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1.1 ควำมเป็นมำ 
 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล  ำอยู่กับประเทศไทยมำเป็นระยะเวลำนำน ดังจะเห็นจากตัวชี้วัด
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าต่าง ๆ เช่น สัดส่วนรายได้ประชากร (Quintile by Income) จ านวนคนจน สัดส่วน
คนจน (Poverty Incidence) ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) เป็นต้น หรือจะเห็นได้จาก ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐใช้งบประมำณจ ำนวนมำกเพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล  ำ โดยจัดสรรสวัสดิกำรสังคมตลอดช่วงชีวิตตั งแต่เกิดจนตำย  
ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการส าหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการ  
คนพิการ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ดี  การก าหนดนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและสนับสนุนสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ยังคงมีข้อจ ำกัดและอำจไม่ตรงกลุ่มเป้ำหมำย เนื่องจำก
ข้อมูลหรือครอบครัวที่จ ำเป็นส ำหรับกำรก ำหนดนโยบำยกระจัดกระจำยอยู่หลำยแห่ง และขำดข้อมูลผู้มีรำยได้
น้อยเป็นรำยบุคคลหรือครอบครัวที่มีกำรตรวจสอบและบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำน อีกทั งรูปแบบของกลไก 
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือมักไม่เฉพำะเจำะจง และครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จ ำนวนมำกหรือ “นโยบำย
กำรจัดสรรสวัสดิกำรแบบถ้วนหน้ำ (Universal Policy)” 

รัฐบำลได้เริ่มด ำเนินโครงกำรลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐ (โครงกำรฯ) มำตั งแต่ปี 2559 ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่ส ำคัญของกำรปฏิรูปกำรด ำเนินนโยบำยกำรจัดสรรสวัสดิกำรของประเทศไทย เนื่องจากสามารถ
ระบุตัวตนของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง ผ่านการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่สมควรจะได้รับประโยชน์จากรัฐ
อย่างแท้จริง (Truly Deserving) หรือ “นโยบำยกำรจัดสรรสวัสดิกำรแบบก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย (Targeted 
Policy)” โดยไดมี้ด าเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องในปี 2560 และ 2561 ซึ่งการด าเนินโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตำมโครงกำรฯ ปี 2560 ดังนี้ 
1. สัญชาติไทย  
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  
3. ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี  
4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลาก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือมี

ทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว 

จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
    5.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)  

5.1.1 กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว 
1) บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 25 ตารางวา  
2) ห้องชุดต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

5.1.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการเกษตรต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ไร่ 
หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอ่ืนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 1 ไร ่
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 5.2 ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย 
5.2.1 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอ่ืนที่ไม่ใช่เพ่ือการเกษตรต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 1 ไร่ 
5.2.2 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ไร่ 

ทั้งนี้ มีสรุปคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2560 ตามแผนภาพที่ 1 
 

แผนภำพที่ 1: คุณสมบัตขิองผู้ลงทะเบียนตำมโครงกำรฯ ปี 2560

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

หลังจำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ ปี 2559 และปี 2560 แล้ว รัฐบำลได้ด ำเนินโครงกำรลงทะเบียน 
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐรอบเพิ่มเติม เมื่อปี 2561 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบ 
ในหลักกำร และแนวทำงกำรด ำเนินกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐเพิ่มเติมภำยใต้โครงกำรไทยนิยม 
ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำลงทะเบียนได้ในปี 2560 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานเคลื่อนที่ออกไปรับลงทะเบียน
ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมา
ลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนได้ เพ่ือรวบรวมผู้มีรายได้น้อยที่สมควรได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการ 
มาเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ลงมาทะเบียนไว้เช่นเดียวกับโครงการฯ ปี 2560 

 

ทั้งนี้ มีสรุปจ านวนผู้มาลงทะเบียน และผู้ผ่านสิทธิ และผู้ไม่ผ่านสิทธิในโครงการฯ ปี 2560 และ 2561 
ปรากฏตามตารางที่ 1  
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ตำรำงท่ี 1: จ ำนวนผู้มำลงทะเบียน ผู้ผ่ำนคุณสมบัติ และผู้ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ ในโครงกำรฯ ปี 2560 และ 2561 
 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวนผู้ลงทะเบียน 
ผลกำรตรวจสอบสิทธิ 

