


 
 

แนวทางการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ ของจังหวัดปตตานี 
(แบบทายหนังสือจังหวัดปตตานี ที่ ปน o๐๐๓ /ว ๐๘๕๑๓  ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๕) 

๑. ท่ีมาและเหตุผล 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ 1 กุมภาพันธ 2565 เห็นชอบการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวัสดิการแหงรัฐ ป 2565 ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เสนอผาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความแมนยำในการระบุตัวผูมีรายไดนอยและ 
มีขอมูลเปนปจจุบัน (Dynamic Data) ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมภาครัฐใหแก
กลุมเปาหมายซึ่งเปนประชาชนผูสนใจลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ ซึ่งการลงทะเบียนรอบใหมในครั้งนี้ รวมถึง 
ผู ถือบัตรสวัสดิการฯ เดิม และผู เขาขายไดร ับสิทธิรายใหม รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๑๐๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ 1) 

๒. การดำเนินการ 
คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน

๒๕๖4 เกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ กำหนดการดำเนินการ ๕ เรื่อง ดังน้ี 

๒.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลประกอบการลงทะเบียนของผูลงทะเบียน มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
๒.๑.๑ คุณสมบัติของผูลงทะเบียน 

(๑) สัญชาติไทย 
(๒) อายุตั้งแต ๑๘ ปบริบูรณข้ึนไป 
(๓) บุคคลที่ไมเขาขายไดรับสิทธ์ิ เขน ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผูตองขัง 

ผูถูกกักขัง ผูตองกักขัง บุคคลที่อยูในสถานะสงเคราะหฯ ขาราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงาน ลูกจาง เจาหนาที่ หรือ ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

(๔) รายไดไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป  
(๕) ทรัพยสินทางการเงิน ไดแก เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ 

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอคน 
(๖) อสังหาริมทรัพย บานเดี่ยว ทาวนเฮาส หองแถว และตึกแถวตองมีพื้นที่ไมเกิน 

๒๕ ตารางวา หรือ หองชุดตองมพีื้นที่ไมเกิน ๓๕ ตาราเมตร 
(๗) ตองไมมีบัตรเครดติ 
(๘) หนี้สิน ไมมีวงเงินกูหรือมีวงเงินกู สำหรับที่อยูอาศัยรวมไมเกิน ๑.๕ ลานบาท 

หรือ สำหรับยานพาหนะรวมไมเกิน ๑ ลานบาท 
๒.๑.๒ ขอมูลประกอบการลงทะเบียนชองผูลงทะเบียน 

(๑) สถานภาพเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๒) มูลคาหนี้สินคงคาง 
(๓) กรรมสิทธิ์ในรถ 
(๔) การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เชน จำนวนครั้งของการเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักร  
(๕) สถานภาพความพิการ 
(๖) หลักทรัพยที่ศนูยรับฝากหลักทรพัย 
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อนึ่ง ผูลงทะเบียนที่มีสิทธิ์ไดรับบัตรฯ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนดขางตนแลว หากมีการตรวจในชวงใดพบวา ผู มีบัตรฯ  
เปนบุคคลที่ไมเขาขายไดรับสิทธิ์ตามที่กำหนด (ตามขอ 2.๑.๑ คุณสมบัติของผูลงทะเบียน)  
ผูม ีบัตรฯ จะถูกระงับสิทธิ์ถึงแมจะเคยผานการตรวจสอบในชวงลงทะเบียนแลวก็ตาม  
ทั้งนี้ หลักเกณฑ เงื ่อนไข วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการฯ กำหนด เพื ่อประโยชน ในการปรับฐานขอมูลผู ม ีบ ัตรฯ ใหถ ูกต อง 
และเปนปจจุบัน  

๒.๒ การดำเนินงานตามกระบวนการ ดังนี้  
๒.๒.๑ คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ/นำเสนอคณะรัฐมนตรี/ประชุมหนวยรับ

ลงทะเบียนพรอมทั้งพิจารณาจัดหาบุคคลภายนอกเพ่ือดำเนินการชวยรับลงทะเบียน/
ประชุมหนวยตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังคณะรัฐมนตรใีหความเห็นชอบ  

๒.๒.๒ ลงนาม Memorandum Of Understanding (MOU) กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๒.๒.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ทดสอบระบบการลงทะเบียน และประชุมเชิงปฏิบัติการ

