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วันที่ 31 มีนาคม 2560

ความพร้ อมของโครงการลงทะเบีย นเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐปี 2560
___________________________
นายพรชั ย ฐี ร ะเวช ที่ ป รึ กษาด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น สํ า นั กงานเศรษฐกิจ การคลั ง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า โครงการลงทะเบีย นเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐปี 2560 มีความพร้ อมทั้งหน่ วยงาน
รั บ ลงทะเบี ย นและหน่ ว ยงานตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ลงทะเบี ย น สํ า หรั บ การเปิ ดลงทะเบี ย นที่ จ ะเริ่ ม ขึ้น
ในระหว่ างวันที่ 3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. ความพร้ อมของหน่ วยงานรับลงทะเบียน
1.1 ธนาคาร 3 แห่ ง ที่รั บลงทะเบีย น ได้ แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
ธนาคารออมสิ น และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทําระบบรองรับการลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ และทํา
การทดสอบระบบการอ่านข้อมูลในบัตรประจําตัวประชาชนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
1.2 คลังจังหวัด 76 จังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง ได้จดั การประชุม Conference สํานักงาน
คลังจังหวัดทัว่ ประเทศ เพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงการคลัง ได้ทาํ การติดตั้งให้ ผลการทดสอบได้ผลเป็ นที่น่าพอใจและพร้อมรับ
ลงทะเบียน นอกจากนี้ คลังจังหวัดทัว่ ประเทศได้เร่ งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่ อวิทยุในท้องถิ่นและการจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ มและการลงทะเบียน และยังมีการจัด
ประชุมเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิ ดบริ การประชาชนให้มาลงทะเบียน
1.3 สํ านักงานเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ได้ทาํ การติดตั้งระบบการลงทะเบียนผ่าน
คอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงการคลัง เรี ยบร้ อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ทดสอบความพร้อมของระบบ คาดว่าจะใช้งานได้ทนั การเปิ ดรับลงทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2560
ทั้งนี้ ก่อนถึงวันเปิ ดลงทะเบียน ผูล้ งทะเบียนสามารถศึกษาแบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียน
ได้ในเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง (สศค.) www.fpo.go.th ในวันลงทะเบี ยน ผูล้ งทะเบี ยนต้องใช้บตั ร
ประจําตัวประชาชนแบบ Smart Card ในการลงทะเบียน และหลังจากปิ ดโครงการฯ กระทรวงการคลังจะเปิ ดให้ผู ้
ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อในระบบการลงทะเบียน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th
โดยการกรอกเลขประจําตัวประชาชน หรื อสามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วนของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.
1359 ในเวลาราชการ และหากไม่ปรากฏชื่อให้รีบติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน ณ สาขาที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ภายใน
วันที่ 2 มิถุนายน 2560

-22. ความพร้ อมของหน่ วยงานตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ลงทะเบียน
2.1 การตรวจสอบข้ อมูลบุคคล เช่ น ชื่ อ นามสกุล สั ญชาติ อายุ เป็ นต้ น จากฐานข้ อมูลทะเบีย น
ราษฎร์ ข องกรมการปกครอง โดยกรมการปกครองจะทํา การตรวจสอบให้แล้ว เสร็ จ ภายใน 1 สัป ดาห์ หลัง จาก
กระทรวงการคลังส่ งข้อมูลให้
2.2 การตรวจสอบรายได้ จ ากฐานข้ อมู ลการชํ า ระภาษี ข องกรมสรรพากร โดยจะทํา การ
ตรวจสอบรอบแรกสําหรับผูท้ ี่ ยื่นแบบชําระภาษี ทางอิ นเตอร์ เน็ต และรอบสองสําหรั บผูท้ ี่ ยื่นแบบชําระภาษี เป็ น
กระดาษ จะแล้วเสร็ จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
2.3 การตรวจสอบเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ของผู้ลงทะเบีย น โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
(ธปท.) ได้เชิ ญธนาคารพาณิ ชย์ไทยจํานวน 15 ธนาคาร มาร่ วมหารื อ และได้ขอ้ สรุ ปว่าจะตรวจบัญชี เงิ นฝากออม
ทรัพย์และฝากประจํา ทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แล้วเสร็ จภายในเดือนมิถุนายน 2560
2.4 การตรวจสอบอสั งหาริ มทรั พ ย์ โดยสํานักงานที่ดินสังกัดกรมที่ดิน จะทําการตรวจสอบ
ที่ดินในภูมิลาํ เนาของผูล้ งทะเบียน ณ วันที่กระทรวงการคลังส่ งข้อมูลให้ และจะทําการตรวจสอบให้แล้วเสร็ จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ การตรวจสอบผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะแล้วเสร็ จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และจะ
ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th และ ณ ที่ทาํ การอําเภอหรื อสํานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ น
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ผลู ้ งทะเบียนกรอกไว้ในแบบฟอร์ม และจะเป็ นที่อยูท่ ี่จะจัดส่ งบัตรสวัสดิการต่อไป
__________________________________

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3505