ผู้ผ่ำนสิทธิ ผู้ไม่ผ่ำนสิทธิ 
โครงการฯ ปี 2560 14,178,869 11,469,187 2,709,682 
โครงการฯ ปี 2561 4,590,599 3,140,228 1,450,371 
รวม 18,769,468 14,609,415 4,160,053 

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563) 
 

โครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐ มีข้อมูลเชิงลึกของผู้ มีรำยได้น้อยรำยบุคคล  
ซึ่งถูกน ำมำใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรออกแบบนโยบำย มำตรกำร และสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ 
โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรฯ แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะแรก กำรสนับสนุนเงินค่ำครองชีพผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ สนับสนุนเงินค่าครองชีพ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 2  
 

 
แผนภำพที่ 2: กำรสนับสนุนเงินค่ำครองชีพผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หมายเหตุ ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มจี านวน 13,300,440 ราย 
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ระยะต่อมำ มำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำที่ตรงตำมควำม
จ ำเป็นและควำมประสงค์ของผู้ มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐแต่ละรำย (Personalized Plan) โดยส่งเสริมให้ 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการพัฒนาตนเองจนสามารถมีงานท า มีรายได้เป็นของตนเอง และน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้
ในอนาคตโดยการผ่านการพัฒนาใน 4 มิติ (การมีงานท า การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน) รวมทั้งมีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) เพ่ือท าหน้าที่ดูแล ให้
ค าปรึกษา และติดตามผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคล อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่การบูรณาการท างาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ข้อมูลจำกโครงกำรฯ ยังถูกน ำมำขยำยฐำนข้อมูล โดยน ำไปไปเชื่อมโยงกับข้อมูลด้ำนอ่ืน ๆ ด้วย 
เช่น ด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานทั่วไป ด้านสุขภาพ ด้านประเภทบุคคล ด้านการศึกษา และด้านพฤติกรรม 
และความต้องการของผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ
กับฐานข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค) และหน่วยงานของ
ภาครัฐอ่ืน ๆ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้มีการระบุตัวผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น และสะท้อนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  
ดังนั้น จึงด ำเนินโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบนโยบาย 
มาตรการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการของภาครัฐ  
และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
โครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ  

ปี 2565 
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2.1 วัตถุประสงค ์
เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Dynamic Data) ตลอดจนเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐ และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า
อย่างยั่งยืน 
 
2.2 นิยำมที่เกี่ยวข้อง 
 

1. สมาชิกในครอบครัวของ
ผู้ลงทะเบียน 

หมายถึง คู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูล
ของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 

2. บุตรชอบด้วยกฎหมาย  หมายถึง 1. ในระหว่างบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดมาถือเป็น 
บุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาและมารดานั้น 

2. เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  

3. เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของบิดาต่อเมื่อ (1) บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง 
หรือ (2) บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือ (3) ศาลพิพากษาว่า
เป็นบุตร  

3. ผู้ที่ไม่สามารถมา 
ลงทะเบียนได ้

หมายถึง ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถ
เดินทางมาลงทะเบียนได้ เช่น ผู้ที่อยู่ห่างไกล หรือผู้ที่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล เป็นต้น 

4. รับจ้างอิสระ  หมายถึง รับท างานต่าง ๆ ให้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้างตามผลส าเร็จ
ของงาน เช่น ขับรถแท็กซี่ รับจ้างส่งของ จักรยานยนต์รับจ้าง รับจ้าง
ดูแลเด็ก รับจ้างให้ค าปรึกษา รับจ้างท างานอื่น ๆ เป็นต้น 

5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/
ท ามาค้าขาย  

หมายถึง มีกิจการเป็นของตนเอง หรือมีลักษณะส าคัญ เช่น มีการจ้างลูกจ้าง 
หรือมีส านักงาน หรือมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เป็นต้น ยกตัวอย่าง
เช่น ขายอาหาร/หาบเร่แผงลอย ร้านขายของช า ร้านเสริมสวย เป็นต้น 