(Workshop) กับหนวยลงทะเบียนและหนวยงานตรวจสอบคุณสมบัติ 
๒.๒.๔ เปดรับลงทะเบียน โดยประชนชนสามารถลงทะเบียน ณ หนวยงานรับลงทะเบียน 

หรือลงทะเบียนผานเว็บไซตที่กำหนด 
๒.๒.๕ ประกาศผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธของสมาชิกใน

ครอบครวัของผูลงทะเบียนกับกรมการปกครอง และเปดใหผูลงทะเบียนแกไขขอมูล 
๒.๒.๖ ตรวจสอบค ุณสมบ ัต ิข อม ูลของผ ู ลงทะเบ ียนและสมาซ ิกในครอบคร ัวของ 

ผู ลงทะเบียน/ ประมวลผล/ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ/ยืนยันตัวตน/ 
ผูลงทะเบียนย่ืนเรื่องอุทธรณ (กรณีไมผานคุณสมบัติ) 

๒.๓ แนวทางการดำเนินการแกไขปญหาผู มีรายไดนอยที่ไมไดบัตรฯ และผูที ่ไมควรไดบัตรฯ 
(Exclusion & Inclusion Error) จะมีการเป ดร ับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบ ียน 
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ตรวจสอบขอมูลลงทะเบียนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒.๔ การนำบัตรประจำตัวประชาชนมาใชแทนบัตรฯ 
๒.๕ การมอบหมายคณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เปนผูชวยประสานงานการดำเนิน 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ 

๓. กลุมเปาหมายและรูปแบบการลงทะเบียน 
ประชาชนผู สนใจเขารวมโครงการฯ ประมาณ ๒๐ ลานคน โดยกำหนดรูปแบบการลงทะเบียน 

๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๓.๑ การลงทะเบียนแบบรายบุคคล 

๓.๑.๑ ที่อยูอาศัยที่เปนที่ดินและสิ่งปลูกสราง (บานพรอมที่ดนิ) 
(๑) กรณีอยูอาศัยอยางเดียว  

- บานเดี่ยว ทาวนเฮาส หองแถว และตึกแถว ตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๕ ตารางวา 
- หองชุดตองมีพ้ืนทีไ่มเกิน ๓๕ ตารางเมตร 

(๒) กรณเีปนที่อยูอาศัย และใชประโยชนจากที่ดินเพ่ือการเกษตร ตองมีพื้นที่ไมเกิน 
๑๐ ไร หรือในกรณีที่ใชประโยชนที่ดินเพื่อการอื่นที่ไมใชเพื่อการเกษตรจะตอง 
มีพื้นที่ไมเกิน ๑ ไร 
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๓.๑.๒ ที่ดินแยกจากที่อยูอาศัย 
(๑) ในกรณีที่ไซประโยชนที่ดินเพื่อการอื่นที่ไมใชเพื่อการเกษตรตองมีพื้นท่ีไมเกิน  

๑ ไร 
(๒) ในกรณทีี่ไซประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตร ตองมีพ้ืนที่ไมเกิน ๑0 ไร 

๓.๒ การลงทะเบียนแบบครอบครวั 
๓.๒.๑ ที่อยูอาศัยที่เปนที่ดินและสิ่งปลูกสราง (บานพรอมที่ดนิ) 

(๑) กรณีอยูอาศัยอยางเดียว 
- กรณีผูลงทะเบียนและคูสมรสเปนเจาของที ่ดิน ที่มีลักษณะเปนบานเดี่ยว 

ทาวนเฮาส หองแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไมวาจะมีบุคคลอ่ืนเปนเจาของ
รวมดวยหรือไมก็ตาม สวนที ่เปนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผูลงทะเบียนและ 
คูสมรสแตละคนตองมีพื้นท่ีไมเกิน ๒๕ ตารางวา 

- กรณีผูลงทะเบียนและคู สมรสเปนเจาชองที่ดินที่มีลักษณะเปนบานเดี่ยว 
ทาวนเฮาส หองแถว และตึกแถวรวมกัน ไมวาจะมีบุคคลอื่นเปนเจาของ 
รวมดวยหรือไมก็ตาม สวนที่เปนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผูลงทะเบียนและ 
คูสมรสรวมกันตองมีพ้ืนที่ไมเกิน ๒๕ ตารางวา 

