนแทน
ลงทะเบียน
ด้วยตัวเอง ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย
(ที่ไม่สำมำรถ
เดินทำงได้)

1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
(ในวันลงทะเบียนต้องนามาเสียบในเครื่องอ่านบัตรเพื่อยืนยันตัวตน)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
4. สาเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
5. ใบมอบอานาจ
6. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
7. สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
8. สาเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
- กรมส่งเสริมการเกษตรกร และหรือ
- กรมปศุสัตว์ และหรือ
- กรมประมง
9. ใบรับรองแพทย์
10. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล
(กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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7. ขั้นตอนกำรกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนประกอบคำอธิบำย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.mof.go.th และ www.fpo.go.th
และ www.epayment.go.th หรือขอรับได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5
หน่วยงานข้างต้น
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพราะถือเป็นการให้ข้อมูล
กับทางราชการ
หากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้ขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลใกล้ชิดหรือเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน และขอให้เจ้าหน้าที่
ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทะเบียนด้วย
โดยแบบฟอร์มลงทะเบียนจะประกอบได้ส่วนต่าง ๆ 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ให้ระบุสถานที่ วันเดือนปี ที่ไปลงทะเบียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัว (ข้อ 1 – 10)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ (ข้อ 11)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทางการเงิน (ข้อ 12 – 13)
ส่วนที่ 5 ข้อมูลสินทรัพย์ (ข้อ 14 – 18)
ส่วนที่ 6 ส่วนที่ให้ลงลายมือชื่อรับรอง ยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล
ส่วนที่ 7 เอกสารท้ายแบบฟอร์มทีผ่ ู้ลงทะเบียนต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การกรอกข้อมูลประกอบคาอธิบายมีดังนี้

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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ส่วนที่ 1 ให้ระบุสถำนที่ วันเดือนปี ที่ไปลงทะเบียน

ให้ทาเครื่องหมายถูก () ในวงกลมหลังโลโก้หน่วยงานที่ไปลงทะเบียน เพียง
หน่วยงานเดียว พร้อมวัน เดือน ปี ที่ไปลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการ
ประมวลผลและตรวจสอบในของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัว (ข้อ 1 – 10)
* ข้อมูลสาคัญ กรุณากรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชน ตัวบรรจงลงใน  ให้ถูกต้องชัดเจน

วันเดือนปีเกิด ให้ใช้เลขแทนทั้งหมด และ
ใช้ปี พ.ศ. กรอกลงใน  ให้ถูกต้อง

* ข้อมูลสาคัญ กรุณาเขียนชื่อตัวบรรจง ให้ชัดเจน
ในกรณีมีชื่อกลาง จะเขียนในช่องชื่อหรือชื่อสกุลก็ได้
แต่ต้องเว้นวรรคให้เห็นชัดเจน

กรณีเป็นผู้พิการ ต้องทาเครื่องหมาย  ลงใน  ว่า “มี” หรือ”ไม่มี” บัตรประจาตัวคนพิการ
ในกรณี “ไม่มี” ต้องทาเครื่องหมาย  ลงใน  ว่า “มี” หรือ “ไม่มี” ผู้ดูแลหรือผู้อนุบาลหรือไม่
ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนมีสภาพร่างกายเป็นปกติ แต่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบมอบอานาจ
คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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* ข้อมูลสาคัญ กรุณากรอกเลขตัวบรรจงลงใน  อย่างระมัดระวัง
โดยตัวเลข 11 หลัก จะอยู่มุมบน ซ้ายมือ ของสมุดทะเบียนบ้าน

* ข้อมูลสาคัญ กรณีที่ผู้ลงทะเบียน ย้ายถิ่นฐานแต่ไม่ได้คัดชื่ออกจากสมุดทะเบียนบ้าน หรือไป
ทางานที่อื่น หรือไปอาศัยที่อื่น เช่น ทะเบียนบ้านอยู่ จ.นครศรีธรรมราช แต่เดินทางมาทางานที่
กรุงเทพฯ ให้ผู้ลงทะเบียน ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  แตกต่างจากทะเบียนบ้าน และเขียน
รายละเอียดตัวบรรจงให้ชัดเจน

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ตัวบรรจงให้ชัดเจน
กรณีเป็นหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ให้กรอกรหัสทางไกลให้ถูกต้องด้วย