6. รายได้  หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ รายได้ที่ได้จากสวัสดิการต่าง ๆ 
จากรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เบี้ยเด็กแรกเกิด  
เป็นต้น และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา หรือบุตรหลาน 
ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่าประโยชน์อื่นใด เงินรางวัลจากสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เป็นต้น 

7. หนี้ในระบบ หมายถึง การกู้หนี้ยืมสินจากบุคคลที่ เป็นผู้ ให้สินเชื่อในระบบการเงินที่มี 
การก ากับดู แลอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง โดยหน่ วยงานภาครั ฐ เช่ น 
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร สหกรณ์ กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ฟิโกไฟแนนซ ์นาโนไฟแนนซ์ เป็นต้น 
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8. หนี้นอกระบบ หมายถึง การกู้หนี้ยืมสินจากบุคคลที่ เป็นผู้ ให้สินเชื่อในระบบการเงินที่ ไม่ มี 
การก ากับดูแลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น การกู้ยืมเงิน
ระหว่างเพ่ือนฝูง ญาติ พ่ีน้อง บุคคลทั่วไป นายทุน หรื อเงินด่วน 
เสาไฟฟ้า เป็นต้น 

 
2.3 คุณสมบัติและข้อมูลประกอบกำรลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนและสมำชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 
 การตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียน ขั้ นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไว้  จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สมรส (ในกรณีที่มีคู่สมรส)  ตามเกณฑ์ครอบครัว 
ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียน  
ไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ส าหรับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูล
ประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1) คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมำชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 
 

ตำรำงที่ 2: คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียน 
                เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 

คุณสมบัติ รำยละเอียด 
1. สัญชำติ ไทย 
2. อำยุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
3. บุคคลที่ไม่เข้ำข่ำยได้รับสิทธิ์ 3.1 ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  

3.2 ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง 
3.3 บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ 
3.4 บุคคลดังต่อไปนี้ 

  3.4.1 ข้าราชการ  
  3.4.2 พนักงานราชการ  
  3.4.3 พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ

ค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทน ไม่เกิน 
100,000 บาทต่อปี (รอบปีปฏิทิน) 

  3.4.4 ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 
  3.4.5 ผู้รับบ านาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ  
  ทั้ ง นี้  หน่ ว ย ง านของรั ฐ ให้ หม ายความถึ งหน่ ว ย ง านของรั ฐ ต ามม าต ร า  4  

แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
3.5 ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 
3.6 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
 

4. รำยได้ 4.1 รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
และ  
4.2 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การค านวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนค านวณได้จาก 
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คุณสมบัติ รำยละเอียด 
การรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจ านวนบุคคล
ทัง้หมดในครอบครัว) 

5. ทรัพย์สินทำงกำรเงิน ได้แก่ 
เงินฝำก สลำก พันธบัตรและ 
ตรำสำรหนี ภำครัฐ 

5.1 ทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
และ  
5.2 ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง  (การค านวณทรัพย์สินทางการเ งินเฉลี่ ยของครอบครั วของ 
ผู้ลงทะเบียนค านวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเ งินของผู้ล งทะเบียน  
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจ านวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว) 

6. อสังหำริมทรัพย ์ 6.1 อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบยีน 
 6.1.1 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใด

เวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) 

   1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว 
 1.1.1) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นท่ี ไม่เกนิ 

25 ตารางวา 
 1.1.2) ห้องชุดต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

 1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ 

(2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย 
 2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอื่นท่ีไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่

ไม่เกิน 1 ไร่ 
 2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ 

6.1.2 ไม่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์   
หรือมีหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับข้อ 6.1.1 (ยกเว้น ข้อ 1.1.2)  จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ 
หรือ 10 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่มีรายช่ือเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ หรือ 
ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถือว่าผู้ลงทะเบียน 
ใช้ประโยชน์จากท่ีดินเพื่อการเกษตร 
6.2 อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 

  6.2.1 ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์  หรือมี กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์   
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) 
   1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว 

1.1.1) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็น
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจำกกัน ไม่ว่ำจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้ำของรวม
ด้วยหรือไม่ก็ตำม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา 

 กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็น
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่ำจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้ำของรวมด้วย
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คุณสมบัติ รำยละเอียด 
หรือไม่ก็ตำม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที ่
ไม่เกิน 25 ตารางวา  