- กรณีผูลงทะเบียนและคูสมรสเปนเจาของหองชุดแยกจากกัน ไมวาจะมี
บุคคลอื่นเปนเจาของรวมดวยหรือไมก็ตาม สวนที่เปนกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ของผูลงทะเบียนและคูสมรสแตละคนตองมีพ้ืนที่ไมเกิน ๓๕ ตารางเมตร 

- กรณีผูลงทะเบียนและคูสมรสเปนเจาของหองชุดรวมกัน ไมวาจะมีบุคคลอ่ืน 
เปนเจาของรวมดวยหรือไมก ็ตาม สวนที ่เปนกรรมสิทธิ์ในหองชุดของ 
ผูลงทะเบียนและคูสมรสรวมกันตองมีพื้นที่ไมเกิน ๓๕ ตารางเมตร 

(๒) กรณีเปนที่อยูอาศัยและไซประโยชนจากที่ดินเพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน 
๒0 ไร หรือในกรณีท่ีไซประโยชนที่ดินเพ่ือการอื่นที่ไมใชเพื่อการเกษตรจะตองมี
พ้ืนท่ีไมเกิน ๒ ไร 

๓.๒.๒ ที่ดินแยกจากที่อยูอาศัย  
   (๑) กรณีที่ไซประโยชนที่ดินเพ่ือการอ่ืนที่ไมใชเพ่ือการเกษตรตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒ ไร 
   (๒) ในกรณีท่ีไซประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรตองมีพ้ืนที่ไมเกิน ๒0 ไร  

๔. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดอืนธันวาคม ๒๕๖๕ 

๕. การมอบหมายดำเนินการ  
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑรายละเอียดที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ ไดแก การกำหนดแบบฟอรมการลงทะเบียน การจัดทำขอตกลง
ความรวมมือ ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ การกำหนด 
วัน เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือกำหนดหนวยตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม การกำหนดระยะเวลา 
ตาง ๆ ในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ การประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของและการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของเพื ่อประโยชนในการดำเนิน
โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ 
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๖. แนวทางการดำเนินการของจังหวัดปตตานี 
เพื่อใหการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒565 เปนไปดวยความเรียบรอย 

เห็นควรมอบหมายหนวยงานดำเนินการ ดังน้ี 
๖.๑ มอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดปตตานี ในฐานะประธานคณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัด 

(คบจ.) ปตตานี ซึ ่งประกอบดวย สำนักงานคลังจังหวัดปตตานี สำนักงานสรรพากรพื ้นที่
ปตตานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปตตานี สำนักงานธนารักษพื้นที่ปตตานี ดานศุลกากร
ปตตานี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME) ธนาคารอิสลาม 
และธนาคารอาคารสงเคราะห เปนหนวยงานชวยประสานงานการดำเนินโครงการลงทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2๕๖๕ ของจังหวัดปตตานี 

๖.๒ มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดปตตานีและอำเภอ ดำเนินการดังนี้ 
๖.๒.๑ ประซาสัมพันธใหประชาชนตรวจสอบบัตรประชาชนที่จะใชลงทะเบียน ซึ่งตองเปน

บัตรแบบ Smart Card เทานั้น เพื ่อใหสามารถเสียบเครื่องอานบัตรในการบันทึก
ขอมูลการลงทะเบียนในบัตรและใชเปนบัตรชำระคาสินคา กรณีที่บ ัตรไมใช 
แบบตามที่กำหนดใหดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนแบบใหมเตรียมความพรอมไว
ลวงหนา 

๖.๒.๒ สรางการรับรูในระดับทองที่ผานเครือขายกำนันและผูใหญบาน เกี่ยวกับแนวทาง 
การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ ไวลวงหนาใหพรอม 
เม่ือเปดรับลงทะเบียน 

๖.2.๓ รณรงค ให ประชาชนกล ุ ม เปาหมายที่จะลงทะเบ ียน โครงการลงทะเบ ียน 
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ ดำเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ีทางราชการกำหนด 

๖.3 มอบหมายประชาสัมพันธจังหวัดปตตานี ทำการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย 
ในทุกพื้นที่อยางทั่วถึง 

๗. ข้ันตอนปฏิบัติการลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน สำหรับประชาชน 
เพื ่อใหการดำเนินการลงทะเบียนเปนไปดวยความเร ียบรอย และภายใตมาตรการปองกัน 