ข้อ 7 ต่อเนื่องจากข้อ 5 จากตัวอย่างเดียวกัน กรณีที่ผู้ลงทะเบียนทาเครื่องหมาย
 ในช่อง  แตกต่างจากทะเบียนบ้าน และถ้ามาอยู่กับญาติ ข้อนี้ให้ระบุจานวน
สมาชิกที่เป็นเครือญาติในหลังคาเรือนที่ตัวเองไปอาศัยอยู่ เช่น ไปอยู่กับน้า ที่
แต่งงานมีสามีและมีลูก 2 คน ในกรณีนี้ ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  และระบุ
ว่ามีสมาชิก 4 คน

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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ข้อ 8.2 ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดู บิดามารดา และ/หรือ ส่งเสีย
เลี้ยงดู บุตรที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และ/หรือ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรุณาระบุจานวน
และกรอกเลขบัตราประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตามความจริง
เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการในอนาคตและเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

* ข้อมูลสาคัญ ในข้อ 9 กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยการทาเครื่องหมาย
 ในช่อง  หากเป็นการเช่าบ้าน/ที่อยู่อาศัย กรุณาระบุค่าเช่าต่อเดือน

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลอำชีพ (ข้อ 11)
* ข้อมูลสาคัญ ในข้อ 11 กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยการทาเครื่องหมาย 
ในช่อง  เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ระหว่างข้อ 11.1 ว่างงาน หรือ 11.2 เป็นนักเรียน/
นิสิต/นักศึกษา หรือ 11.3 ประกอบอาชีพ

* ข้อมูลสาคัญ ในข้อ 11.2 หากผู้ลงทะเบียนเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา นอกจากจะระบุ
ระดับที่กาลังศึกษาแล้ว ต้องเลือกทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ว่าศึกษาเพียงอย่างเดียว
หรือศึกษาพร้อมกับทางาน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ศึกษาเพียงอย่างเดียวต้องกรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้อุปการะให้
ถูกต้องชัดเจน พร้อมทาเครื่องหมาย  ในช่อง  แสดงช่วงรายได้ของผู้อุปการะ

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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* ข้อมูลสาคัญ ในข้อ 11.3 หากผู้ลงทะเบียนมีการประกอบอาชีพ ต้องเลือกทา
เครื่องหมาย  ในช่อง  ว่า ผู้ลงทะเบียนมีอาชีพอะไร เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น ระหว่าง (1) – (8)

* ข้อมูลสาคัญ ในข้อ 11.3 (2) ลูกจ้าง 2.2 ลูกจ้างทั่วไป ภาคเกษตรกรรม หมายถึง
การรับจ้างบนที่ทากินของผู้อื่น ผู้ลงทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าของ ซึ่งต่างจาก (3) ที่ผู้
ลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าของที่ทากินหรือสมาชิกในครัวเรือนนั้น และผลผลิตทางการ
เกษตรที่ผลิตได้บนที่ทากินนั้น

* ข้อมูลสาคัญ ในข้อ 11.3 (3) ผู้ลงทะเบียนต้องทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ประเภทของพืชที่
ปลูกเป็นหลัก และในข้อ 3.1 ให้กรอกรหัสทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริม
การเกษตรให้ถูกต้องชัดเจน ในข้อ 3.2 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากบุคคล
อื่นในครัวเรือนได้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ให้กรอกรหัสทะเบียนเกษตรกรของบุคคลนั้นแทนให้
ถูกต้องชัดเจน ส่วนในข้อ 3.3 เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรรายย่อย ปลูกพืชเล็ก ๆ
น้อย ๆ หาเลี้ยงชีพ

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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* ข้อมูลสาคัญ ผู้ลงทะเบียนที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ในข้อ (4) สามารถใช้เลขบัตรประจาตัว
ประชาชนได้ ส่วนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในข้อ (5) ต้องกรอกรหัสทะเบียนเกษตรกร 10 หลัก
ให้ถูกต้องชัดเจน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทำงกำรเงิน (ข้อ 12 – 13)

* ข้อมูลสาคัญ ผู้ลงทะเบียนต้องทาเครื่องหมาย  ในช่อง  แสดงช่วงของเงินได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายของตนเองที่เกิดขึ้นในปีปฏิทิน 2559 (มกราคม – ธันวาคม) ตามความเป็นจริง ทั้งนี้
นิยามของ “เงินได้” ระบุอยู่ในหมายเหตุของข้อ 12 แล้ว

