ฉบับที่ 172/2559

วันที่ 28 ธันวาคม 2559

ขอขยายเวลามาตรการเพิม่ 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 เมื่ อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะรั ฐมนตรี ไ ด้มีมติ เ ห็ นชอบให้ข ยายระยะเวลาการ
ตรวจสอบคุณ สมบัติแ ละการโอนเงิน ตามมาตรการเพิ่ม รายได้ใ ห้แ ก่ผูม้ ีร ายได้นอ้ ยในโครงการลงทะเบีย นเพื ่อ
สวัสดิการแห่ งรัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยที่เป็ นเกษตรกรกรและไม่ใช่
เกษตรกร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. ความคืบหน้ าการโอนเงินให้ แก่ ผ้ ูมรี ายได้ น้อย
1.1 จากจํานวนผูล้ งทะเบี ยนในโครงการลงทะเบี ยนเพื่ อสวัสดิ การแห่ งรั ฐทั้งสิ้ น 8.3 ล้านคน
กระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบคุ ณสมบัติดา้ นรายได้กบั กรมสรรพากร ตรวจสอบข้อมูลส่ วนบุ คคลกับกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตรวจสอบความเป็ นเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผผู ้ า่ นการตรวจสอบคุณสมบัติท้ งั สิ้ น 7.0 ล้านคน ที่เหลืออีก 1.1 ล้านคน จะต้องติดต่อ
ธนาคารเพื่อยืนยันข้อมูลในเรื่ องของชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน และความเป็ นเกษตรกรกับธนาคารซึ่ งธนาคารทั้ง
3 แห่งจะต้องรวบรวมข้อมูลในส่ วนนี้ส่งกลับมาให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง
1.2 สถานการณ์ โอนเงิ นให้ผูม้ ี รายได้น้อยผ่านธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
ธนาคารออมสิ น และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้ทยอยโอนเงินให้แก่ผมู ้ ีรายได้
น้อยที่ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจํานวน 6.5 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 92.8 ของผูท้ ี่ผา่ นคุณสมบัติท้ งั หมด และคิดเป็ น
งบประมาณ 15.0 พันล้านบาท โดยจําแนกเป็ นกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่เป็ นเกษตรกรได้รับเงินโอนแล้ว 2.0 ล้านคน คิดเป็ น
ร้อยละ 95.3 ของผูท้ ี่ผา่ นคุณสมบัติท้ งั หมดที่เป็ นเกษตรกร และกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่ไม่ใช่เกษตรกรได้รับเงินโอนแล้ว 4.5
ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 91.7 ของผูท้ ี่ผา่ นคุณสมบัติท้ งั หมดที่ไม่ใช่เกษตรกร
2. ปัญหาในการโอนเงินของธนาคาร
ธนาคารทั้ง 3 แห่ งดังกล่าว คาดว่ าจะไม่ สามารถโอนเงิ นได้ทนั ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
เนื่องจากยังมีภารกิจที่ตอ้ งโอนเงินให้กบั ผูม้ ีรายได้นอ้ ยอีก 2 ส่ วน ได้แก่
2.1 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผูม้ ีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติถูกต้อง แต่ยงั ไม่ได้โอนเงินจํานวน 5.0
แสนคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.2 ของผูท้ ี่มีคุณสมบัติถูกต้องทั้งหมด เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีรายได้น้อยที่ยงั ไม่ได้เปิ ดบัญชี กบั
ธนาคาร
2.2 ผูม้ ี รายได้น้อยที่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุ ณสมบัติอีกครั้ ง จํานวน 1.1 ล้านคน ซึ่ ง
ประกอบด้วยเลขประจําตัวประชาชน หรื อชื่อ หรื อนามสกุล หรื ออาชีพ

-23. มติคณะรัฐมนตรี
จากปั ญหาตามข้อ 2 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูม้ ีรายได้นอ้ ย จากเดิมสิ้ นสุ ดวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็ นวันที่ 16 มกราคม 2560 และขยายระยะเวลาการโอนเงินจาก
เดิมสิ้ นสุ ดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็ นวันที่ 31 มกราคม 2560 เนื่ องจากยังมีประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยอีกจํานวนหนึ่งที่
รอตรวจสอบข้อมูลและเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร ซึ่ งเป็ นกระบวนการของธนาคารที่ตอ้ งใช้เวลา ประกอบกับในช่วงที่ผ่าน
มา มีผมู ้ ีรายได้นอ้ ยเดินทางมาธนาคารจํานวนมาก

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3561

ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ฯ

ช่วงดาเนินมาตรการ

ช่วงก่อนดาเนินมาตรการ

มติ ครม. เดิมให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติได้ถึงวันที่ 15 ธ.ค.
59 และโอนเงินได้ถึงวันที่ 30
ธ.ค. 59
ลงทะเบียนที่ธนาคารไหน
รอเงินโอนจากธนาคารนั้น

ลงทะเบียน 15 ก.ค. - 15 ส.ค. 59
มีผู้มาลงทะเบียนเกือบ 8.3 ล้านคน
ตรวจสอบกับกรมการปกครอง
กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
มีผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโอน 7.0 ล้านคน
พบผู้ที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบ
1.0 ล้านคน ตัดสิทธิ์เลย 2 แสนกว่าคน

ช่วงขอขยายระยะเวลา
เหลือที่ยังไม่ได้โอนเงินอีก 5 แสนคน
รอตรวจเลขบัตรประชาชน ชื่อ
นามสกุล และอาชีพอีก 1.1 ล้านคน
มติ ครม. วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบคุณสมบัติได้ถงึ วันที่ 16 ม.ค.
60 และโอนเงินได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 60

ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59 มีผู้ได้รับเงินโอนแล้ว 6.5 ล้านคน
คิดเป็น 92.8% หรือเป็นเงิน 15.0 พันล้านบาท
โอนให้
เกษตรกรแล้ว
95.3%

โอนให้ที่ไม่ใช่
เกษตรกรแล้ว
91.7%

โอนเงิน
วันสุดท้าย

ตรวจสอบกับกรมการปกครอง
กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

ธันวาคม 2559

ตรวจสอบคุณสมบัติ
วันสุดท้าย

มกราคม 2560