การแพร ระบาดของโรคต ิด เช ื ้ อ ไวร ัส โคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จ ึ งกำหนดข ั ้นตอนปฏ ิบ ัติ   
ณ จุดรับลงทะเบียน ดงันี้ 

๗.๑ ประชาชนที่ตองการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๕ กรอกแบบฟอรมลงทะเบียน
ลวงหนา โดยที่ทำการปกครองอำเภอจะแจกจายแบบฟอรมใหประชาชนผานเครือขายกำนัน
และผูใหญบาน 

๗.๒ ไปลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน ตามวัน เวลาและสถานที่ ท่ีกำหนดใหลงทะเบียน  
(ซึ่งจะแจงใหทราบผานเครือขายกำนันและผูใหญบานอีกครั้ง เมื่อมีกำหนดรับลงทะเบียนแลว) 

๗.๓ เตรียมหลักฐานที่ใชลงทะเบียน ประกอบดวย บัตรประชาชนแบบ Smart Card (บัตรจริง) 
แบบฟอรมลงทะเบียนที่กรอกขอมูลถูกตองครบถวน โดยผานการตรวจสอบของเจาหนาที่
อำเภอที่ไดรับมอบหมายเรียบรอยแลว 



๕ 
 

๗.๔ เขารับบริการตามลำดับที่ไดจัดลำดับใหแลวตามแบบแจงรายชื่อผูลงทะเบียน ซึ ่งอำเภอ 
เปนผูดำเนินการแจงใหหนวยรับลงทะเบียนทราบลวงหนา 

๗.๕ ผู เขารับบริการจะตองผานกระบวนการคัดกรองตามมาตรการปองกันการแพรระบาด 
โรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการเวนระยะหางในขณะรอรับ 
การลงทะเบียน โดยถือปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T อยางเครงครัด 



ข้อแนะน ำส ำหรับเลือกประเภทกำรลงทะเบียน6

1. ควรตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทะเบียนให้เหมาะสมกับ    
สถานะของครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวร่วมกัน
ตัดสินใจว่าจะลงแบบรายบุคคล หรือแบบครัวเรือน

2. หากครอบครัวมีผู้ท่ีอยู่ในความดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ควรให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลครอบครัวเป็นผู้ลงทะเบียน
แบบครัวเรือนเพื่อใช้สิทธิแทนบุคคลในครอบครัว

3. ส าหรับบุคคลในครอบครัวที่สามารถดูแลตนเองได้ หรือ 
ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวสามารถเลือกลงทะเบียน 
แบบรายบุคคลได้ตามความสมัครใจ

4. เมื่อได้เลือกรูปแบบการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงเลือกรูปแบบลงทะเบียนอื่น ๆ ได้  
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1.อ ำเภอทุกอ ำเภอหรอืเครอืข่ำยก ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำนในพืน้ที่
2. หน่วยงำนในสงักดักระทรวงกำรคลงั ประกอบดว้ย

ส ำนกังำนคลงัจงัหวดัปัตตำนี

ส ำนกังำนธนำรกัษ์พืน้ทีปั่ตตำนี

ส ำนกังำนสรรพสำมติพืน้ทีปั่ตตำนี

ส ำนกังำนสรรพำกรพืน้ทีปั่ตตำนี

ด่ำนศุลกำกรปัตตำนี

ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ

ธนำคำรออมสนิ ทุกสำขำ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิ
กำรประกอบธุรกจิประกนัภยัจงัหวดัปัตตำนี

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรทุกสำขำ

ธนำคำรอำคำรสงเครำะหส์ำขำปัตตำนี

ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทยทุกสำขำ

ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย สำขำปัตตำนีเม่ือถึงเวลำ

จะได้ไม่เสียเวลำ

ศึกษำรำยละเอียดให้เข้ำใจ

Tel. 0-7333-3006, 0-7334-9592
Facebook : ส ำนักงำนคลังจังหวัดปัตตำนี
e-mail : ptn@cgd.go.th

แนวทำงกำรลงทะเบียน 
โครงกำรลงทะเบียน

เพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565 
ของจังหวัดปัตตำนี

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส ำนักงำนคลังจังหวัดปัตตำนี
ศำลำกลำงจังหวัด ถนนเดชำ ต ำบลสะบำรัง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000



แนวทำงด ำเนินกำร1

เพื่อให้การด าเนินการลงทะเบียน โครงการลงทะเบียน            
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของจังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ        
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สามารถ
ลงทะเบียนได้ทุกคน