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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* ข้อมูลสาคัญ ผู้ลงทะเบียนต้องระบุจานวนเงินกู้นอกระบบ (ถ้ามี) และ/หรือ เงินกู้ใน
ระบบ (ถ้ามี) หน่วยเป็นบาท ที่ผู้ลงทะเบียนมีอยู่ ณ วันที่มาลงทะเบียน ให้ถูกต้อง
ชัดเจนตามความเป็นจริง เช่น เป็นหนี้นอกระบบ 25,000 บาท หนี้ในระบบที่เป็นบัตร
เครดิตอีก 40,000 บาท ให้กรอกหนี้นอกระบบที่เป็นเลข 25,000 บาท ลงในช่อง 1 –
30,000 บาท และกรอกหนี้ในระบบที่เป็นหนี้บัตรเครดิตที่เป็นเลข 40,000 ลงในช่อง
30,001 – 100,000 บาท แต่ถ้าไม่มีหนี้ทั้ง 2 แบบ ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง 
ไม่มี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินกู้นอกระบบ ให้ระบุว่าใช้ที่ดินหรือสินทรัพย์อื่นเป็น
หลักทรัพย์ค้าประกันหรือไม่ โดยการทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ว่าใช้หรือไม่ใช้
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* ข้อมูลสาคัญ ผู้ลงทะเบียนต้องทาเครื่องหมาย  ในช่อง  แสดงว่าตน “มี” หรือ “ไม่มี”
ที่ดิน/ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งข้อนี้ต้องไม่ขัดแย้งกันกับข้อ 9 เรื่องสภาพความเป็นอยู่

* ข้อมูลสาคัญ ในข้อ 14 ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ว่า ไม่มี หรือ มี ที่ดินหรือที่อยู่อาศัย
เป็นของตัวเอง ซึ่งข้อนี้ต้องไม่ขัดแย้งกันกับข้อ 9 เรื่องสภาพความเป็นอยู่
ในข้อ 14.1 ที่ดินที่อยู่อาศัย ไม่รวมที่ดินทากิน นั้น ผู้ลงทะเบียนต้องทาเครื่องหมาย  ในช่อง
 แสดงว่าตน “ไม่มี” หรือ “มี” และระบุว่าเป็นบ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม มีพื้นที่
ขนาดเท่าใด หรือถ้าเป็นห้องชุด มีพื้นที่ขนาดเท่าใด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง 
ในข้อ 14.2 ที่ดินทากิน ไม่รวมที่ใช้อยู่อาศัย ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ว่า ไม่มี หรือ มี
และระบุว่า ใช้ทาอะไร ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  มีพื้นที่ขนาดเท่าใด ให้ทาเครื่องหมาย
 ในช่อง 
ในข้อ 14.3 ถ้าเป็นบ้านพร้อมที่ดิน ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ว่ามีพื้นที่ขนาดเท่าใด
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* ข้อมูลสาคัญ ผู้ลงทะเบียนต้องระบุจานวนเงินฝาก (ถ้ามี) หน่วยเป็นบาท ที่ผู้
ลงทะเบียนมีอยู่ในบัญชีเงินฝากทุกบัญชี รวมทั้งสลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร
และตราสารหนี้ ให้ถูกต้องชัดเจนตามความเป็นจริง เช่น มีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
รวมกัน 40,000 บาท ให้กรอกเลข 40,000 ลงในช่อง 1 – 50,000 บาท แต่ถ้าไม่มี ให้
ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ไม่มี

* ข้อมูลสาคัญ ผู้ลงทะเบียนต้องระบุธนาคารที่ตนประสงค์จะแจ้ง (ธนาคารใดก็ได้ที่
ท่านมีบัญชีออมทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยไม่จาเป็นต้องเป็น 3 ธนาคารที่เป็น
หน่วยรับลงทะเบียน) พร้อมทั้งเลขบัญชี โดยเขียนให้ชัดเจนถูกต้อง
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ส่วนที่ 6 ส่วนที่ให้ลงลำยมือชื่อรับรอง ยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล

* ข้อมูลสาคัญ ผู้ลงทะเบียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์ม และ
ต้องลงลายมือชื่อ ทั้ง 2 ที่ ให้เรียบร้อย จึงจะถือได้ว่าลงทะเบียนแล้วอย่างสมบูรณ์

