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วันที่ 16 มีนาคม 2560

พิธีลงนามบันทึกความเข้ าใจว่ าด้ วยความร่ วมมือในโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่ งรัฐปี 2560
________________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 กระทรวงการคลังได้จดั พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือในโครงการ
ลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรั ฐปี 2560 ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย กรมบัญ ชีก ลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมที ่ดิน กรุ ง เทพมหานคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิ น และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อร่ วมมือ
กันดําเนิ นโครงการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สื บเนื่ องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบการเปิ ดโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐปี 2560 (โครงการฯ) ที่จะมีข้ ึนระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560
ผ่าน 5 หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่ งประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิ น
และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) กรมบัญชีกลาง (สํานักงานคลังจังหวัด) และสํานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร กระทรวงการคลัง จะเชื่ อ มโยงข้อ มูล ไปยัง ฐานข้อ มูล ของ
กรมการปกครองและกรมที่ ดิ น กระทรวงมหาดไทย และฐานข้อ มูล ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เพื่อนําไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็ นต้น เพื่อให้มีการสอบทานข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินโครงการฯ ต่อไป
กระทรวงการคลังจึงได้จดั พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือในโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (พิธีลงนามฯ) ขึ้นเพื่อประสานความร่ วมมือระหว่าง 11 หน่วยงานข้างต้น ในการดําเนิน
โครงการฯ ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การรับลงทะเบียน การจัดทําฐานข้อมูลของผูล้ งทะเบียน การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูล้ งทะเบียน และการประกาศชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ที่จะได้รับสวัสดิการแห่ งรัฐ ให้สําเร็ จลุล่วงได้อย่างราบรื่ น
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการออกบัตรสวัสดิการ โดยเบื้องต้นจะสามารถนําไปใช้ลดภาระ
ค่ า สาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน เช่ น ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า นํ้า ประปา ค่ า โดยสาร เป็ นต้น ทั้ง นี้ รู ป แบบของการให้สวัส ดิ ก าร
กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป

-2นายกฤษฎาฯ กล่ า วต่ อไปว่า ในส่ วนของผูท้ ี่ จะมาลงทะเบี ยนในโครงการฯ นั้น สามารถขอรั บ
แบบฟอร์ มลงทะเบียนได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ งทัว่ ประเทศ หรื อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์
ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th อีเปย์เม้นท์ www.epayment.go.th
และเว็บไซต์ของหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงานข้างต้น ได้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป เพื่อเตรี ยมกรอกข้อมูลที่ใช้ใน
การลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในการกรอกข้อมูล เช่น บัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง เลขบัตรประจําตัว
ประชาชนของบิดา มารดา และบุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผูพ้ ิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บญั ชีเงินฝาก เป็ นต้น
และต้องสํารวจว่าตนเองมีรายได้ เงินฝาก และหนี้สินเท่าใด หลังจากกรอกแบบฟอร์ มครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ งแล้ว ต้องลงนามรับรองความถูกต้อง และลงนามยินยอมให้เปิ ดเผยและตรวจสอบข้อมูลของ
ผูล้ งทะเบียนได้
นอกจากนี้ ในวันลงทะเบี ยน ผูล้ งทะเบี ยนต้อ งมาลงทะเบี ยนด้ว ยตัว เองที่ หน่ วยรั บลงทะเบี ยน
ที่ใดที่หนึ่ งที่ตนเองสะดวก โดยยื่นแบบฟอร์ มที่กรอกพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่ งควรเป็ นบัตรประชาชน
รุ่ นใหม่หรื อแบบ Smart Card เนื่ องจากต้องนํารู ปบนบัตรประจําตัวประชาชนมาไว้บนบัตรสวัสดิการ ตลอดจน
เอกสารอื่ น ๆ ที่ จ ํา เป็ นมาแสดงเพื่ อ ยื น ยัน ตัว ตนและข้อ มู ล ที่ ก รอกให้ ก ับ ทางราชการ โดยไม่ ต ้อ งให้ ห น่ ว ย
รับลงทะเบียนเก็บไว้ ในกรณี ผพู ้ ิการและผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีหนังสื อมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมา
แสดงในวัน ลงทะเบี ย นด้ว ย หลัง จากนั้น เจ้า หน้า ที่ จ ะกรอกข้อ มู ล ของผูม้ าลงทะเบี ย นเข้า ระบบคอมพิ ว เตอร์
ผูล้ งทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนกลับไป โดยเจ้าหน้าที่จะฉี กออกจากส่ วนท้ายของแบบฟอร์ ม
เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์

_______________________
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3505