ขั้นตอนปฏิบัติกำรลงทะเบียน รูปแบบกำรลงทะเบยีน4

รู้ยัง

1. สัญชำติไทย 
2. อำยุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
3. บุคคลที่ไม่เข้ำข่ำยได้รับสิทธ์ิ เช่น ภิกษุ สามเณร นักพรต

หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักขัง ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ใน
สถานะสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน  
ลูกจ้าง เจ้าหน้าท่ี หรือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงำนของรัฐ 

4. รำยได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อคนต่อปี 
5. ทรัพย์สินทำงกำรเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและ

ตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อคน
6. อสังหำริมทรัพย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว     

ต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน ๒๕ ตำรำงวำ หรือ ห้องชุดต้องมพีื้นท่ี                   
ไม่เกิน ๓๕ ตำรำเมตร

7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต 
8. หนี้สินไมม่ีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ ส าหรับท่ีอยู่อาศัยรวมไม่เกิน   

๑.๕ ล้ำนบำท หรือ ส าหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน ๑ ล้ำนบำท

เ พื่ อ ใ ห้ ก า รด า เ นิ นก า ร ล งทะ เ บี ยน เป็ น ไป ด้ ว ย
ความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ              
โรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙ ) จึงก าหนด
ข้ันตอนปฏิบัติ ณ จุดรับลงทะเบียน ดังน้ี
1. ประชาชนท่ีต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕        

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า โดยท่ีท าการปกครอง  
อ าเภอจะแจกจ่ายแบบฟอร์มให้ประชาชนผ่านเครือข่าย   
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน

2. ไปลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน ตามวัน เวลาและ
สถานท่ีท่ีก าหนดให้ลงทะเบียน (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านเครือข่าย 
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน เมื่อมีก าหนดรับลงทะเบียนแล้ว)

3. เตรียมหลักฐานท่ีใช้ลงทะเบียน ประกอบด้วย บัตรประชาชน            
แบบSmart Card (บัตรจริง) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีกรอก                
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน โดยผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี          
อ าเภอท่ีได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว 

4. เข้ารับบริการตามล าดับที่ได้จัดล าดับให้แล้วตามแบบแจ้ง  
รายช่ือผู้ลงทะเบียนท่ีทางอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการแจ้งให้
หน่วยรับลงทะเบียนทราบล่วงหน้า

5. ผู้ เ ข้ า รั บบ ริ ก า รจะ ต้ องผ่ านก ระบวนกา ร คัด กรอ ง          
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID – 19) และการเว้นระยะห่างในขณะรอรับ
การลงทะเบียน โดยถือปฏิบั ติตามหลัก  D-M-H-T-T
อย่างเคร่งครัด

ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการลงทะเบียนได้              
2 รูปแบบ ตามสถานะและความเหมาะสม ดังน้ี

1. แบบรายบุคคล คือ การลงทะเบียนการใช้สิทธิเหมือน
รอบท่ีผ่านมา โดยจะได้รับวงเงินช่วยค่าด ารงชีพเฉพาะตัว

2. แบบครัวเรือน คือ การลงทะเบียนในลักษณะท่ีมีบุคคล
ในครอบครัว คนใดคนหน่ึงเป็นผู้แทน ซึ่งสถานะของครอบครัว 
หมายถึง พ่อ แม่ ลูก จะได้รับวงเงินช่วยค่าด ารงชีพมากกว่า
แบบรายบุคคล ผู้ ใช้สิทธิจะเป็นผู้แทนครัวเรือนท่ีสมัคร
ลงทะเบียน

กำรตรวจสอบสิทธิ5
ภายหลังการลงทะเบียนแล้ว กระทรวงการคลังจะเป็น     

ผู้ตรวจสอบสิทธิของประชาชนท่ีลงทะเบียนตามรูปแบบการ
ลงทะเบียน แบบรายบุคคลหรือแบบครัวเรือน โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติและข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน
ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังน้ี
1. สถานภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
2. มูลค่าหน้ีสินคงค้าง
3. กรรมสิทธิ์ในรถ
4. การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เช่น จ านวนครั้ง

ของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. สถานภาพความพิการ
6. หลักทรัพย์ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

กรณีไม่ผ่ำน สำมำรถอุทธรณ์
ได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด

“ด้วยควำมห่วงใย
ห่ำงไกลโควิด” 

ฉีดวัคซีนกันน่ะค่ะ

3

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน2