ส่วนที่ 7 เอกสำรท้ำยแบบฟอร์มที่ผู้ลงทะเบียนต้องเก็บไว้เป็นหลักฐำน

* ข้อมูลสาคัญ ผู้ลงทะเบียนต้องรับส่วนท้ายของแบบฟอร์มกลับไปด้วย เพื่อใช้เป็น
หลักฐานการลงทะเบียน และเก็บรักษาไว้ให้ดีจนกว่าการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จะ
เสร็จสมบูรณ์
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ภำคผนวก ก.
แบบฟอร์มโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2560

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

21

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

22

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

23

คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

24

ภำคผนวก ข
คำถำมที่พบบ่อย
1. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิลงทะเบียนมีอะไรบ้ำง
ตอบ ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล
และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง
5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(5.1) ที่อยู่อำศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
(บ้ำนพร้อมที่ดิน)
กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
- บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
- ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
- เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

(5.2) ที่ดิน
กรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
- เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

2. ลงทะเบียนได้ที่ใดบ้ำง
ตอบ ลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ สานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และสานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต โดย
ลงทะเบียนที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น และไม่จาเป็นต้องเป็นภูมิลาเนาของผู้ลงทะเบียน
3. ประชำชนสำมำรถขอแบบฟอร์ มได้ จ ำกที่ไ หน และกรอกรำยละเอี ย ดมำก่ อนล่ ว งหน้ำ แล้วค่อยยื่ น ให้
เจ้ำหน้ำที่ได้หรือไม่
ตอบ 1) ประชาชนสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่
- หน่วยงานรับลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ สานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และ
สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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- สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th สานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง www.fpo.go.th และอีเปย์เม้นท์ www.epayment.go.th
2) ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นสามารถกรอกข้ อ มู ล มาล่ ว งหน้ า ได้ แต่ ก ารลงทะเบี ย นต้ อ งมาติ ด ต่ อ
หน่ ว ยงานที่ รั บ ลงทะเบี ย นด้ ว ยตนเอง พร้ อ มกั บ แสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชนตั ว จริ ง แบบ
Smart Card เพื่อยืนยันตัวตน และหลักฐานตามข้อ 4 (หากไม่นาบัตรประชาชนมาแสดง เจ้าหน้าที่จะ
ไม่รับลงทะเบียน)
4. ประชำชนสำมำรถมอบอำนำจให้ผู้อื่นดำเนินกำรลงทะเบียนแทนได้กรณีใดบ้ำง และต้องใช้
หลักฐำนใดบ้ำง
ตอบ โดยหลั ก การแล้ ว โครงการนี้ ต้ อ งการให้ ผู้ ล งทะเบี ย นมายื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยตนเอง อย่ า งไรก็ ต าม
ผู้ ล งทะเบี ย นสามารถมอบอานาจให้ ผู้ อื่นลงทะเบียนแทนได้ ส าหรับกรณีต่อไปนี้ คือ ผู้ สู งอายุที่มี ไม่
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ ผู้พิการ หรือผู้ป่วย ผู้ลงทะเบียนต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและ
ลงนามด้วยตนเอง แล้วจึงมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบฟอร์มที่หน่วยรับลงทะเบียน และต้องใช้หลักฐาน
ดังนี้
กรณีมอบอำนำจให้ลงทะเบียน
แทน
ลงทะเบียน
หลักฐำนที่ต้องใช้
ด้วยตัวเอง ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย
(ที่ไม่สำมำรถ
เดินทำงได้)

