ฉบับที่ 78/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

การเพิม่ ช่ องทางรับแจ้ งบริจาคเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุเข้ ากองทุนผู้สูงอายุ
ผ่ านสถาบันการเงินของรัฐ หน่ วยงานรัฐประจําจังหวัด และสถานทูตไทยในต่ างประเทศ
_______________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นมา กระทรวงการคลังร่ วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรุ งเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานเมืองพัทยา ได้ดาํ เนิ นโครงการ
บริ จาคเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเข้ากองทุนผูส้ ู งอายุ (โครงการฯ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
โดยมุ่งหวังที่จะนําเงินบริ จาคในส่ วนนี้ไปรวมกับเงินบํารุ งกองทุนที่ได้มาจากภาษีสรรพสามิตในส่ วนของสุ รา
ยาสู บ (ร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี ) แล้วนํามาจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชี พแก่ผสู ้ ู งอายุที่มี
รายได้นอ้ ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ จํานวนประมาณ 3.6 ล้านคนทัว่ ประเทศ โดยที่ผ่านมา
ได้กาํ หนดให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการบริ จาคเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุตอ้ งมาแสดงเจตจํานงที่หน่วยงานซึ่ งบุคคลนั้นได้ลงทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพไว้ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล สํานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร สํานักงานเมืองพัทยา
และกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น เพื่ อเป็ นการอํานวยความสะดวกเพิ่ มเติ มให้ แก่ ผู ้ที่ ต ้องการบริ จาค
กระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาการเพิ่มช่ องทางรับแจ้งบริ จาคเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเข้ากองทุนผูส้ ู งอายุ เพื่อให้
สามารถดําเนิ นการได้ตรงตามเป้ าหมายของรั ฐบาล และเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยช่องทางการรับแจ้งบริ จาคเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุที่กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มเติม
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งบริ จาคใน กทม. สามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนไปแจ้งบริ จาคได้ที่
สถาบันการเงินของรัฐ 7 แห่ ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย และบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2. ผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งบริ จาคในต่างจังหวัดสามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนไปแจ้งบริ จาค
ได้ที่ ห น่ว ยงานของคณะผูบ้ ริ ห ารการคลัง ประจํา จัง หวัด (คบจ.) ซึ่ งประกอบด้วย สํานักงานคลังจังหวัด
สํานักงานสรรพากรพื้ นที่ สํานักงานสรรพสามิ ตพื้ นที่ สํา นักงานธนารั กษ์พ้ื น ที่ ด่ า นศุ ล กากร สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยภาคและจังหวัด และสถาบันการเงินของรัฐทั้ง
7 แห่ งดังกล่าวข้างต้น

-23. ผูท้ ี่ ประสงค์จะแจ้งบริ จาคในต่า งประเทศสามารถนํา บัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ
Passport ไปแจ้งบริ จาคได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรื อสถานกงสุ ลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
ในกรณี ที่ มอบอํานาจให้ ผูอ้ ื่ นดําเนิ นการแทนให้นําหนังสื อมอบอํานาจพร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจมาด้วย
ทั้งนี้ หน่วยงานของ คบจ. และสถาบันการเงินของรัฐใน กทม. จะสามารถเริ่ มดําเนิ นการได้ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป ส่ วนในต่างประเทศซึ่ งดําเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุ ล
ใหญ่ ของไทยในต่างประเทศ จะสามารถเริ่ มดําเนินการได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป
นางสาวกุลยาฯ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า กระทรวงการคลังได้ พิจารณาเพิ่มช่ องทางการรั บแจ้ งบริ จาค
เบีย้ ยังชีพฯ เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุที่มีจิตศรั ทธาทุกท่ าน จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้ รับ
เบี้ยยังชี พผู้ สูงอายุและมีรายได้ หลังเกษียณที่เพียงพอแล้ ว เข้ าร่ วมโครงการฯ เพื่อร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
ช่ วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้ น้อยกว่ า 3 ล้ านคนทั่วประเทศให้ มีรายได้ ในการดํารงชี พเพิ่มขึน้ และมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้
_______________________________
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02-273-9020 ต่อ 3688 , 3643 , 3635
โทรสาร 02-273-9987

