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1.1 ความเป็นมา
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลาอยู่กับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน ดังจะเห็นจากตัวชี้วัด
ความยากจนและความเหลื่อมล้าต่าง ๆ เช่น สัดส่วนรายได้ประชากร (Quintile by Income) จานวนคนจน สัดส่วน
คนจน (Poverty Incidence) ช่ อ งว่ า งความยากจน (Poverty Gap Ratio) สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เ สมอภาค
(Gini Coefficient) เป็นต้น หรือจะเห็นได้จาก ในช่วงที่ผ่านมาภาครั ฐใช้งบประมาณจานวนมากเพื่อแก้ไ ข
ปั ญ หาความยากจน ลดความเหลื่ อ มล า โดยจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารสั ง คมตลอดช่ ว งชี วิ ต ตั งแต่ เ กิ ด จนตาย
ไม่ว่าจะเป็ น สวัส ดิการส าหรั บ เด็กและครอบครัว สวัส ดิการด้านการศึกษา สวัส ดิการด้านสุ ขภาพ สวัส ดิการ
คนพิการ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การกาหนดนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและสนับสนุนสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ยังคงมีข้อจากัดและอาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
ข้อมูลหรือครอบครัวที่จาเป็นสาหรับการกาหนดนโยบายกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง และขาดข้อมูลผู้มีรายได้
น้อยเป็นรายบุคคลหรือครอบครัวที่มีการตรวจสอบและบูรณาการข้ามหน่วยงาน อีกทังรูปแบบของกลไก
ในการให้ความช่วยเหลือมักไม่เฉพาะเจาะจง และครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จานวนมากหรือ “นโยบาย
การจัดสรรสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (Universal Policy)”
รัฐบาลได้เริ่มดาเนินโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) มาตังแต่ปี 2559 ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่สาคัญของการปฏิรูปการดาเนินนโยบายการจัดสรรสวัสดิการของประเทศไทย เนื่องจากสามารถ
ระบุตัวตนของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง ผ่านการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
สาหรับการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่สมควรจะได้รับประโยชน์จากรัฐ
อย่างแท้จริง (Truly Deserving) หรือ “นโยบายการจัดสรรสวัสดิการแบบกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeted
Policy)” โดยได้มดี าเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องในปี 2560 และ 2561 ซึ่งการดาเนินโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2560 ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลาก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือมี
ทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
5.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
5.1.1 กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1) บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
2) ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
5.1.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
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5.2 ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
5.2.1 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
5.2.2 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
ทั้งนี้ มีสรุปคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2560 ตามแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1: คุณสมบัตขิ องผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2560

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หลังจากการดาเนินโครงการฯ ปี 2559 และปี 2560 แล้ว รั ฐบาลได้ดาเนินโครงการลงทะเบียน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเพิ่มเติม เมื่อปี 2561 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ
ในหลักการ และแนวทางการดาเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานเคลื่อนที่ออกไปรับลงทะเบียน
ตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมา
ลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนได้ เพื่อรวบรวมผู้มีรายได้น้อยที่สมควรได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการ
มาเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ลงมาทะเบียนไว้เช่นเดียวกับโครงการฯ ปี 2560
ทั้งนี้ มีสรุปจานวนผู้มาลงทะเบียน และผู้ผ่านสิทธิ และผู้ไม่ผ่านสิทธิในโครงการฯ ปี 2560 และ 2561
ปรากฏตามตารางที่ 1
ฉบับสมบูรณ์
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ตารางที่ 1: จานวนผู้มาลงทะเบียน ผู้ผ่านคุณสมบัติ และผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ ในโครงการฯ ปี 2560 และ 2561
การดาเนินการ
โครงการฯ ปี 2560
โครงการฯ ปี 2561
รวม

จานวนผู้ลงทะเบียน
14,178,869
4,590,599
18,769,468

ผลการตรวจสอบสิทธิ
ผู้ผ่านสิทธิ
ผู้ไม่ผ่านสิทธิ
11,469,187
2,709,682
3,140,228
1,450,371
14,609,415
4,160,053

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563)

โครงการฯ ที่ ผ่ า นมาช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยรายบุ ค คล
ซึ่งถูกนามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบนโยบาย มาตรการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก การสนับสนุนเงินค่าครองชีพ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สนับสนุนเงินค่าครองชีพ ได้แก่
ค่ า ใช้ จ่ า ยในครั ว เรื อ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ น ทาง และค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2: การสนับสนุนเงินค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีจานวน 13,300,440 ราย
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ระยะต่อมา มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตรงตามความ
จ าเป็ น และความประสงค์ ข องผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐแต่ ล ะราย (Personalized Plan) โดยส่ งเสริ ม ให้
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการพัฒนาตนเองจนสามารถมีงานทา มีรายได้เป็นของตนเอง และนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
ในอนาคตโดยการผ่านการพัฒนาใน 4 มิติ (การมีงานทา การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบ และการเข้ าถึ งสิ่ งจ าเป็ นพื้ นฐาน) รวมทั้งมีผู้ ดู แลผู้ มี บั ตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐ (AO) เพื่อทาหน้ าที่ ดู แล ให้
คาปรึกษา และติดตามผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคล อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่การบูรณาการทางาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ข้อมูลจากโครงการฯ ยังถูกนามาขยายฐานข้อมูล โดยนาไปไปเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่น ๆ ด้วย
เช่ น ด้ า นความจ าเป็ น พื้ น ฐานทั่ ว ไป ด้ า นสุ ข ภาพ ด้ า นประเภทบุ ค คล ด้ า นการศึ ก ษา และด้ า นพฤติ ก รรม
และความต้องการของผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
กับฐานข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค) และหน่วยงานของ
ภาครั ฐอื่ น ๆ เช่ น กระทรวงพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีการระบุตัวผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแม่นยามากยิ่งขึ้น และสะท้อนข้อมูลที่เป็นปั จจุบัน
ดังนั้น จึงดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบนโยบาย
มาตรการ และสวั สดิ การต่ าง ๆ ของหน่ วยงานภาครั ฐ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพในการจั ดสรรสวั สดิ การของภาครั ฐ
และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี 2565
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2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Dynamic Data) ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐ และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า
อย่างยั่งยืน
2.2 นิยามที่เกี่ยวข้อง
1. สมาชิกในครอบครั วของ หมายถึง
ผู้ลงทะเบียน
2. บุตรชอบด้วยกฎหมาย

หมายถึง

3. ผู้ที่ไม่สามารถมา
ลงทะเบียนได้
4. รับจ้างอิสระ

หมายถึง
หมายถึง

5. ประกอบธุรกิจส่ วนตั ว / หมายถึง
ทามาค้าขาย
6. รายได้

หมายถึง

7. หนี้ในระบบ

หมายถึง

ฉบับสมบูรณ์

คู่สมรส (สามีหรื อภรรยาที่จดทะเบี ยนสมรส) และบุตรโดยชอบด้ วย
กฎหมายที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูล
ของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
1. ในระหว่ างบิ ดามารดาจดทะเบี ยนสมรสกั น เด็ กที่ เกิ ดมาถื อเป็ น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาและมารดานั้น
2. เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
3. เด็ ก เกิ ด จากบิ ด ามารดาที่ มิ ไ ด้ ส มรสกั น จะเป็ น บุ ต รชอบด้ ว ย
กฎหมายของบิดาต่อเมื่อ (1) บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง
หรื อ (2) บิ ด าได้ จ ดทะเบี ย นว่ า เป็ น บุ ต ร หรื อ (3) มี ชื่ อ บิ ด าใน
ใบแจ้งเกิดของบุตร หรือ (4) ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
เดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
รับทางานต่าง ๆ ให้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้างตามผลสาเร็จ
ของงาน เช่น ขับรถแท็กซี่ รับจ้างส่งของ จักรยานยนต์รับจ้าง รับจ้าง
ดูแลเด็ก รับจ้างให้คาปรึกษา รับจ้างทางานอื่น ๆ เป็นต้น
มีกิจการเป็นของตนเอง หรือมีลักษณะสาคัญ เช่น มีการจ้างลูกจ้าง
หรือมีสานักงาน หรือมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เป็นต้น ยกตัวอย่าง
เช่น ขายอาหาร/หาบเร่แผงลอย ร้านขายของชา ร้านเสริมสวย เป็นต้น
รายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ รายได้ที่ได้จากสวัสดิ การต่าง ๆ
จากรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น และรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา
หรือบุตรหลาน ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่าประโยชน์อื่นใด เงินรางวัล
จากสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น
การกู้ ห นี้ ยื ม สิ น จากบุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ ในระบบการเงิ น ที่ มี
การก ากั บ ดู แ ลอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร สหกรณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ฟิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ เป็นต้น
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8. หนี้นอกระบบ

หมายถึง

การกู้ หนี้ ยื มสิ นจากบุ ค คลที่ เป็ นผู้ ให้ สิ นเชื่ อ ในระบบการเงิ น ที่ ไม่ มี
การกากับดูแลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น การกู้ยืมเงิน
ระหว่ า งเพื่ อ นฝู ง ญาติ พี่ น้ อ ง บุ ค คลทั่ ว ไป นายทุ น หรื อ เงิ น ด่ ว น
เสาไฟฟ้า เป็นต้น

2.3 คุณสมบัติและข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
การตรวจสอบสิ ท ธิ ข องผู้ ล งทะเบี ย น ขั้ น ตอนแรกจะมี ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ล งทะเบี ย น
ตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติ
ตามที่ ก าหนดไว้ จะมี ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องคู่ ส มรส (ในกรณี ที่ มี คู่ ส มรส) ตามเกณฑ์ ค รอบครั ว
ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียน
ไม่ผ่ านคุณสมบั ติ และผู้ ล งทะเบี ย นจะไม่ได้รับสิ ทธิตามโครงการฯ ส าหรับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูล
ประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้
1) คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
ตารางที่ 2: คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ล งทะเบี ย นและสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย นในโครงการลงทะเบี ย น
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
คุณสมบัติ

รายละเอียด

1. สัญชาติ
2. อายุ
3. บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์

ไทย
ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.1 ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3.2 ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
3.3 บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ
3.4 บุคคลดังต่อไปนี้
3.4.1 ข้าราชการ
3.4.2 พนักงานราชการ
3.4.3 พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทน ไม่เกิน
100,000 บาทต่อปี (รอบปีปฏิทิน)
3.4.4 ผู้รับบาเหน็จรายเดือน
3.4.5 ผู้รับบานาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
ทั้ ง นี้ ห น่ ว ย งา นของรั ฐ ให้ ห ม า ย ค วา ม ถึ ง ห น่ ว ย งา นของรั ฐต า ม ม า ต ร า 4
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
3.5 ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
3.6 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