1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
(ในวันลงทะเบียนต้องนามาเสียบในเครื่องอ่านบัตรเพื่อยืนยันตัวตน)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
4. สาเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
5. ใบมอบอานาจ
6. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
7. สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
8. สาเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
- กรมส่งเสริมการเกษตรกร และหรือ
- กรมปศุสัตว์ และหรือ
- กรมประมง
9. ใบรับรองแพทย์
10. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล
(กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)
คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
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5. ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเมื่อประชำชนมำที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 แห่งเป็นอย่ำงไร
ตอบ 1) แสดงบัตรประชาชนตัวจริงแบบ Smart Card เนื่องจากบัตรสวัสดิการที่จะออกให้ จาเป็นต้องมีรูปบน
บัตรและต้องเป็นรูปเดียวกันกับหน้าบัตรประชาชน ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนยังไม่มีบัตรแบบ Smart Card ให้ติดต่อ
call center 1548 ของกรมการปกครอง จะมีชุดเคลื่อนที่ไปทาบัตรใหม่ให้ถึงบ้านทุกจังหวัด
2) ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและผ่านการตรวจทานแล้วต่อเจ้าหน้าที่
3) เมื่ อ ลงทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยรั บ ลงทะเบี ย นจะออกเอกสาร พร้ อ มเซ็ น ชื่ อ
ในเอกสารเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน และใช้อ้างอิงในกรณีที่มี
ปัญหาในภายหลัง
6. เมื่อดำเนินกำรลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รัฐบำลจะมีกำรยืนยันกำรลงทะเบียนอย่ำงไร
ตอบ ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับจานวนผู้ลงทะเบียน) กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบผลการลงทะเบี ยนผ่ านเว็ บไซต์ www.epayment.go.th โดยกรอกหมายเลขบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนและระบบจะแจ้งผลว่า “ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ หากระบบแจ้งผลว่า “ท่านยัง
ไม่ได้ลงทะเบียน” ผู้ลงทะเบียนสามารถนาหลักฐานที่หน่วยรับลงทะเบียนออกให้ ซึ่งจะมีลายเซ็นของ
เจ้าหน้าที่ในเอกสารว่าได้มีการลงทะเบียนแล้ว ไปติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเดิมเพื่อขอตรวจสอบ
และลงทะเบียนใหม่ได้ภายในช่วงเวลาที่กาหนด ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้
ในช่วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิ การจากรัฐ กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจาก
กระทรวงมหาดไทย ในการประกาศรายชื่อที่ทาการกานันและผู้ใหญ่บ้านด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการตรวจสอบรายชื่อ
7. หำกประชำชนลงทะเบียนแล้ว แต่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูล ทำได้หรือไม่
ตอบ หากประชาชนประสงค์ จ ะแก้ ไ ขข้ อ มู ล โดยยั ง คงอยู่ ใ นช่ ว งการรั บ ลงทะเบี ย น (ระหว่ า งวั น ที่
3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560) ประชาชนสามารถไปติ ด ต่ อ หน่ ว ยรั บ ลงทะเบี ย นเดิ ม ที่ ต นได้
ลงทะเบียนไว้ เพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใหม่ทั้งหมด แต่ต้ องมีการลงลายมือชื่อ
กากับทุกที่ที่มีการแก้ไขข้อมูล ทั้งนี้ ระบบการประมวลผลจะเลือกใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนล่าสุดเท่านั้น
8. ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกปีหรือไม่
ตอบ ในปีต่อ ๆ ไปจะแยกพิจารณาได้ 2 กรณี
1) ผู้ที่มาลงทะเบียนในปี 2560 แล้ว ในปีต่อ ๆ ต้องมาลงทะเบียนอีกครั้ง แต่ให้แจ้งเจ้าที่เฉพาะข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานภาพทางครอบครัว รายได้ จานวนบุตร เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังจะนาข้อมูลการลงทะเบียนของปี 2560 ไปตรวจสอบข้อมูล กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการปรับปรุงใหม่หรือไม่พร้อมกันด้วย
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2) สาหรับผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนในปี 2560 ในปีต่อไป หากต้องการลงทะเบียนจะต้องไปลงทะเบียนด้วย
ตัวเอง ณ หน่วยงานที่รับลงทะเบียนที่กาหนด
9. จะมีกำรยกเลิกสวัสดิกำรที่ประชำชนได้รับอยู่ก่อนลงทะเบียนหรือไม่
ตอบ ในขณะนี้ ยั งไม่มีการยกเลิ กสวัส ดิก ารใด ๆ อย่างไรก็ตาม ภายหลั งจากรัฐ บาลทราบข้อมูล ที่ถู ก ต้ อ ง
ของผู้ ล งทะเบี ย นแล้ ว รั ฐ บาลจะน าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาก าหนดนโยบายการจั ด สวั ส ดิ ก ารและ
ความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง
10. ประชำชนและสังคมจะได้ประโยชน์อะไรจำกกำรมำลงทะเบียน
