ฉบับที่ 154/2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

มาตรการเพิม่ รายได้ ให้ แก่ ผ้ ูมีรายได้ น้อยในโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่ งรัฐ
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้ อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผมู ้ ี
รายได้นอ้ ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวครอบคลุมผูม้ ีรายได้นอ้ ยทั้งหมด
ตามโครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐ นอกเหนื อจากมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผูม้ ีรายได้น้อย ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 จึงเห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยที่ไม่ใช่
เกษตรกรด้วย โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. คุณสมบัติผูม้ ี สิทธิ์ : เป็ นผูท้ ี่ ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐที่เปิ ดให้
ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิ งหาคม 2559 นอกเหนื อจากเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ซึ่ งลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิ น (ธ.ออมสิ น) และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
(ธ.กรุ งไทย) ทั้งนี้ ผูล้ งทะเบียนที่ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้วไม่ปรากฏชื่อ ให้นาํ เอกสารหลักฐานที่
ธนาคารผูร้ ับลงทะเบียนให้ไว้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารที่ตนไปลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
2. จํานวนผูม้ ีรายได้น้อยที่ ลงทะเบียนผ่านโครงการฯ : ฐานข้อมูลที่ ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น
จากกรมสรรพากรและกรมการปกครองพบว่า ผูล้ งทะเบี ยนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรั ฐมี จาํ นวนประมาณ 8.3 ล้านคน
แบ่งเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่เป็ นเกษตรกรจํานวน 2.9 ล้านคน และผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่ไม่ใช่เกษตรกรจํานวน 5.4 ล้านคน
3. เกณฑ์การช่ วยเหลื อผูม้ ี รายได้น้อยที่ ไม่ ใช่ เกษตรกร : ใช้เส้นความยากจน (Poverty Line)
ที่คาํ นวณโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติเป็ นเกณฑ์ในการอ้างอิงโดยในปี 2557
อยูท่ ี่ระดับประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อปี โดยกําหนดอัตราเงินช่วยเหลือ ซึ่ งมีจาํ นวนผูม้ ีสิทธิ์ และวงเงินงบประมาณที่
ใช้ ดังนี้
ผู้มีรายได้ น้อยที่ไม่ใช่ เกษตรกร
ที่ อัตราเงินช่ วยเหลือ
ลงทะเบียนในโครงการฯ
(ให้ เพียงครั้งเดียว)
1. ผู้ที่ไม่ มรี ายได้ หรือมีรายได้ ไม่ เกิน
3,000 บาท/คน
30,000 บาท/ปี
2. ผู้ที่มรี ายได้ ต้งั แต่ 30,001 บาท/ปี
1,500 บาท/คน
ขึน้ ไป แต่ไม่ เกิน 100,000 บาท/ปี
ประมาณการจํานวนผู้มสี ิ ทธิ์และวงเงินที่ใช้ ท้งั หมด

ประมาณการ
จํานวนผู้มสี ิ ทธิ์

ประมาณการ
วงเงินที่ใช้

3.1 ล้านคน

9,300 ล้านบาท

2.3 ล้านคน

3,450 ล้านบาท

5.4 ล้านคน

12,750 ล้านบาท
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4. วิธีการโอนเงิน : ให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิ น และ ธ.กรุ งไทย ดําเนิ นการโอนเงินเข้าบัญชีผมู ้ ีรายได้นอ้ ย
ที่ไม่ใช่เกษตรกรที่ลงทะเบียนตามโครงการฯ ไว้กบั ธนาคาร โดยจําแนกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
4.1 กรณี ผมู ้ ีสิทธิ์ เป็ นลูกค้าของธนาคาร : ให้ธนาคารโอนเข้าบัญชีของผูม้ ีสิทธิ์ โดยตรง โดยให้
ผูม้ ีสิทธิ์ สามารถตรวจสอบเงินในบัญชีของตนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ธนาคารแจ้งการโอนเงินหากไม่มีเงินโอนเข้า
บัญชี ให้ไปยืนยันสิ ทธิ์ กับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ และหากผูม้ ีสิทธิ์ มีบญ
ั ชีเงินฝากมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะทํา
การโอนเงินเข้าในบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุ ด
4.2 กรณี ผมู ้ ีสิทธิ์ ไม่ได้เป็ นลูกค้าของธนาคาร : ให้ผมู ้ ีสิทธิ์ ไปแสดงตัวและเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ที่สาขาธนาคารที่ ไปลงทะเบี ยนตามโครงการฯ และสามารถตรวจสอบเงิ นในบัญชี หลังจากเปิ ดบัญชี ภายใน 7 วัน
หากไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ไปยืนยันสิ ทธิ์ กับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้
นอกจากนี้ ให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์การโอนเงินเดียวกับข้อ 4.1 และ 4.2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการโอนเงินให้เกษตรกรผูม้ ีสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผูม้ ีรายได้นอ้ ยด้วย
5. กรอบระยะเวลาดําเนิ นการ : ให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิ น และ ธ.กรุ งไทย โอนเงิ นเข้าบัญชี ผูม้ ีสิทธิ์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
6. วงเงิน งบประมาณ : กรอบวงเงิน ที่ใ ช้ใ นการดํา เนิน มาตรการจํา นวน 12,750 ล้า นบาท ให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่ วนของงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุ กเฉิ นหรื อจําเป็ น หรื อรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สาํ นักงบประมาณเห็นสมควร โดยให้ ธ.ก.ส. ธ.
ออมสิ น และ ธ.กรุ งไทย สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และชดเชยต้นทุนเงินให้กบั ธนาคารดังกล่าวในอัตรา
ดอกเบี้ ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุค คลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิ ช ย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1
(ปั จจุบนั อัตรา FDR เท่ากับร้อยละ 1.225 ต่อปี )

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3561

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เกษตรกร 2.9

คุณสมบัติ

มติ ครม 27 กันยายน 2559 ช่วยไปแล้ว

ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 15 ส.ค. 59
ที่นอกเหนือจากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 27 ก.ย. 59

โอนเงินเข้าบัญชี
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม ถึง
30 ธันวาคม 2559

ล้านคน

ไม่ใช่เกษตรกร 5.4

ล้านคน

มติ ครม 22 พฤศจิกายน 2559
ไม่มีรายได้ / รายได้ 0
ถึง 30,000 บาท/ปี

3.1 ล้านคน
3,000
บาท

รายได้ 30,001 ถึง
100,000 บาท/ปี

1,500
บาท
ลงทะเบียนไว้ที่ธนาคารสาขาใด
ให้ติดต่อธนาคารสาขานั้น

2.3 ล้านคน
รวมวงเงินที่ใช้
12,750 ล้านบาท

ลูกค้าธนาคาร >>
เงินเข้าบัญชีภายใน 7 วัน
ไม่ใช่ลูกค้าธนาคาร >>
เปิดบัญชี >> เงินเข้าบัญชีภายใน 7 วัน
ให้รวมถึงเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ตามมาตรการเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยด้วย

สานักนโยบายภาษี
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