4. รายได้

4.1 รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง
และ
4.2 รายได้ เ ฉลี่ย ของครอบครัว ของผู้ ลงทะเบี ย นไม่ เ กิ น 100,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคานวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคานวณได้ จาก
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คุณสมบัติ

รายละเอียด
การรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจานวนบุคคล
ทั้งหมดในครอบครัว)
5. ทรั พย์ สิ น ทางการเงิ น ได้แก่ 5.1 ทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
เงิ น ฝาก สลาก พั น ธบั ต รและ และ
ตราสารหนีภาครัฐ
5.2 ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง (การค านวณทรั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น เฉลี่ ย ของครอบครั ว ของ
ผู้ ล งทะเบี ย นค านวณได้ จ ากการรวมมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น ของผู้ ล งทะเบี ย น
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจานวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
6. อสังหาริมทรัพย์
6.1 อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียน
6.1.1 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1.1.1) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน
25 ตารางวา
1.1.2) ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ การอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
(2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่
ไม่เกิน 1 ไร่
2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
6.1.2 ไม่ มี ห นั งสื อ รั บ รองการท าประโยชน์ และหนั งสื อ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท าประโยชน์
หรือมีหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับข้อ 6.1.1 (ยกเว้น ข้อ 1.1.2) จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
หรือ 10 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ทั้ งนี้ ผู้ ล งทะเบี ย นที่ มี ร ายชื่ อ เป็ น เกษตรกรตามฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ได้ รั บอนุ ญาตให้ เข้ าท าประโยชน์ ในเขตปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมให้ ถื อ ว่ า ผู้ ล งทะเบี ย น
ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร
6.2 อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
6.2.1 ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1.1.1) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็น
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวม
ด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็น
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วย
ฉบับสมบูรณ์
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คุณสมบัติ

7. บัตรเครดิต
8. หนีสิน

รายละเอียด
หรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกัน ต้องมีพื้นที่
ไม่เกิน 25 ตารางวา
1.1.2) กรณีผู้ ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุด แยกจากกัน
ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของ
ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่า
จะมี บุ ค คลอื่ น เป็ น เจ้ า ของรวมด้ ว ยหรื อ ไม่ ก็ ต าม ส่ ว นที่ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ใ นห้ อ งชุ ด ของ
ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
(2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่
ไม่เกิน 2 ไร่
2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่
6.2.2 ไม่ มี ห นั งสื อ รั บ รองการท าประโยชน์ และหนั งสื อ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ท าประโยชน์
หรือมีหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับข้อ 6.2.1 (ยกเว้นข้อ 1.1.2) จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
หรือ 20 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ทั้ งนี้ หากมี ผู้ ลงทะเบี ย นหรื อสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย นอย่ า งน้ อ ย 1 คน
มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐหรือได้รบั อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์
ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ล งทะเบี ย น และสมาชิ ก ในครอบครั ว ของ
ผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร
ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบตั รเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ผู้ ลงทะเบี ยนจะต้ องไม่ มี วงเงิ นกู้ หรื อมี วงเงิ นกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง แต่ ไม่ เกิ นหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
8.1 วงเงินกู้สาหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
8.2 วงเงินกู้สาหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกร หมายถึง การเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐของผู้ลงทะเบียนและสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีหากขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เช่ น ประเภทการประกอบการเกษตร เนื้ อที่ ตามเอกสารสิ ทธิ์ (กรณี เป็ นเจ้ าของเอกสารสิ ทธิ์เช่า และอื่ น ๆ)
เนื้อที่ที่ใช้ทาการเกษตร เป็นต้น)
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2) ข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน
ตารางที่ 3: ข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
คุณสมบัติ
รายละเอียด
1. สถานภาพเป็ น นั ก เรี ย นหรือ สถานภาพนั กเรี ย นหรื อนั กศึ ก ษาของผู้ ล งทะเบี ย น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง และข้ อมู ลอื่ น ๆ
นักศึกษา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ถ้ า มี ส ถานภาพนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา เช่ น ชื่ อ สถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษา
ภาคการเรียน ปีการศึกษา เป็นต้น
2. ภาระหนีสิน
เช่ น มู ล ค่ า วงเงิ น กู้ ร วมของผู้ ล งทะเบี ย น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง มู ล ค่ า หนี้ สิ น คงค้ า งของ
ผู้ลงทะเบียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นต้น
3. กรรมสิทธิ์ในรถ
3.1 จานวนรถที่ผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
3.2 ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ถ้ า เป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นรถ เช่ น ประเภทรถ ยี่ ห้ อ รถ
วันที่จดทะเบียน เป็นต้น
4 . ก า ร เ ดิ น ท า ง อ อ ก น อ ก 4.1 ผู้ลงทะเบียนมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหรือไม่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ราชอาณาจักร
4.2 จานวนครั้งของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของผูล้ งทะเบียน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
5. สถานภาพความพิการ

5.1 ผู้ลงทะเบียนมีบัตรประจาตัวคนพิการหรือไม่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
5.2 ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ถ้ า มี บั ต รประจ าตั ว คนพิ ก าร เช่ น ประเภทความพิ ก าร
ชื่อและนามสกุล และเลขประจาตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น
6. หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ศู น ย์ รั บ ฝาก ราคาและจานวนหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียน ถือครอง
หลักทรัพย์เป็นนายทะเบียน
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หมายเหตุ: ข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนตามตารางที่ 3 จะใช้สาหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการให้แก่
ผู้มีบัตรฯ ในอนาคต
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แผนภาพที่ 3: คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ล งทะเบี ย นและสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย นโครงการลงทะเบี ย น
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
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2.4 กาหนดการและแนวทางในการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ในการดาเนินโครงการฯ ปี 2565 มีกาหนดการและระยะเวลาในการดาเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 4 กาหนดการและแนวทางในการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
วัน/เดือน/ปี
5 ก.ย.
– 19 ต.ค. 65

ก.ย. – พ.ย. 65

การดาเนินการ
เปิดรับ ลงทะเบีย นระหว่า งวัน ที่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 65 โดยประชาชนที่มีคุณสมบัติค รบถ้ว นตามข้อ 1 – 8
ตามข้อ 1) ตารางที่ 2 และสมัครใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 สามารถลงทะเบียนตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้
▪ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
▪ ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สานักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการ
อาเภอทุกอาเภอ สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสานักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่
ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวกาหนด ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนหรือยื่นเอกสารประกอบการ
ลงทะเบียนได้ตามวันและเวลาทาการของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง หรือตามวันและเวลา
ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่งกาหนด
ทั้งนี้ ในช่ว งที่รับลงทะเบียนหากตรงกับ วันเสาร์ อาทิต ย์ หรื อ วันหยุดราชการ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
หน่ว ยงานรับ ลงทะเบีย น โดยมีสานัก งานพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์จัง หวัด ทาหน้า ที่ อานวย
ความสะดวกในการรับ ลงทะเบีย นให้แ ก่ผู้ล งทะเบี ย น โดยเฉพาะผู้พิก าร ผู้ป่ว ยติด เตีย ง หรือ ผู้สูงอายุที่ไ ม่
สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
ประกาศผลการลงทะเบี ย นและผลการตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย น
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ https://บั ตรสวั สดิ การแห่ งรั ฐ.mof.go.th หรื อ https://welfare.mof.go.th ทุ ก วั น ศุ ก ร์ โดย
จะเริ่มประกาศผลภายในเดือนก.ย. – พ.ย. 65
ช่วงเวลาการลงทะเบียน/
วันที่ประกาศผล
รอบที่
คีย์ข้อมูลเข้าระบบ/แก้ไขข้อมูล
(ประกาศผลทุกวันศุกร์)
1
5 ก.ย.- 8 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
2
9 ก.ย. – 15 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65
3
16 ก.ย. – 22 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65
4
23 ก.ย. – 29 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65
5
30 ก.ย. – 6 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65
6
7 ต.ค. – 13 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65
14 ต.ค. – 19 ต.ค. 65
7
(19 ต.ค. 65 รับลงทะเบียนวันสุดท้าย โดยจะไม่รับแบบฟอร์มฯ
28 ต.ค. 65
จากผู้ลงทะเบียนหลังจากวันทีร่ ับลงทะเบียนวันสุดท้าย)
20 – 22 ต.ค. 65
(22 ต.ค. 65 วันทีค่ ีย์ข้อมูลเข้าระบบวันสุดท้ายโดย
หน่วยงานรับลงทะเบียนสามารถกรอกข้อมูลขอ
งผู้ลงทะเบียนที่ตกค้างได้ภายในเวลา 23.00 น.)
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วัน/เดือน/ปี
รอบที่
8

การดาเนินการ
ช่วงเวลาการลงทะเบียน/
คีย์ข้อมูลเข้าระบบ/แก้ไขข้อมูล
23 ต.ค. –3 พ.ย. 65
(สาหรับกรณีแก้ไขข้อมูลเท่านัน)