1.1.2) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจำกกัน  
ไม่ว่ำจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้ำของรวมด้วยหรือไม่ก็ตำม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของ  
ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

 กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่ำ
จะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้ำของรวมด้วยหรือไม่ก็ตำม  ส่วนที่ เป็นกรรมสิทธิ์ ในห้องชุดของ  
ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

 1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่  

(2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย 
 2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอื่นท่ีไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่

ไม่เกิน 2 ไร่ 
 2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ 

6.2.2 ไม่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้ าท าประโยชน์   
หรือมีหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับข้อ 6.2.1 (ยกเว้นข้อ 1.1.2) จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ 
หรือ 20 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

ทั้งนี้  หากมีผู้ลงทะเบียนหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย 1 คน  
มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐหรือได้รบัอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ถือว่าผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของ 
ผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากท่ีดินเพื่อการเกษตร 

7. บัตรเครดิต ผู้ลงทะเบยีนจะต้องไม่มีบตัรเครดติ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
8. หนี สิน ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
8.1 วงเงินกู้ส าหรับท่ีอยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท  
8.2 วงเงินกู้ส าหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท  

 

 ทั้งนี้ เกษตรกร หมายถึง การเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐของผู้ลงทะเบียนและสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีหากขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
เช่น ประเภทการประกอบการเกษตร เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ (กรณีเป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์เช่า และอ่ืน ๆ)  
เนื้อที่ที่ใช้ท าการเกษตร เป็นต้น)  
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2) ข้อมูลประกอบกำรลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน 
 

ตำรำงที่ 3: ข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
คุณสมบัติ รำยละเอียด 

1. สถำนภำพเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษำ 

สถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษาของผู้ ลงทะเบียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และข้อมูลอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา เช่น ช่ือสถานศึกษา ระดับการศึกษา  
ภาคการเรียน ปีการศึกษา เป็นต้น 

2. ภำระหนี สิน เช่น มูลค่าวงเงินกู้รวมของผู้ลงทะเบียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง มูลค่าหนี้สินคงค้างของ  
ผู้ลงทะเบียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นต้น 

3. กรรมสิทธิ์ในรถ 3.1 จ านวนรถที่ผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
3.2 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ เช่น ประเภทรถ ยี่ห้อรถ  

วันท่ีจดทะเบียน เป็นต้น 
4 .  ก ำ ร เ ดิ น ท ำ ง อ อ ก น อ ก
รำชอำณำจักร 

4.1 ผู้ลงทะเบียนมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหรือไม่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
4.2 จ านวนครั้งของการเดนิทางออกนอกราชอาณาจักรของผูล้งทะเบียน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 

5. สถำนภำพควำมพิกำร 5.1 ผู้ลงทะเบียนมีบัตรประจ าตัวคนพิการหรือไม่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
5.2 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ถ้ามีบัตรประจ าตัวคนพิการ เช่น ประเภทความพิการ  

ช่ือและนามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น 
6 .  หลั กท รัพย์ที่ ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์เป็นนำยทะเบียน 

ราคาและจ านวนหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนท่ีผู้ลงทะเบียน ถือครอง 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

หมายเหตุ: ข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนตามตารางที่ 3 จะใช้ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการให้แก่ 
ผู้มีบัตรฯ ในอนาคต 
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แผนภำพที่ 3: คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียน 
                   เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
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2.4 ก ำหนดกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565 

 ในการด าเนินโครงการฯ ปี 2565 มีก าหนดการและระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 4 ก าหนดการและแนวทางในการด าเนินโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
 

วัน/เดือน/ป ี กำรด ำเนินกำร 
5 ก.ย. 