ตอบ ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของตน นอกจากนี้ ระบบสวัสดิการในอนาคตจะ
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและใช้งบประมาณ
(ซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชน) อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ต้องมำลงทะเบียนด้วยหรือไม่
ตอบ คนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์นั้นต่อไป ไม่เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
(โครงการฯ) แต่หากผู้สูงอายุผู้นั้นต้องการรับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ นี้ ก็ต้องมาลงทะเบียนทุกคน คน
ที่ลงไปแล้วในปีก่อนก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่
12. ทำไมต้องให้เลือกอำชีพเพียงอย่ำงเดียว
ตอบ การกาหนดให้เลือกอาชีพที่เป็นอาชีพหลักเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะต้องการจัดกลุ่มผู้ลงทะเบียนให้
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรสวัสดิการในอนาคต นอกจากนี้ ถ้าให้มีการระบุได้ตั้งแต่ 2 อาชีพขึ้น
ไป เช่น ลงว่าเป็น ลูกจ้างและเกษตรกร เป็นต้น ในอนาคตอาจเกิดปัญหาการตีความได้
13. ตอนลงทะเบียนต้องนำเอกสำร เช่น ทะเบียนเกษตรกรไปด้วยหรือไม่
ตอบ ควรนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นการยืนยันตัวตนที่แท้จริงต่อ
ภาครั ฐ อีกทั้ง จะได้ให้ เจ้ าหน้ าที่ช่ว ยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง เพื่อไม่ให้ เสี ยสิ ทธิ์ แต่ไม่จาเป็นต้องให้
เจ้าหน้าที่เก็บสาเนาไว้
14. เงินที่ได้จำกสวัสดิกำรจำกรัฐบำล มีอะไรบ้ำง
ตอบ สวัสดิการรอบนี้ยังไม่มีนโยบายช่วยเหลือเป็นเงินโอนเหมือนครั้งที่แล้ว แต่ รอบนี้จะได้บัตรสวัสดิการ
ภาครั ฐ เช่ น ค่ า น้ าประปา ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า เดิ น ทาง ขสมก. เป็ น ต้ น ในภายหลั ง ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
หน่วยงานที่กาหนดสวัสดิการนั้น ๆ (หลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ) หาก
มีสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม รัฐบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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15. ข้อมูลทรัพย์สินทำงกำรเงิน ใช้วันใด
ตอบ เงินฝากทุกบัญชี สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ จะดูยอดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยจะประสานไปยังธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงินจากประชาชน
16. กำรเตรียมพร้อมของหน่วงงำนรับลงทะเบียนพร้อมหรือไม่ดูจำกอะไร
ตอบ หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงานมีความพร้อมเต็มที่ก่อนวันที่ 3 เมษายน ซึ่งเป็นวันแรกของ
การลงทะเบียนแน่นอน ดูได้จากทั้ง 5 หน่วยงานที่เป็นสาขาต่าง ๆ เริ่มลงพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
ตัวเองเพื่อประชาสัมพันธ์บ้างแล้ว อีกทั้งมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทาขึ้นเอง เช่น รายการวิทยุท้องถิ่น
โปสเตอร์ โ ครงการฯ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางและ
กรุ ง เทพมหานคร ได้มีการซัก ซ้ อมทาความเข้ าใจกั บผู้ ปฏิ บัติ งานในคลั งจั งหวัด และส านั กงานเขต
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ล งทะเบี ย นเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ม าลงทะเบี ย น นอกจากนี้ หน่ ว ยรั บ
ลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงาน ยังมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะเพื่อให้แนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และที่สาคัญการร่วมลงนาม MOU เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ก็สามารถยืนยันได้ระดับหนึ่ง
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมแล้ว
17. จะมี pre-register ไหม
ตอบ ส่วนกลางไม่ได้จากัดเอาไว้ แต่หากสาขาหน่วยรับลงทะเบียนจะมี pre-register ก็เป็นการดี ที่ช่วยให้
ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการกรอกและการลงทะเบียนมากขึ้น เท่าที่ทราบ ธ.ก.ส. มีการลงพื้นที่ทาความ
เข้าใจกับประชาชนบ้างแล้วในหลายพื้นที่
18. เป็นห่วงเรื่องอะไรบ้ำง
ตอบ เป็นห่วงเรื่องการกรอกข้อมูล เนื่องจากครั้งนี้แบบฟอร์มที่ให้กรอกมีความละเอียดมากขึ้น ใช้ข้อมูลของ
ผู้ลงทะเบียนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ลงทะเบียนควรนาแบบฟอร์มมาศึกษาทาความเข้าใจก่อนกรอก และขอให้
กรอกตัวบรรจงให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน สศค. 1359 ในเวลาราชการ จะ
มีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อสงสัยของประชาชน หรือสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน
ทุกสาขา
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ภำคผนวก ค
บันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือในโครงกำรฯ
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