วันที่ประกาศผล
(ประกาศผลทุกวันศุกร์)
11 พ.ย. 65

ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง
หลั ง วั น ที่ ป ระกาศผล ผู้ ล งทะเบี ย นจะต้ อ งแก้ ไ ขข้ อ มู ล ของตนเองให้ ต รงกั บ ข้ อ มู ล ของกรมการปกครอง
ทีห่ น่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสาหรับผู้ลงทะเบียน
ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยการขอแก้ไขข้อมูลจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ยื่นลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 3 พ.ย. 65
ตัวอย่าง: ผู้ลงทะเบียนยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนรอบที่ 1 และได้รับหลักฐานยืนยัน
การลงทะเบี ย น (ส่ ว นที่ 11 ของแบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย น) จากหน่ ว ยงานรั บ ลงทะเบี ย นแล้ ว โดยหน่ ว ยงาน
รับลงทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65 ดังนั้น ผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนจะประกาศในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 ซึ่งหากข้อมูลของ
ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนสามารถ
แก้ไขข้อมูลของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองได้ภายใน รอบที่ 2 – 8
หมายเหตุ
1. หน่ ว ยงานรั บ ลงทะเบี ยนจะต้อ งกรอกข้ อ มูลของผู้ ลงทะเบี ยนในแต่ล ะรอบการลงทะเบี ย นให้ ทั น ภายใน
วันพฤหัสบดีก่อนเวลา 23.00 น. โดยมีรายละเอียดในแต่ละรอบตามตารางข้างต้น เพื่อให้ประกาศผลใน
รอบวันศุกร์ ถัดไป เช่น ผู้ลงทะเบียนยื่ นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่หน่ วยงานรับลงทะเบียน ในรอบที่ 1 หน่วยงาน
รับลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในรอบที่ 1 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65 เวลา 23.00 น. เพื่อให้
สามารถประกาศผลการตรวจสอบได้ในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65
2. อย่างไรก็ดี กรณีเกิดเหตุที่ทาให้หน่วยงานรับลงทะเบียนไม่สามารถกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนได้ภายในรอบ
วันพฤหัสบดี หน่วยงานรับลงทะเบียนสามารถกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในรอบถัดไป เช่น ผู้ลงทะเบียน
ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ในรอบที่ 1 แต่หน่วยงานรับลงทะเบียนไม่สามารถกรอก
ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนได้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65 เวลา 23.00 น. หน่วยงานรับลงทะเบียนสามารถ
กรอกได้ในรอบที่ 2 โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับการประกาศผลในวันที่ 23 ก.ย. 65
3. โครงการฯ รับลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 19 ต.ค. 65 อย่างไรก็ดีหากหน่วยงานรับลงทะเบียนไม่สามารถกรอก
ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ 19 ต.ค. 65 หน่วยงานรับลงทะเบียนยังสามารถกรอกข้อมูล
ของผู้ ล งทะเบี ย น (เฉพาะผู้ ที่ ไ ด้ มี ก ารยื่ น แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว ภายในวั น ที่ 19 ต.ค. 65) ได้ จ นถึ ง
วันที่ 22 ต.ค. 65 เวลา 23.00 น. เนื่องจากระบบจะปิดการรับคีย์ข้อมูลในวันและเวลาดังกล่าว
4. วันที่ 23 ต.ค. – 3 พ.ย. 65 หน่วยงานรับลงทะเบียนสามารถดาเนินการแก้ไขเฉพาะข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบแล้วเท่านัน โดยไม่สามารถกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทีย่ ังไม่ได้มีการบันทึกเข้าระบบ
5. หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องสแกนแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียนทั้งหมดของผู้ลงทะเบียน
เข้าระบบภายในวันที่ 31 ต.ค. 65
พ.ย. 65 – ม.ค. 66 ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนกับหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ 47 หน่วยงาน
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วัน/เดือน/ปี
ภายใน
เดือน ม.ค. 66

ภายใน
เดือน ม.ค. 66

การดาเนินการ
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติภายในเดือน ม.ค. 66 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
หรือ https://welfare.mof.go.th
กรณีผ่านคุณสมบัติ: ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ ยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ได้แก่
ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป และสามารถ
ใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจาตัวประชาชนได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกาหนด
กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ : ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.
mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือช่องทางที่กระทรวงการคลังกาหนด
ช่ วงระยะเวลาในการยื นยั นตั วตน ก าหนดให้ ผู้ ลงทะเบี ยนที่ ผ่ านการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ สามารถยื นยั นตั วตน
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ได้แก่
ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยการยืนยันตัวตนที่ ธ.ก.ส. และ ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ
ผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (ระยะเวลาประมาณ 180 วัน) และ ธนาคารกรุงไทยฯ (ไม่มีกาหนดวันสิ้นสุดระยะเวลา
การยืนยันตัวตน)
ตัวอย่าง:
วันที่ยืนยันตัวตน (ตัวอย่าง)
วันประกาศผล – 31 ม.ค. 66
1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66
1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66
1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย. 66
1 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ (ตัวอย่าง)
วันที่ 1 ก.พ. 66
วันที่ 1 มี.ค. 66
วันที่ 1 เม.ย. 66
วันที่ 1 พ.ค. 66
วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

สิทธิ์ที่ได้ย้อนหลัง (ตัวอย่าง)
ก.พ. 66 (1 เดือน)
ก.พ. - มี.ค. 66 (2 เดือน)
ก.พ. - เม.ย. 66 (3 เดือน)
ไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจาตัวประชาชน
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์กับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ 47 หน่วยงาน
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุท ธรณ์ โดยจะพิจารณาให้สิทธิสวัสดิการย้อนหลังแก่ผู้ลงทะเบียน
ที่ผ่านคุณสมบัติ รอบอุทธรณ์
กระทรวงการคลัง
กรณีผ ่า นคุณ สมบัต ิ : ผู ้ล งทะเบีย นที ่ผ ่า นคุณ สมบัต ิ ร อบอุท ธรณ์ ยืน ยัน ตัว ตน ณ ธนาคารตามที่
จะประกาศให้
กระทรวงการคลังกาหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ตั้งแต่ วันที่ประกาศผลรอบอุทธรณ์
ทราบอีกครัง
และสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจาตัว ประชาชนได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกาหนด
กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ: ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีก
ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจาตัว
ประชาชน (กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะพิจารณาให้
สิทธิประโยชน์ย้อนหลังตามรายการที่กาหนด)
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2.5 หน่วยงานรับลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้แก่
1. สานักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
76 จังหวัด
2. สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
50 เขต
3. ที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ
878 อาเภอ
4. สานักงานเมืองพัทยา
1 เขต
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
1,262 สาขา และ 2,524 หน่วยบริการ
6. ธนาคารออมสิน
1,052 สาขา และ 24 หน่วยบริการ
7. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
932 สาขา และ 88 หน่วยบริการ
ข้อมูลจานวนหน่วยงานรับลงทะเบียน ณ วันที่ 16 ส.ค. 2565
(ทั้งนี้ จานวนสาขาและหน่วยบริการของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
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ส่วนที่ 3
การลงทะเบียน การตรวจสอบผล
และการอุทธรณ์
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3.1 การลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการ
และขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 สามารถจาแนกได้ 2 วิธี ดังนี้
3.1.1 วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
1) เอกสารประกอบการลงทะเบียน
กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีครอบครัว (โสด)
✓ กรณีนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลย โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร
ประกอบที่หน่วยงานรับลงทะเบียน
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มีครอบครัว
✓ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนจากเว็บไซต์ลงทะเบียน
ด้วยตัวเองหรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนที่เลือกไว้พิมพ์ให้ พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่อายุต่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 ให้ลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง
- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มี อายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65
ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุตรที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่
19 ต.ค. 65 (หรือสาเนาสูติบัตรของบุตร กรณีที่บุตรไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณี ที่ คู่ ส มรสและบุ ต รของผู้ ล งทะเบี ย นเดิ น ทางมาแสดงตั ว ที่ ห น่ ว ย งาน
รับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน และหากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รับลงทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นบุค คลตามบัตรประจาตัวประชาชนจริง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนไม่จาเป็นต้องขอรับเอกสารสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน)
✓ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของทั้งผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัว ของ
ผู้ ล งทะเบี ย น (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล)
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2) รายละเอียดขันตอนการลงทะเบียน
2.1) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
โดยกรอกข้อมูล 5 ประเภท (Fields) ของผู้ลงทะเบียน ดังนี้
2.1.1) เลขประจาตัวประชาชน
2.1.2) ชื่อ
2.1.3) ชื่อกลาง (ถ้ามี)
2.1.4) นามสกุล
2.1.5) วัน/เดือน/ปีเกิด
2.1.6) เลขหลังบัตรประจาตัวประชาชน (Laser No.)
2.2) ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลผู้ล งทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว (ถ้ามี) ตามแบบฟอร์ ม ให้
ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนประสงค์ที่จะไปยื่นลงทะเบียน
2.3) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลแบบฟอร์มลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งก่อนบันทึกข้อมูล
2.4) เมื่อกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อย ก่อนที่ผู้ลงทะเบียนจะพิมพ์แบบฟอร์มจากเว็บ ไซต์
ระบบจะดาเนิ น การตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ ล งทะเบียน ได้แก่ (1) เลขประจาตัว
ประชาชน (2) ชื่อ (3) นามสกุล (4) วัน เดือน ปีเกิด และ (5) เลขหลังบัตรประจาตัวประชาชน (Laser No.)
• กรณีที่ข้อมูลตามบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง:
o กรณี ไ ม่ มี ค รอบครั ว (โสด): ถื อ ว่ า การลงทะเบี ย นเสร็ จ สิ้ น ไม่ ต้ อ งยื่ น แบบฟอร์ ม
ที่ ห น่ ว ยลงทะเบี ย น ระบบจะแสดงข้ อ ความว่ า “กระทรวงการคลั ง ได้ รั บ ข้ อ มู ล
การลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”
o กรณีที่มีครอบครัว: ผู้ลงทะเบียนจาเป็นต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนจากเว็บไซต์
ลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนที่เลือกไว้พิมพ์แบบฟอร์มให้
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย
- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่อายุต่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 ให้ลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง
- บุ ตรที่ช อบด้ว ยกฎหมายที่มี อายุไม่เ กิน 10 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65
ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร
• กรณีที่ข้อมูลตามบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง: ผู้ลงทะเบียนจะต้อง
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง
2.5) เฉพาะกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ที่ข้อมูลตามบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
ถูกต้องจะต้องนาแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้เลือกไว้
ภายในวันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน
2.6) เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนจากบัตรประจาตัวประชาชน
และตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบ และบันทึกข้อมูลในระบบว่าได้รับ
แบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบของผู้ลงทะเบียนแล้ว
2.7) ฉีกแบบฟอร์มลงทะเบียนส่วนที่ 11 หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียน
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2.8) เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนสแกนแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบของ
ผู้ลงทะเบียนเข้าระบบ จึงจะถือว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”
2.9) กระทรวงการคลังดาเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
และประกาศผลการลงทะเบี ยนและผลการตรวจสอบความสั มพั นธ์ ของสมาชิ กในครอบครั วของผู้ ลงทะเบี ยน
ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
• กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนถูกต้องตามข้อมูล
ของกรมการปกครองจะถือว่า “การลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอการตรวจสอบ
คุณสมบัติต่อไป
• กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว ของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตาม
ข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของ
ตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียน
หรื อได้ยื่ น แบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ เท่านั้น และส าหรับ ผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้
2.10) กระทรวงการคลังดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ ล งทะเบี ย น และเมื่อประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ ล งทะเบียนที่ผ่ านคุณสมบัติของโครงการฯ
ให้ ยื น ยั น ตัว ตนผ่ านอุป กรณ์การยื นยั น ตัว ตน (Full E-KYC) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลัง กาหนด ได้แก่
ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน
3.1.2 วิธีการลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
1) เอกสารประกอบการลงทะเบียน
กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีครอบครัว (โสด)
✓ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน
✓ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนตั ว จริ ง ของผู้ ล งทะเบี ย น (ขึ้ นอยู่ กั บการพิ จารณาของ
หน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล)
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มีครอบครัว
✓ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่อายุต่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 ให้ลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง
- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มี อายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65
ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุตรที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19
ต.ค. 65 (หรือสาเนาสูติบัตรของบุตร กรณีที่บุตรไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณี ที่ คู่ ส มรสและบุ ต รของผู้ ล งทะเบี ย นเดิ น ทางมาแสดงตั ว ที่ ห น่ ว ย งาน
รับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน และหากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รับลงทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นบุ คคลตามบัตรประจาตัวประชาชนจริง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนไม่จาเป็นต้องขอรับเอกสารสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน)
✓ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนตั ว จริ งของทั้ ง ผู้ ล งทะเบี ยน และสมาชิ ก ในครอบครัว
ของผู้ลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล)
2) รายละเอียดขันตอนการลงทะเบียน
2.1) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
ทั้ ง ในส่ ว นของผู้ ล งทะเบี ย นและสมาชิ ก ในครอบครั ว (ถ้ า มี ) ให้ ค รบถ้ ว น พร้ อ มทั้ ง แนบเอกสารประกอบ
ให้ครบถ้วน
2.2) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลแบบฟอร์มลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน
และเอกสารประกอบที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ใดก็ได้ภายในวันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน
2.3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนจากบัตรประจาตัวประชาชน
และตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบ และบันทึกข้อมูลในระบบว่าได้รับ
แบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบของผู้ลงทะเบียนแล้ว
2.4) ฉีกแบบฟอร์มลงทะเบียนส่วนที่ 11 หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียน
2.5) เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนสแกนแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบของ
ผู้ลงทะเบียนเข้าระบบ จึงจะถือว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”
2.6) กระทรวงการคลังดาเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
และประกาศผลการลงทะเบี ยนและผลการตรวจสอบความสั มพั นธ์ ของสมาชิ กในครอบครั วของผู้ ลงทะเบี ยน
ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
• กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนถูกต้องตามข้อมูล
ของกรมการปกครองจะถือว่า “การลงทะเบียนสมบูรณ์ ” ให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติ
ต่อไป
• กรณี ที่ ข้ อ มู ล ของผู้ ล งทะเบี ย นและสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย นไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลัง จากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูล
ของตนเองให้ ต รงกั บ ข้ อ มู ล ของกรมการปกครองที่ ห น่ ว ยงานรั บ ลงทะเบี ย นที่ ต นได้
ลงทะเบี ย นหรื อ ได้ ยื่ น แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นไว้ เ ท่ า นั้ น และส าหรั บ ผู้ ล งทะเบี ย นที่
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่ห น่ว ยงาน
รับลงทะเบียนใดก็ได้
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2.7) กระทรวงการคลังดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ ล งทะเบี ย น และเมื่อประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ ล งทะเบียนที่ผ่ านคุณสมบัติของโครงการฯ
ให้ยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E-KYC) ณ ธนาคารตามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
3.1.3 วิ ธี ก ารลงทะเบี ย นที่ ห น่ ว ยงานรั บ ลงทะเบี ย น (แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย น) กรณี ผู้ ล งทะเบี ย น
ไม่ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
1) เอกสารประกอบการลงทะเบียน
กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีครอบครัว (โสด)
✓ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน
✓ หนังสือมอบอานาจ (สาหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ได้รับอานาจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชาชนของผู้มอบอานาจ (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มีครอบครัว
✓ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ ครบถ้วนและยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่อายุต่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 ให้ลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง
- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มี อายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ต.ค. 65
ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุตรที่มี อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่19
ต.ค. 65 (หรือสาเนาสูติบัตรของบุตร กรณีที่บุตรไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณี ที่ คู่ ส มรสและบุ ต รของผู้ ล งทะเบี ย นเดิ น ทางมาแสดงตั ว ที่ ห น่ ว ยงาน
รับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน และหากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รั บ ลงทะเบี ย นตรวจสอบแล้ วพบว่ า เป็ นบุ คคลตามบัตรประจ าตั วประชาชนจริง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนไม่จาเป็นต้องขอรับเอกสารสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน)
✓ หนังสือมอบอานาจ (สาหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ได้รับอานาจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
✓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชาชนของผู้มอบอานาจ (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
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2) รายละเอียดขันตอนการลงทะเบี ยน ดาเนินการเช่นเดียวกับ วิธีการลงทะเบียนที่ห น่ว ยงานรับลงทะเบี ย น
(แบบฟอร์มลงทะเบียน)
แผนภาพที่ 4 สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