 – 19 ต.ค. 65 
เปิดรับลงทะเบียนระหว่ำงวันที่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 65 โดยประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 – 8 
ตามข้อ 1) ตารางที่ 2 และสมัครใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 สามารถลงทะเบียนตามช่องทาง 
ดังต่อไปนี้  

▪ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th 
▪ ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ส านักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการ
อ าเภอทุกอ าเภอ ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และส านักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ 
ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวก าหนด  

ทั้งนี้ ในช่วงที่รับลงทะเบียนหากตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
หน่วยงานรับลงทะเบียน โดยมีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกในการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ลงทะเบียน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 

ก.ย. – พ.ย. 65 ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 
ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th ทุกวันศุกร์ โดย 
จะเริ่มประกาศผลภำยในเดือนก.ย. – พ.ย. 65 

รอบท่ี 
ช่วงเวลำกำรลงทะเบียน/ 

คีย์ข้อมูลเข้ำระบบ/แก้ไขข้อมูล 
วันที่ประกำศผล 

(ประกำศผลทุกวันศกุร์) 
1 5 ก.ย.- 8 ก.ย. 65 16 ก.ย. 65 
2 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 
3 16 ก.ย. – 22 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 
4 23 ก.ย. – 29 ก.ย. 65 7 ต.ค. 65 
5 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 65 14 ต.ค. 65 
6 7 ต.ค. – 13 ต.ค. 65  21 ต.ค. 65 

7 
14 ต.ค. – 19 ต.ค. 65  

(19 ต.ค. 65 วันปิดรับลงทะเบียน โดยจะไม่รับกำรรับ
แบบฟอร์มฯ จำกผู้ลงทะเบียนหลังจำกวันที่ปิดรับลงทะเบียน)  

28 ต.ค. 65 

 20 – 22 ต.ค. 65  
(22 ต.ค. 65 วันปิดรับกำรคีย์ข้อมูลเข้ำระบบ  

โดยหน่วยรับลงทะเบียนสำมำรถกรอกข้อมลูของผู้
ลงทะเบียนที่ตกค้ำงได้ ภำยในเวลำ 23.59 น.)  

28 ต.ค. 65 

8 23 ต.ค. –3 พ.ย. 65 
(ส ำหรับกรณีแก้ไขข้อมูลเท่ำนั น) 

11 พ.ย. 65 
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วัน/เดือน/ป ี กำรด ำเนินกำร 
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง 
หลังวันที่ประกาศผล ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับ ข้อมูลของกรมการปกครอง 
ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และส าหรับผู้ลงทะเบียน  
ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยกำรขอแก้ไขข้อมูลจะต้อง
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนได้ยื่นลงทะเบียนไวภ้ำยในวันที ่3 พ.ย. 65  
ตัวอย่ำง: ผู้ลงทะเบียนยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนรอบที่ 1 และได้รับหลักฐานยืนยัน 
การลงทะเบียน (ส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียน) จากหน่วยรับลงทะเบียนแล้ว โดยหน่วยรับลงทะเบียน
กรอกข้อมูลในระบบภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65 ดังนั้น ผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ 
ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนจะประกาศในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 ซึ่งหากข้อมูลของ 
ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนสามารถ
แก้ไขข้อมูลของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองได้ภายใน รอบที่ 2 – 8 
หมำยเหตุ  
1. หน่วยรับลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในแต่ละรอบการลงทะเบียนให้ทันภำยในวันพฤหัสบดี
ก่อนเวลำ 23.59 น. โดยมีรำยละเอียดในแต่ละรอบตำมตำรำงข้ำงต้น เพื่อให้ประกาศผลในรอบวันศุกร์ถัดไป 
เช่น ผู้ลงทะเบียนยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน ในรอบที่ 1 หน่วยรับลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูล
ของผู้ลงทะเบียนในรอบที่ 1 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65 เวลา 23.59 น. เพื่อให้สามารถประกาศผลการตรวจสอบ
ได้ในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 
2. อย่างไรก็ดี กรณีเกิดเหตุที่ท าให้หน่วยรับลงทะเบียนไม่สามารถกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนได้ภายในรอบวัน
พฤหัสบดี หน่วยรับลงทะเบียนสามารถกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในรอบถัดไป เช่น ผู้ลงทะเบียนยื่นแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน ในรอบที่ 1 แต่หน่วยรับลงทะเบียนไม่สามารถกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนได้ 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65 เวลา 23.59 น. หน่วยรับลงทะเบียนสามารถกรอกได้ในรอบที่ 2 โดย 
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการประกาศผลในวันท่ี 23 ก.ย. 65 
3. โครงกำรฯ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 ต.ค. 65 ในกรณีที่หน่วยรับลงทะเบียนไม่สามารถกรอกข้อมูลของ 
ผู้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับลงทะเบียน หน่วยรับลงทะเบียนสามารถกรอกข้อมูลของ 
ผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมของผู้ลงทะเบียนที่ยื่นเอกสารภายในวันที่ 19 ต.ค. 65 ได้ในช่วงวันที่ 20 - 22 ต.ค. 65  
โดยวันที่ 22 ต.ค. 65 เวลำ 23.59 น. จะเป็นวันทีป่ิดรับกำรคีย์ข้อมูลเข้ำระบบ 
4. วันที่ 23 ต.ค. – 3 พ.ย. 65 หน่วยรับลงทะเบียนยังคงสามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้เท่ำนั น  
โดยไม่สามารถกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่ตกค้างได้อีก 
5.หน่วยรับลงทะเบียนจะต้องสแกน เอกสารประกอบการลงทะเบียนทั้งหมดของผู้ลงทะเบียนเข้าระบบภายใน
วันที่ 31 ต.ค. 65 