3.2 การตรวจสอบผล
3.2.1 การตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้ ในช่วง
วันที่ 16 ก.ย. – 11 พ.ย. 65 (ประกาศผลการลงทะเบียนทุกวันศุกร์) ทาง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
หรือ https://welfare.mof.go.th โดย
1) การตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเลขประจาตั ว
ประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด
✓ กรณี ข้ อ มู ล ของผู้ ล งทะเบี ย นและสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย น (ถ้ า มี ) ถู ก ต้ อ ง
ตามข้ อ มู ล ของกรมการปกครอง จะถื อ ว่ า การลงทะเบี ย น ผ่ า น ให้ ผู้ ล งทะเบี ย นรอ
การตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติต่อไป
✓ กรณี ข้ อ มู ล ของผู้ ล งทะเบี ย นและสมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย น (ถ้ า มี ) ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อมูลของกรมการปกครอง จะถือว่า การลงทะเบียน ไม่ผ่าน ให้ผู้ลงทะเบียนดาเนินการ
แก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการ
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ลงทะเบี ย น หรื อ หากผู้ ล งทะเบี ย นลงทะเบี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ ให้ ผู้ ล งทะเบี ย นติ ด ต่ อ หน่ ว ย
รับลงทะเบียนใดก็ได้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ย. 65
2) การตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียน และ
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน
✓ กรณีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) ถูกต้องตามข้อมูล
ของกรมการปกครอง เจ้ าหน้าที่ห น่ว ยงานรับลงทะเบียนจะแจ้งให้ ทราบว่า การลงทะเบี ย น
ผ่าน ให้ผู้ลงทะเบียนรอการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติต่อไป
✓ กรณีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) ไม่ถูกต้องตามข้อมูล
ของกรมการปกครอง เจ้ าหน้าที่ ห น่ว ยงานรับลงทะเบียนจะแจ้งให้ ทราบว่า การลงทะเบี ย น
ไม่ผ่า นให้ ผู้ ล งทะเบี ยนดาเนินการแก้ไขข้อมูล ณ หน่ว ยงานรับลงทะเบียนที่ ผู้ ลงทะเบียนได้
ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียน หรือหากผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ย. 65
แผนภาพที่ 5 สรุปขั้นตอนการตรวจสอบผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

3.2.2 การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้ ล งทะเบี ย นสามารถตรวจสอบผลการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ไ ด้ ใ นภายในเดื อ นมกราคม 2566
ทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
1) การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูลเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด
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✓ กรณี ผู้ ล งทะเบี ย น ผ่ า นการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู้ ล งทะเบี ย นเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ต ามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผู้ลงทะเบียนดาเนินการยืนยันตัวตนที่ ณ ธนาคาร
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน
✓ กรณี ผู้ ล งทะเบี ย น ไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู้ ล งทะเบี ย นสามารถด าเนิ น การ
ยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ในลาดับถัดไป
2) การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ตรวจสอบผลคุณสมบัติกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนและ
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน
✓ กรณีผู้ลงทะเบียน ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะแจ้งให้
ทราบว่า ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และ
ผู้ ล งทะเบี ย นจะต้องดาเนินการยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลั งกาหนด ได้แก่
ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน
✓ กรณีผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะแจ้งให้
ทราบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
กาหนด หากผู้ลงทะเบียนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติเกณฑ์ใด ให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน
เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
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แผนภาพที่ 6 สรุปขั้นตอนการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
และกระบวนการอุทธรณ์

3.3 การอุทธรณ์
เมื่ อ ผู้ ล งทะเบี ย นตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ท างเว็ บ ไซต์ แ ล้ ว พบว่ า ตนเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นคุ ณ สมบั ติ สามารถยื่ น
เรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใดตามที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
แผนภาพที่ 7 การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ
การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของประชาชน
ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
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3.3.1 กรณีขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
1) ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
โดยผู้ลงทะเบียนกรอกเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และ วัน /เดือน/ปี เกิด ของผู้ลงทะเบียน
บนเว็บไซต์ และคลิก “ตรวจสอบข้อมูล”
2) เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิก “ตรวจสอบข้อมูล” หน้าจอจะแสดงผล ดังนี้
กรณีที่ 1 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลว่า ผ่าน และให้คลิก
“กลับสู่หน้าหลัก”
กรณีที่ 2 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลว่า ท่านไม่ผ่าน
คุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กาหนด หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก “ขออุทธรณ์ผล”
3) เมื่ อ ผู้ ล งทะเบี ย นคลิ ก “ขออุ ท ธรณ์ ผ ล” ระบบจะให้ ร ะบุ ข้ อ มู ล ตามบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงทะเบียนที่มีความประสงค์จะขออุทธรณ์ผล โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูล ดังนี้
✓ คานาหน้า ชื่อ – นามสกุล
✓ วัน – เดือน – ปี เกิด
✓ รหัส Laser ID หลังบัตรประจาตัวประชาชน 10 หลัก
และเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้คลิก “ตรวจสอบ”
4) เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิก “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติ ช่องทาง
การติดต่อหน่วยงานอุทธรณ์ และให้ผู้ลงทะเบียนระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ก่อนจะคลิก “ยืนยันการขอ
อุทธรณ์”
ตัวอย่าง ผลการพิจารณาคุณสมบัติปรากฏว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี 2565 กาหนด ดังนี้
1. คุณสมบัติเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์
ไม่ผ่ านเกณฑ์ อ สั ง หาริ มทรั พ ย์ เนื่องจาก ณ วันที่ xxx ผู้ ล งทะเบียนหรือบุ ค คลในครอบครั ว
มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกาหนด เช่น
✓ ผู้ลงทะเบียน มีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยู่ อาศัยและใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
เลขที่เอกสารสิทธิ์ xx หมู่ที่ xx ตาบล xx อาเภอ xx จังหวัด xx เนื้อที่ xx ตรว.
✓ ไม่ พบว่ าผู้ ล งทะเบี ย นเป็ นผู้ ขึ้ น ทะเบี ยนเกษตรกร (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, กรมประมง,
กรมปศุสัตว์, กรมหม่อนไหม, สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย,การยางแห่ง
ประเทศไทย, สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
✓ ผู้ลงทะเบียนไม่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรือ
มี ห นั งสื อดั งกล่ าวส าหรั บ เพื่ อ การเกษตร เลขที่ เอกสารสิ ทธิ์ XX อ าเภอ XX จั งหวั ด XX
เนื้อที่ XX ตรว.
2. คุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน
ไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สินเนื่องจาก ณ วันที่ XX XX XX ผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลมีวงเงินกู้เกินกว่าที่
โครงการกาหนด
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✓ ผู้ลงทะเบียน มีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมกันเกิน 1.5 ล้านบาท
5) เมื่ อ ผู้ ล งทะเบี ย นได้ ค ลิ ก “ยื น ยั น การขออุ ท ธรณ์ ” ระบบจะแสดงรายละเอี ย ดว่ า เมื่ อ ท่ า นได้
ยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ์ที่ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขโดยตรง เพื่อดาเนินการตาม
ขั้นตอนการอุทธรณ์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
6) หลังจากทีผ่ ู้ลงทะเบียนคลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียด
ให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือก “พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ ” หากต้องการใช้ประกอบการอุทธรณ์กับ
หน่วยตรวจสอบสิทธิ์
7) ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรง
3.3.2 กรณีขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน
1) การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบ
ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน สานักงาน
คลังจังหวัด ที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสานักงานเมืองพั ทยา หรือ
ณ สถานที่ที่ห น่ ว ยงานรั บ ลงทะเบี ย นดัง กล่ าวกาหนด โดยผู้ ล งทะเบียนนาบัตรประจาตัว ประชาชนไปแสดง
ณ จุ ด ตรวจสอบสิ ท ธิ์ ต ามที่ ห น่ ว ยงานรั บ ลงทะเบี ย นก าหนด ซึ่ ง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ณ หน่ ว ยงานรั บ ลงทะเบี ย น
(เจ้าหน้าที่ฯ) เป็นผู้ดาเนินการกดตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแทนผู้ลงทะเบียน
2) เมื่อตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว พบว่า
กรณี ที่ 1 ถ้ า หากผู้ ล งทะเบี ย นผ่ า นการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เจ้ า หน้ า ที่ ฯ จะแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตน
ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน
กรณี ที่ 2 ถ้าหากผู้ ล งทะเบี ยนไม่ ผ่า นการพิจารณาคุณสมบั ติ เจ้าหน้าที่ฯ จะแจ้งให้ ทราบว่ า
ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กาหนด ทั้งนี้ หากต้องการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านใดให้ ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
3) เมื่อผู้ลงทะเบียนทราบแล้วว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านใดบ้าง ให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความ
ประสงค์ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ฯ เพื่ อ “ขออุ ท ธรณ์ ผ ล” ในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ ผ่ า นการพิ จ ารณา และให้ แ จ้ ง หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่ส ามารถติดต่อได้ให้ กับ เจ้าหน้าที่ทราบเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ฯ จะเป็นผู้ ดาเนินการคลิก
“ยืนยันการขออุทธรณ์” แทนตัวผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ฯ ได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ท่าน
ผู้ลงทะเบียน จะต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ ผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่านการพิจารณาตามหมายเลขโทรศัพท์
หรือตามช่องทางที่มีการระบุไว้โดยตรง
4) เมื่อยืนยันการขออุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะสามารถเลือกพิมพ์เอกสารผลการพิจารณา
คุณสมบั ติ ให้ กับ ผู้ ล งทะเบี ย น เพื่อเป็ น หลั กฐานว่าผู้ ล งทะเบียนได้มีการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ
เรียบร้อยแล้ว หากต้องการใช้ประกอบการอุทธรณ์กับหน่วยตรวจสอบสิทธิ์
5) ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรง
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ตารางที่ 5 หมายเลขโทรศั พท์ ติ ดต่ อ หน่ ว ยงานตรวจสอบคุ ณสมบั ติ กรณีผู้ ล งทะเบี ยนไม่ผ่ า นการพิจ ารณา
คุณสมบัติโครงการฯ
ลาดับที่
1.
2.
3.

หน่วยงาน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมการปกครอง

4.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5.
6.

กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา

7.
8.
9.

กรมที่ดิน
สานักงานประกันสังคม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10.

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

11.

การยางแห่งประเทศไทย

12.
13.

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

14.

กรมราชทัณฑ์

15.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Call Center 0 2270 6400 กด 6
ติดต่อสานักงานสรรพากรในพื้นทีท่ ี่ท่านมีภูมิลาเนาอยู่
สามารถติดต่อตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ที่ว่าการอาเภอ หรือ
สานักงานเขตในพื้นที่
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร 089 969 2533 และ 065 716 7596
(รอการยืนยัน)
กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา
โทร. 0 3825 3100 ต่อ 4124
Call Center 0 2141 5555
ติดต่อสานักงานประกันสังคมในพืน้ ที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2940 7038
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปก.
โทร. 0 2280 3911
ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กองทะเบียน
โทร. 0 2433 2222 ต่อ 243
โทร. 0 2430 6814 ต่อ 4830 หรือ 3824 หรือ 3825
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311, 313
Call Center 0 2967 2222
หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0 2967 3583
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
โทร. 0 5304 7337
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
โทร. 0 5500 9759
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
โทร. 0 3635 7320
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
โทร. 0 2577 1312
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
โทร. 0 2577 1148
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุมสะแก
โทร. 0 3242 5416
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ลาดับที่

หน่วยงาน

16.
17.
18.
19.
20.
21.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมควบคุมโรค
กรมหม่อนไหม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย

22.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23.

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

24.

ธนาคารออมสิน

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทิสโก้

37.
38.

ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารไอซีบซี ี

ฉบับสมบูรณ์

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
โทร. 0 2583 0044
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3260 0829
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
โทร. 0 4492 2666
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้
โทร. 0 7537 6226
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่
โทร. 0 4582 6421
โทร. 086 979 5611 หรือ 098 285 5354
โทร. 0 2642 4354 หรือ 0 2642 4356 ต่อ 107
Call Center 0 2385 9135 - 7
Call Center 2175 หรือ โทร. 0 2558 7924 - 6
Call Center 0 2269 3000
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2220 4603
Call Center 1213 หรือ โทร. 0 2283 5900
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
Call Center 0 2111 1111
หรือติดต่อได้ทสี่ าขาของธนาคารกรุงไทย
ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสินในพื้นที่
หรือสาขาที่เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคาร
ออมสิน
Call center 0 2555 0555
โทร. 0 2650 6999 ต่อ 6318
Call Center 0 2645 9000
ใช้ช่องทางการติดต่อหน้าเว็บไซต์ โทร 0 2645 9000
Call Center 1333 หรือ 0 2645 5555
ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่
ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาตในพื้นที่
Call Center 0 2777 7777
Call Center 0 2626 7777
Call Center 0 2285 1555
Call Center 1572
Contact Center 0 2080 6000 หรือ
0 2633 6000 กด 2
โทร. 0 2495 1636
Call Center 0 2629 5588
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ลาดับที่
39.
40.
41.
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หน่วยงาน
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
Call Center 0 2697 5454
ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department)
โทร 0 2626 2300 ต่อ 2332
ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department)
โทร. 0 2626 2300 ต่อ 2332
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ส่วนที่ 4
คาถามที่พบบ่อย
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4.1 คาถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการนับจานวนสมาชิกในครอบครัว
1.

ถาม สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ได้แก่ บุคคลใดบ้าง
ตอบ คู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุไม่เกิน 18
ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
ตัวย่าง

ฉบับสมบูรณ์
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2.

ถาม บุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนรับรองบุตรถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดู
ของผู้ลงทะเบียน นับเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือไม่
ตอบ ไม่นับเป็นสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมาย

4.2 คาถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน
1.

2.

3.

4.

ถาม ทะเบียนบ้านกลางคืออะไร และบุคคลใดบ้างที่จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสานักทะเบียน
ตอบ ทะเบี ยนบ้ านกลาง คือ ทะเบียนที่ส านักทะเบียนจัดทาขึ้นส าหรับลงรายการบุคคลที่ไ ม่ มี ชื่ อ
ในทะเบียนบ้านปกติ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน อาทิ เจ้าบ้านแจ้งย้ายบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ของตนเองออกเพราะบุคคลนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ไม่ทราบที่อยู่ใหม่ หรือ เจ้าบ้านซื้อบ้าน
ต่อจากผู้อื่นและย้ายชื่อที่ค้างออกจากทะเบียนบ้าน หรือ บุคคลนั้นได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศ
เป็นเวลานาน จนไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าอาศัยอยู่ที่ใด หรือเสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้น เมื่อชื่อคนเหล่านี้
ถูกย้ ายออกจากทะเบี ยนบ้ านเดิมโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนของที่อยู่ใหม่ จึงทาให้ บุคคลเหล่านี้
กลายเป็นบุคคลตกหล่น ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ และถูกนาชื่อไปไว้ในทะเบียนบ้านกลาง
ในที่สุด
ถาม ส าหรั บ ผู้ ที่ ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ และเป็ น ผู้ ที่ มี ชื่ อ อยู่ ท ะเบี ย นบ้ า นกลางจะ
ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 ได้หรือไม่
ตอบ ▪ กรณี ที่ ผู้ ล งทะเบี ย นมี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นกลางและมี บั ต รประจ าตั ว ประชาชน ที่ ยั ง
ไม่หมดอายุสามารถลงทะเบียนตามโครงการฯ ได้
▪ กรณีผู้ ล งทะเบี ย นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และไม่มีบัตรประจาตัว ประชาชนหรือ
มี บั ต รประจ าตั ว ประชาชนแต่ ห มดอายุ จะไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นตามโครงการฯ ได้
เนื่องจากการลงทะเบียนตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
(Dip Chip)
ถาม กรณีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วในปัจจุบันที่ประสงค์จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หากลืม
รหัส ATM หรือยังไม่ได้เปลี่ยนเลขรหัส จะต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ลงทะเบียนไม่จาเป็นต้องใช้รหัส
ATM ในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ถาม การกรอกข้อมูล 5 ประเภท (Fields) ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเพื่ออะไร
ตอบ 1) เลขประจาตัวประชาชน จานวน 13 หลัก
2) ชื่อ
3) นามสกุล
4) วัน/เดือน/ปีเกิด
5) เลขหลั ง บั ต รประจ าตั ว ประชาชน (Laser No.) จ านวน 12 หลั ก (2 ตั ว แรก คื อ อั ก ษร
ภาษาอังกฤษ และ 10 ตัวหลัง คือ ตัวเลข) ซึ่งเมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลดังกล่าวของตนครบ
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5.
6.