พ.ย. 65 – ม.ค 66 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนกับหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ 47 หน่วยงาน 

ภำยใน 
เดือน ม.ค. 66  

 

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติภำยในเดือน ม.ค. 66 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th 
และ https://welfare.mof.go.th  
กรณีผ่านคุณสมบัติ: ผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านคุณสมบัติ ยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ตั้งแต่
วันที่ ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป และสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประชาชนตั้งแต่วันท่ี 
XX 
กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ: ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.
mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th หรือช่องทางที่กระทรวงการคลังก าหนดภายในเดือน ม.ค. 66 
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วัน/เดือน/ป ี กำรด ำเนินกำร 
ภำยใน 

เดือน ม.ค. 66 
ช่วงระยะเวลาในการยืนยันตัวตน ก าหนดให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนได้  
ตั้งแต่วันท่ีประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน 
โดยสามารถยืนยันตัวตนที่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่ 
วันท่ีประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (ระยะเวลาประมาณ 180 วัน) และ ธนาคารกรุงไทย (ไม่มีก าหนด 
วันสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันตัวตน) 
ตัวอย่ำง:  

วันที่ยืนยันตัวตน (ตวัอย่ำง) วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ (ตวัอย่ำง) สิทธิ์ที่ได้ย้อนหลัง (ตัวอย่ำง) 
วันประกาศผล – 31 ม.ค. 66 วันที่ 1 ก.พ. 66 - 
1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66 วันที่ 1 มี.ค. 66 ก.พ. 66 (1 เดือน) 
1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 วันที่ 1 เม.ย. 66 ก.พ. - มี.ค. 66 (2 เดือน) 
1 เม.ย. 66 – 30 เม.ย. 66 วันที่ 1 พ.ค. 66 ก.พ. - เม.ย. 66 (3 เดือน) 
1 พ.ค. 66 เป็นต้นไป วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง  

XX ผู้ลงทะเบียนที่ผ่ำนคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สำมำรถเร่ิมใช้สิทธิ์ผ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชน 
XX ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์กับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ 47 หน่วยงาน 
XX ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ โดยจะพิจารณาให้สิทธิสวัสดิการย้อนหลังแก่ผู้ลงทะเบียน 

ที่ผ่านคุณสมบัติ รอบอุทธรณ์ 
กรณ ีผ ่านค ุณสมบ ัต ิ: ผู ้ล งทะ เบ ียนที ่ผ ่านค ุณสมบ ัต ิรอบอ ุทธรณ์ ย ืนย ันต ัว ตน ณ  ธนาคารตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด ตั้งแต่วันที่ XX เป็นต้นไป และสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประชาชนตั้งแต่
วันที่ XX 
ช่วงระยะเวลาในการยืนยันตัวตน ก าหนดให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตน
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน 
โดยสามารถยืนยันตัวตนที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่ 
วันที่ ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ (XX วัน) และ ธนาคารกรุงไทย (ไม่มีก าหนดวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันตัวตน) 
กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ: ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีก 

XX ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชน (กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสงัคมจะพิจารณาให้
สิทธิประโยชน์ย้อนหลังตามรายการที่ก าหนด) 
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2.5 หน่วยรับลงทะเบียน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน 
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้แก่ 
 