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

7.

ถาม

8.

ตอบ
ถาม
ตอบ

9.

ถาม
ตอบ

10. ถาม
ตอบ

11. ถาม
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ผ่านเว็บไซต์ ระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแบบออนไลน์กับ
กรมการปกครองก่อน เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
หากผู้ลงทะเบียนมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จะสามารถแก้ไขในระบบได้อย่างไรบ้าง
ผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกชื่อ-นามสกุล ใหม่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนกับกรมการปกครองได้เลย
กรณี บุ ต รของผู้ ล งทะเบี ย นมี อ ายุ เ กิ น 7 ปี บ ริ บู ร ณ์ และยั ง ไม่ มี บั ต รประจ าตั ว ประชาชน
ผู้ลงทะเบียนจะต้องดาเนินการอย่างไร
ในกรณีที่ บุ ตรของผู้ ล งทะเบียนมี อายุเกิน 7 ปี บริบูรณ์ และยัง ไม่มีบัตรประจาตัว ประชาชน
ผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกเลขประจาตัวประชาชนของบุตรตามที่ปรากฏในสู ติบัตรได้ และ
ต้องยื่นเอกสารสาเนาสูติบัตรของบุตรที่หน่วยงานรับลงทะเบียน
กรณีใบสูติบัตรสูญหาย ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถกรอกเลขประจาตัวประชาชนของบุตรจะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
ผู้ลงทะเบียนสามารถดาเนินการขอคัดสาเนาสูติบัตรได้ที่ที่ว่าการอาเภอ หรือสานักงานเขต
กรณีที่เป็นเกษตรกร แล้วว่างเว้นจากการทานา
กรณีที่เป็นเกษตรกร แล้วว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูก/เกี่ยวข้าว ให้ถือว่ามีอาชีพ “เกษตรกร” ไม่ใช่
“ว่างงาน”
การลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน จะต้องลงนามในส่วนใดบ้าง หากลงนามไม่ครบถ้วนจะมีผล
อย่างไร
ผู้ ล งทะเบี ย น และสมาชิกในครอบครัว ของผู้ ล งทะเบี ยน (ถ้ามี) ยื่นแบบฟอร์ ม ที่ห น่ว ยงาน
รั บ ลงทะเบี ย นจะต้ อ งลงนามในส่ ว นที่ 7 และส่ ว นที่ 8 ให้ ค รบถ้ ว น มิ ฉ ะนั้ น จะไม่ ถื อ ว่ า
“กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ดังนี้
1. ส่วนที่ 7 การรับรองความถูกต้องของผู้ลงทะเบียน: ลงนามโดยผู้ลงทะเบียน
2. ส่วนที่ 8 การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิก
ในครอบครัว: ลงนามโดยผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
3. ส่วนที่ 8 ความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด : ลงนามโดย
ผู้ลงทะเบียน
กรณี ป ระกาศผลการตรวจสอบข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ แ ล้ ว ไม่ ต รงกั บ ข้ อ มู ล ในฐานของ
กรมการปกครองต้องทาอย่างไร
กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของ
กรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับ
ข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสาหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่ไม่มีครอบครัว (โสด)
สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้
กรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีผลการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนกับกรมการปกครองไม่ผ่าน และ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่หน่วยงานรับลงทะเบียน หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารอะไรบ้าง
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ตอบ ผู้ลงทะเบียนที่แก้ไขข้อมูลจะต้องแก้ไขข้อมูลจากแบบฟอร์มฯ เดิมที่เคยยื่นไว้ขณะลงทะเบียน
พร้อมทั้งลงลายมือชื่ อกากับข้อมูลที่แก้ไข และหน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องสแกนเอกสาร
ดังกล่าวเข้าระบบอีกครั้งหนึ่ง โดยแยกแบบฟอร์มฯ ฉบับที่แก้ไขออกจากแบบฟอร์มฯ ขณะ
ลงทะเบียน
12. ถาม เอกสารที่ต้องยื่นประกอบมีอะไรบ้าง
ตอบ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน จาแนกตามกรณี ดังต่อไปนี้

13. ถาม กรณีที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยกดยืนยันการลงทะเบียน (Submit) ในระบบแล้ว สามารถเข้าไป
แก้ไขข้อมูลได้อีกหรือไม่
ตอบ ข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้บันทึกผ่านเว็บไซต์ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ
ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ข้อมูล 5 Fields ของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ได้แก่ 1. เลขประจาตัวประชาชน
2. ชื่อ 3. นามสกุล 4. วันเดือนปีเกิด และ 5. เลขหลั งบัตรประจาตัวประชาชน (Laser No.)
ของผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ได้ สาหรับข้อมูลส่วนอื่นผู้ลงทะเบียนจะต้อง
แก้ไขที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเอาไว้
14. ถาม มีช่องทางใดในการอานวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนสาหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ เช่น ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือผู้ที่ พัก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นต้น
ตอบ ส านั กงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ช่ว ยอานวยความสะดวกในการรับ
ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง
15. ถาม ผู้ลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการยื่นเอกสารการลงทะเบียนที่เลือกไว้ได้หรือไม่
ตอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ และไม่จากัด
จานวนครั้ง โดยจะต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารผ่าน Website ก่อนที่จะเข้าไป
ยื่นเอกสาร ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน
16. ถาม คนกลุ่มใดบ้างที่สามารถมอบอานาจได้ และใช้เอกสารอะไรบ้าง
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ตอบ ผู้ ลงทะเบี ยนจะสามารถมอบอ านาจได้ ในเฉพาะขั้ นตอนการลงทะเบี ยนเท่ านั้ น โดยกลุ่ มคน
ที่ ส ามารถมอบอ านาจได้ ได้ แก่ ผู้ พิ การ ผู้ ป่ ว ยติ ดเตี ยง หรื อผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ ส ามารถเดิ น ทาง
มาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีเอกสาร ดังนี้
1. หนั งสื อมอบอานาจ (ส าหรับผู้ ล งทะเบียนที่เป็นผู้ พิการ ผู้ ป่ว ยติดเตียง หรือ ผู้ สู งอายุที่ไ ม่
สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
2. สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้ม อบอานาจ) พร้อมลงลายมือชื่อส าเนา
ถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงลายมือชื่อสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
4.3 คาถามที่พบบ่อย ด้านคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
1.

ถาม บุคคลที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 ได้แก่บุคคลใดบ้าง เพราะเหตุใด
ตอบ ▪ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีสถานะถึงพร้อมด้วยปัจจัย 4
อั น เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการด ารงชี พ โดยไม่ ต้ อ งประกอบสั ม มาชี พ จึ ง ไม่ เ ข้ า เกณฑ์
ในการหาเลี้ยงชีพเพื่อนามาใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงปัจจัย 4 นั้น หรือ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
รายเดือนเหมือนกับบุคคลทั่วไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา เป็นต้น อีกทั้ง อยู่ในสถานะ
ที่ไม่จาเป็นต้องถือครองหรือสะสมทรัพย์สิน อันได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร ตราสารหนี้
และที่ดิน
▪ ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง เนื่องจากในระหว่างที่ต้องขังอยู่นั้น ผู้ต้องขังจะได้รับ
สวัสดิการจากเรือนจาหรือทัณฑสถานอยู่แล้ว เช่น การจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในเรือนจา
วันละ 3 มื้อ การรักษาพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจาเรือนจา ส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
▪ บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์จะได้รับสวัสดิการ
จากสถานสงเคราะห์ อยู่ แล้ ว เช่ น การจั ดเลี้ ยงอาหารวั นละ 3 มื้ อ การรั กษาพยาบาล
การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น โดยคาว่า “สถานสงเคราะห์ ” ในที่นี้ หมายถึง
สถานสงเคราะห์ของรัฐที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ กรมควบคุ ม โรค กรมส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร และกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร โดยไม่ ร วมถึ ง
สถานสงเคราะห์ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของเอกชน
▪ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรั ฐ ผู้ รั บบ าเหน็ จรายเดื อน หรื อผู้ รั บบ านาญปกติ หรื อเบี ยหวั ดจากส่ วนราชการ
เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีรายได้ประจา และรายได้รวมมากกว่า 100,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่ตรง
ตามคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการฯ ปี 2565
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ถาม
ตอบ
ถาม
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▪ ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 เนื่องจาก
ท่ า นเป็ น ผู้ ที่ มี ร ายได้ ป ระจ า และรายได้ ร วมมากกว่ า 100,000 บาทต่ อ ปี ซึ่ ง ไม่ ต รง
ตามคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการฯ ปี 2565
▪ สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร และสมาชิ กวุ ฒิ สภา เนื่ องจากท่ านเป็ นผู้ ที่ มี รายได้ ป ระจ า
และรายได้ รวมมากกว่า 100,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่ตรงตามคุ ณสมบัติ ของผู้ มี รายได้ น้ อย
ตามโครงการฯ ปี 2565
อย่างไรก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวสิ้นสภาพแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนในช่วงเวลาที่
เปิดรับลงทะเบียน และสมัครใจลงทะเบียนตามโครงการฯ ก็ย่อมสามารถลงทะเบียนได้ใน
ช่วงเวลาที่กาหนด
ผู้ลงทะเบียนที่เป็นบุคคลล้มละลายสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
บุคคลล้มละลายสามารถลงทะเบียนได้
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนในส่วนของ
รายได้ มีวิธีการพิจารณาคุณสมบัติอย่างไร
กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ไม่มีคู่สมรส และไม่มีบุตร
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 1:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนมีร ายได้ 150,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 70,000
บาทต่อปี และไม่มีบุตร
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 2:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี
ประกอบกับมีรายได้เฉลี่ย ของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 110,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน
100,000 บาทต่อคนต่อปี
กรณีที่ 3: ผู้ลงทะเบียนมีร ายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 200,000
บาทต่อปี ไม่มีบุตร
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 3:
ไม่ ผ่ า นคุณ สมบั ติ ถึงแม้ว่าผู้ ล งทะเบีย นจะมี รายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่ เ กิ น
100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 125,000
บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
กรณีที่ 4: ผู้ลงทะเบียนมีร ายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150,000
บาทต่อปี ไม่มีบุตร
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 4:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000
บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ล งทะเบียน 100,000 บาทต่อคนต่อ ปี
ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
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กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีร ายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150,000
บาทต่อปี มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี และไม่มีรายได้
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5.

ถาม
ตอบ

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 5:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000
บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 66,666.67 บาทต่อคนต่อปี
(200,000 ÷ 3) ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 300,000 บาท
ต่อปี มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี โดยบุตรไม่มีรายได้
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 6:
ไม่ ผ่ า นคุณ สมบั ติ ถึงแม้ว่าผู้ ล งทะเบีย นจะมี รายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่ เ กิ น
100,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี รายได้ เ ฉลี่ ย ของครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย น
116,666.67 ต่อคนต่อปี (350,000 ÷ 3) ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
กรณีบุตรชอบด้วยกฎหมายอายุต่ากว่า 18 ปี มีรายได้ และทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝาก
เป็นต้น จะนามาพิจารณาคุณสมบัติในการรับสิทธิด้วยหรือไม่
กรณีที่บุตรบุตรชอบด้วยกฎหมายอายุต่ากว่า 18 ปีถือว่าเป็นครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ดังนั้น
จะมีการนาทรัพย์สินทางการเงินของบุตรมาพิจารณาด้วยจะต้องนามาพิจารณาด้วย
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนในส่วนของ
เงินฝาก มีวิธีการพิจารณาคุณสมบัติอย่างไร
กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีเงินฝาก 150,000 บาท
ไม่มีบุตร
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 1:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000
บาทต่อปี และเงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 100,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000
บาทต่อคนต่อปี
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีเงินฝาก 200,000 บาท
ไม่มีบุตร
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 2:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000
บาทต่อปี แต่อย่างไรก็ดี เงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 125,000 บาทต่อคนต่อปี
ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
กรณีที่ 3: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีเงินฝาก 150,000 บาท
มีบุตร 1 คน ไม่มีเงินฝาก
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 3:
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ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000
บาทต่ อ ปี และเงิ น ฝากเฉลี่ ย ของครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย น 66,666.67 บาทต่ อ คนต่ อ ปี
ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
กรณีที่ 4: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีเงินฝาก 150,000 บาท
มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี โดยบุตรมีเงินฝาก 50,000 บาท
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 4:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000
บาทต่อปี และเงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 83,333 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งไม่เกิน
100,000 บาทต่อคนต่อปี
กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท คู่สมรสมีเงินฝาก 300,000 บาท มีบุตร 1 คน
โดยบุตรมีเงินฝาก 50,000 บาท
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 5:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000
บาทต่อปี แต่อย่างไรก็ดี เงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 133,333 บาทต่อคนต่อปี
ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
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กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 200,000 บาท (เป็นบัญชีร่วมกับเพื่อนของผู้ลงทะเบียน 1 คน)
และคู่สมรสมีเงินฝาก 50,000 บาท ไม่มีบุตร
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 6:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 100,000 บาท (กรณีบัญชีร่วมจะคิด
มูลค่าเงินฝากเฉพาะของผู้ลงทะเบียน โดยหารด้วยจานวนบุคคลที่เปิดบัญชีร่วมกัน) ซึ่งไม่เกิน
100,000 บาทต่อปี และเงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 75,000 บาทต่อคนต่อปี
ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
กรณีที่ 7: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 200,000 บาท (เป็นบัญชีเพื่อผู้เยาว์) และคู่สมรสมีเงินฝาก
50,000 บาท มีบุตร 1 คน โดยบุตรไม่มีเงินฝาก
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 7:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ ลงทะเบียนมีเงินฝาก 200,000 บาท (กรณีผู้ลงทะเบี ยน
เปิดบัญชีเพื่อผู้เยาว์ จะถือว่าเป็นบัญชีของผู้ลงทะเบียน) ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี
บัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบด้านเงินฝากของผู้ลงทะเบียนประกอบด้วยบัญชีอะไรบ้าง
บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ และบั ญ ชี เ งิ น ฝากประจ า รวมถึ ง บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ถู ก อายั ติ แ ละบั ญ ชี ที่
ไม่เคลื่อนไหว
กรณีผู้ลงทะเบียนมีบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์ จะมีการนาบัญชีดังกล่าวมาพิจารณาคุณสมบัติใน
การรับสิทธิด้วยหรือไม่
กรณี ผู้ ล งทะเบี ย นมี บั ญ ชี เ งิ น ฝากเพื่ อ ผู้ เ ยาว์ จ ะถื อ ว่ า เป็ น บั ญ ชี ข องผู้ ล งทะเบี ย น ดั ง นั้ น
บัญชีดังกล่าวจะนามาพิจารณาด้วย
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ถาม กรณีมีบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับคนอื่น จะมีการตรวจสอบอย่างไร
ตอบ หากผู้ลงทะเบียนมีบัญชีเงินฝากร่วมกับบุคคลอื่น จะมีการตรวจสอบโดยธนาคารของเจ้าของ
บัญชี ซึ่งจะมีแบ่งจานวนเงินฝากให้เท่ากันทุกคนที่มีบัญชีร่วมกัน (หารเท่ากัน)
ถาม คุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์สาหรับผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
พิจารณาอย่างไร
ตอบ คุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด มีดังนี้
▪ สาหรับผู้ลงทะเบียน
(1) ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.
(2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวขนาดไม่เกิน 25 ตร.ว.
(3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยและการอื่น ๆ ขนาดไม่เกิน 1 ไร่
(10 ไร่ กรณีผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ)
(4) ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัยขนาดไม่เกิน 1 ไร่ (10 ไร่ กรณีผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อ
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ)
* ทั้งนี้ รวมขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งหมด (2) + (3) + (4) จะต้องไม่เกิน
1 ไร่ (10 ไร่ กรณีผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ) *
▪ สาหรับครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
(1) ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุด แยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่น
เป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและ
คู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุด ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็น
เจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและ
คู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
(2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวขนาดไม่เกิน 25 ตร.ว.
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์
ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม
ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25
ตารางวา
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์
ห้ องแถว และตึกแถวร่ วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้ วยหรื อไม่ ก็ ตาม
ส่วนที่เป็นกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25
ตารางวา
(3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยและการอื่น ๆ ขนาดไม่เกิน 2 ไร่
(20 ไร่ กรณีบุ คคลในครอบครัวของผู้ ลงทะเบียนอย่างน้อย 1 คน มีรายชื่อเป็น
เกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ)
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(4) ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัยขนาดไม่เกิน 2 ไร่ (20 ไร่ กรณีเป็นเกษตรกร)
* ทั้งนี้ รวมขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งหมด (2) + (3) + (4) จะต้องไม่เกิน
2 ไร่ (20 ไร่ กรณี บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย นอย่ า งน้ อ ย 1 คน มี ร ายชื่ อ
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ) *
10. ถาม การตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้ ล งทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ ล งทะเบียนในส่วน
ของอสังหาริมทรัพย์ มีวิธีการพิจารณาผู้ผ่านคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(ทาวเฮ้าส์) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.7 ไร่ (280 ตร.ว.) ไม่มีคู่สมรส
ไม่มีบุตร และผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 1
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว (ทาวเฮ้าส์) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.7 ไร่
(280 ตร.ว.) ไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย
อย่างเดียว (ทาวเฮ้าส์) ขนาด 25 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่ (400 ตร.ว.)
ไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร และผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 2:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว (ทาวเฮ้าส์) ขนาด 25 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่
(400 ตร.ว.) รวมผู้ ลงทะเบี ยนมี ขนาดที่ดิ น ที่ดินและสิ่ งปลู กสร้ างรวม 1.06 ไร่ (425 ตร.ว.)
ซึ่งเกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 3: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(ทาวเฮ้าส์) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.7 ไร่ (280 ตร.ว.) มีคู่สมรส
และบุตร 1 คน โดยคู่สมรสและบุตรไม่มีอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 3:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจาก
▪ ผู้ ล งทะเบี ยนมี ห้ องชุ ดขนาด 32 ตร.ม. ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ างเพื่ ออยู่ อ าศั ย
อย่างเดียว (ทาวเฮ้าส์) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.7 ไร่
(280 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 0.76 ไร่
(304 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
▪ ขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่ากับ
0.76 ไร่ (304 ตร.ว.) ห้องชุด 32 ตร.ม. และบ้าน 24 ตร.ว. ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
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กรณีที่ 4: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่ (400 ตร.ว.) มีคู่สมรส
และบุตร 3 คน โดยคู่สมรสและบุตรไม่มีอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และผู้ลงทะเบียนและสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 4:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด
1 ไร่ (400 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 1.06 ไร่ (424 ตร.ว.)
ซึ่งเกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.) มีคู่สมรส
และบุตร 2 คน โดยคู่สมรสมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.) และบุตรไม่มี
อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็น
เกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 5:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจาก
▪ ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่าง
เดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่
(360 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 0.96 ไร่
(384 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
▪ ขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่ากับ
1.86 ไร่ ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(ตึกแถว) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.) มีคู่สมรส และ
บุ ตร 1 คน โดยคู่ ส มรสมี ที่ ดิ นแยกจากที่ อยู่ อาศั ยขนาด 1.1 ไร่ (440 ตร.ว.) และบุ ตรไม่ มี
อสั งหาริ มทรั พย์ ใด ๆ และผู้ ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ ลงทะเบียนไม่ มีรายชื่ อ
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 6:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจาก
▪ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย
อย่างเดียว (ตึกแถว) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่
(360 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 0.96 ไร่
(384 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
▪ อย่างไรก็ดี ขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
เท่ากับ 2.06 ไร่ (824 ตร.ว.) ซึ่งเกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
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กรณีที่ 7: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.) มีคู่สมรส
และบุ ต ร 1 คน โดยคู่ ส มรสมี ห้ อ งชุ ด ขนาด 35 ตร.ม. ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ อยู่ อ าศัย
อย่ า งเดี ย ว (บ้ า นพั ก อาศั ย ) 25 ตร.ว. ที่ ดิ น แยกจากที่ อ ยู่ อ าศั ย ขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.)
บุตรไม่มีอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ มี
รายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 7:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจาก
▪ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย
อย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่
(360 ตร.ว.) รวมผู้ ล งทะเบี ย นมี ที่ ดิ น ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งรวม 0.96 ไร่
(384 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
▪ คู่สมรสมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(บ้านพักอาศัย) 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ กับขนาดที่ดิน
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งรวมของครอบครั ว ของผู้ ล งทะเบี ย นเท่ า กั บ 1.92 ไร่
(769 ตร.ว.) ซึ่ ง ไม่ เ กิ น คุ ณ สมบั ติ ด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก าหนด เนื่ อ งจาก
ผู้ ลงทะเบี ยนและคู่สมรสถือกรรมสิ ทธิ์ แยกจากกัน และส่ วนที่เป็นกรรมสิ ทธิ์
ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสของแต่ละคนมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีที่ 8: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 9.5 ไร่ (3,800 ตร.ว.) ไม่มีคู่สมรส
และไม่มีบุตร โดยผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 8:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 9.5 ไร่
(3,800 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 9.56 ไร่ (3,825 ตร.ว.)
ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 9: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 10 ไร่ (4,000 ตร.ว.) ไม่มีคู่สมรส
และไม่มีบุตร โดยผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 9:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด
10 ไร่ (4,000 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 10.06 ไร่ (4,025 ตร.ว.)
ซึ่งเกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด

ฉบับสมบูรณ์

49
กรณีที่ 10: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 8 ไร่ (3,200 ตร.ว.) มีคู่สมรส
และบุ ต ร 1 คน โดยคู่ ส มรสมี ที่ ดิ น แยกจากที่ อ ยู่ อ าศั ย ขนาดขนาด 11 ไร่ (4,400 ตร.ว.)
บุตรมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาดขนาด 0.5 ไร่ (200 ตร.ว.) โดยผู้ลงทะเบียนและบุตรไม่มีรายชื่อ
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี คู่สมรสมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตาม
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 10:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจาก
▪ ผู้ล งทะเบีย นมีห้อ งชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดิน และสิ่ง ปลูก สร้างเพื่อ อยู่อ าศัย
อย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 8 ไร่
(3,200 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 8.06 ไร่
(3,225 ตร.ว.) ซึ่งเกินคุณสมบัติรายบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด แม้ว่า
คู่สมรสมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
กรณีที่ 11: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่ (400 ตร.ว.)
มีคู่สมรส และบุ ตร 1 คน โดยคู่สมรสมีที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง (บ้านพักอาศัย และคลั งสิ นค้า)
ขนาด 12 ไร่ (4,800 ตร.ว.) บุตรมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 3 ไร่ และบุตรมีรายชื่อเป็ น
เกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 11:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจาก
▪ ผู้ ล งทะเบี ยนมีห้ องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่
(400 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
▪ ขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่ากับ 16 ไร่
(6,400 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 12 ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินที่แยกจากที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรขนาด 12 ไร่
โดยมี บุ ค คลอื่ น เป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ร่ ว มด้ ว ยอี ก 5 คน ผู้ ล งทะเบี ย นไม่ มี คู่ ส มรส และ
ผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 12:
ไม่ผ่า นคุณ สมบัติ เนื่องจาก ผู้ ล งทะเบียนมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 2 ไร่
(800 ตร.ว.) และไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเกินคุณสมบัติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 13 ผู้ลงทะเบียน มีที่อยู่อาศัยขนาด 100 ตร.ว. โดยเป็นเจ้าของร่ว มกับคู่ส มรสและ
บุ คคลอื่น ร่ ว มด้ว ยอีก 4 คน และผู้ ล งทะเบียนไม่มีรายชื่อ เป็นเกษตรกรตามฐานข้ อมู ล ของ
หน่วยงานของรัฐ
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ผลการตรวจสอบกรณีที่ 13:
ผ่ า นคุ ณ สมบั ติ เนื่ อ งจากผู้ ล งทะเบี ย นเป็ น เจ้ า ของที่ อ ยู่ อ าศั ย ขนาด 20 ตร.ว.
ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณี ที่ 14: ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิ นและ
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. คู่สมรสมีที่ดินขนาด 2 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. ผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตาม
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ และคู่สมรสไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 14:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่
ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. รวม 4,025 ตร.ว.
แม้ จ ะมี ร ายชื่ อ เป็ น เกษตรกรตามฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ เ กิ น คุ ณ สมบั ติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 15: ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. คู่สมรสมีที่ดินขนาด 2 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (บ้ า นพร้ อ มที่ ดิ น ) ขนาด 25 ตร.ว. ผู้ ล งทะเบี ย นและคู่ ส มรสมี ร ายชื่ อ
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 15:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียน มีที่ดิน แยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่
ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. รวม 4,025 ตร.ว.
แม้ จ ะมี ร ายชื่ อ เป็ น เกษตรกรตามฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ เ กิ น คุ ณ สมบั ติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 16: ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. คู่สมรสมีที่ดินขนาด 2 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสไม่มีรายชื่อเป็น
เกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 16:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียน มี ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ เ ป็ น ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (บ้ า นพร้ อ มที่ ดิ น ) ขนาด 25 ตร.ว. (4,025 ตร.ว.)
และไม่ มี ร ายชื่ อ เป็ น เกษตรกรตามฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง เกิ น คุ ณ สมบั ติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีที่ 17: ผู้ลงทะเบียน มี ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. คู่สมรสมีที่ดินขนาด 2 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. ผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตาม
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11. ถาม
ตอบ
12. ถาม
ตอบ
13. ถาม
ตอบ

ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ และคู่สมรสมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 17:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียน มี ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ เ ป็ น ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (บ้ า นพร้ อ มที่ ดิ น ) ขนาด 25 ตร.ว. (4,025 ตร.ว.)
และผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเกินคุณสมบัติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนด
กรณีผู้ลงทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว จะแบ่งสัดส่วน
กรรมสิทธิ์อย่างไร
หากผู้ลงทะเบียนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น จะหารเฉลี่ยตามจานวนผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีผู้ลงทะเบียนและครอบครัว มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว
จะแบ่งสัดส่วนกรรมสิทธิ์อย่างไร
จะมีการแบ่ งสั ดส่ วนกรรมสิทธิ์ตามจานวนผู้ ถือกรรมสิ ทธิ์ทั้งหมดก่อน จากนั้น จะพิจารณา
เฉพาะกรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ ล งทะเบี ย นและครอบครั ว เพื่ อ พิ จ ารณาในเกณฑ์ ค รอบครั ว ต่ อ ไป
(เช่น หากเป็นเกษตรกรจะได้ไม่เกิน 20 ไร่ แต่หากไม่ใช่เกษตรกรจะได้ไม่เกิน 2 ไร่)
การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ล งทะเบี ย นในส่ ว นของบั ต รเครดิ ต มี วิ ธี ก ารพิ จ ารณาผู้ ผ่ าน
คุณสมบัติอย่างไร
กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต และปัจจุบันยังคงใช้บัตรเครดิตอยู่
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 1:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต ซึ่งการจะมีบัตรเครดิตได้นั้น
โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต ไม่มีการใช้งาน แต่ยังไม่ได้ยกเลิกบัตรเครดิต
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 2:
ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต ซึ่งการจะมีบัตรเครดิตได้นั้น
โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
กรณีที่ 3: ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิตเสริม
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 3:
ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ที่สมัครและเปิดบัญชีบัตรเครดิตได้จะต้องเป็นผู้ที่เปิดบัญชี
บัตรเครดิตหลักเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และ
ผู้ถือบัตรหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชาระค่าบัตรเครดิตหลัก และบัตรเครดิตเสริมด้วย
กรณีที่ 4: ผู้ลงทะเบียนมีบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 4:
บัตรสินเชื่อเกษตรกร ไม่ถือเป็นบัตรเครดิต เนื่องจากเป็นบัตรที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เข้าร่วมกับ ธกส. เท่านั้น
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14. ถาม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในส่วนของหนีสิน มีวิธีการพิจารณาผู้ผ่านคุณสมบัติ
อย่างไร
ตอบ กรณีที่ 1: หากผู้ลงทะเบียนมีวงเงินกู้เพื่อทาการเกษตรเกิน 1.5 ล้านบาท
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 1:
ผ่านคุณสมบัติหนีสิน เนื่องจากวงเงินกู้เพื่อการเกษตรจะไม่เข้าข่ายการพิจารณา
ตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เนื่องจากเป็นวงเงินกู้ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์
ด้านหนี้สินตามที่กาหนดไว้
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนกู้เงินสาหรับยานพาหนะเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น
รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถไถ เป็นต้น
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 2:
ผ่านคุณสมบัติหนีสิน เนื่องจากวงเงินกู้สาหรับยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ดังนั้น วงเงินกู้รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถไถ จึงไม่เข้าข่ายการพิจารณาตัดสิทธิ์
ผู้ ล งทะเบี ย นตามเกณฑ์ ห นี้ สิ น เป็ น เกณฑ์ ใ นการตั ด สิ ท ธิ ผู้ ล งทะเบี ย นตามเกณฑ์ ห นี้ สิ น
โดย “ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
15. ถาม ในกรณีของเงินกู้ร่วม จะมีการแบ่งสัดส่วนของเงินกู้หรือไม่
ตอบ หากผู้ลงทะเบียนมีการกู้เงินร่วมกับบุคคลอื่น ไม่มีการแบ่งสัดส่วนหนี้สินตามจานวนผู้กู้
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5.1 แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
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5.2 รายชื่อหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
ฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
กรมที่ดิน
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานประกันสังคม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การยางแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมการขนส่งทางบก
กรมการกงสุล
กรมราชทัณฑ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมควบคุมโรค
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมหม่อนไหม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
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ลาดับที่
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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หน่วยงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารไอซีบซี ี
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)