1. ส านักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ  76 จังหวัด 
2. ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร   50 เขต 
3. ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ   878 อ าเภอ  
4. ส านักงานเมืองพัทยา   1 เขต 
5. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
   1,262 สาขา และ 2,524 หน่วยบริการ 
6. ธนาคารออมสิน    1,052 สาขา และ 24 หน่วยบริการ 
7. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  932 สาขา และ 88 หน่วยบริการ 
 
ข้อมูลจ านวนหน่วยรับลงทะเบียน ณ วันท่ี 16 ส.ค. 2565 
(ทั้งนี้ จ านวนสาขาและหน่วยบริการของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
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ส่วนที่ 3 
กำรลงทะเบียน กำรตรวจสอบผล 

และกำรอุทธรณ์ 
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3.1 กำรลงทะเบียน 
 

 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการ 
และข้ันตอนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 สามารถจ าแนกได้ 2 วิธี ดังนี้ 

3.1.1 วิธีกำรลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ 

1.1.1 เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน 

กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีครอบครัว (โสด) 
✓ กรณีนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลย โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร

ประกอบที่หน่วยรับลงทะเบียน 

กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มีครอบครัว 
✓ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนจากเว็บไซต์ลงทะเบียน

ด้วยตัวเองหรือขอให้หน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้พิมพ์ให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
แต่ยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ลงทะเบียน และส าหรับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ลงทะเบียน ให้ผู้ลงทะเบียน 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตรดังกล่าว 

✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี (หรือส าเนาสูติบัตร 

ของบุตร กรณีที่บุตรไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน) พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
(กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน  
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และหากเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน
ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นบุคคลตามบัตรประจ าตัวประชาชนจริง เจ้าหน้าที่หน่วย
รับลงทะเบียนไม่จ าเป็นต้องขอรับเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่
สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน) 

✓ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของทั้งผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของ 
ผู้ลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยรับลงทะเบียน เพ่ือป้องกัน 
ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล) 

1.1.2 รำยละเอียดขั นตอนกำรลงทะเบียน 
1) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  ปี 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  

โดยกรอกข้อมูล 5 ประเภท (Fields) ของผู้ลงทะเบียน ดังนี้ 
1.1) เลขบัตรประชาชน 
1.2) ชื่อ 
1.3) ชื่อกลาง (ถ้ามี) 
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1.4) นามสกุล 
1.5) วัน/เดือน/ปีเกิด 
1.6 เลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน (Laser No.)  

2) ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว (ถ้ามี) ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
พร้อมทั้งระบุหน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนประสงค์ที่จะไปยื่นลงทะเบียน  

3) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลแบบฟอร์มลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งก่อนบันทึกข้อมูล  
4) เมื่อกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อย ก่อนที่ผู้ลงทะเบียนจะพิมพ์แบบฟอร์มจากเว็บไซต์   

ระบบจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ได้แก่ ( 1) เลขประจ าตัว
ประชาชน (2) ชื่อ (3) นามสกุล (4) วัน เดือน ปีเกิด และ (5) เลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน (Laser No.)  

• กรณีท่ีข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง:  
o กรณีไม่มีครอบครัว (โสด) : ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ไม่ต้องยื่นแบบฟอร์ม 

ที่หน่วยลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการ
ลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” 

o กรณีที่มีครอบครัว: ผู้ลงทะเบียนจ าเป็นต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนจากเว็บไซต์
ลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือขอให้หน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้พิมพ์แบบฟอร์มให้ 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุ 
เกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ลงทะเบียน  
และส าหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่
ลงทะเบียน ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตรดังกล่าว 

• กรณีท่ีข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง: ผู้ลงทะเบียนจะต้อง
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง  

5) เฉพาะกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวที่ข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
ถูกต้องจะต้องน าแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนได้เลือก ไว้
ภายในวันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน  

6) เจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนจากบัตรประจ าตัวประชาชน  
และตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบ และบันทึกข้อมูลในระบบว่าได้รับ
แบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบของผู้ลงทะเบียนแล้ว  

7) ฉีกแบบฟอร์มลงทะเบียนส่วนที่ 11 หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียน 
8) เจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนสแกนแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบของ 

ผู้ลงทะเบียนเข้าระบบ จึงจะถือว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” 
9) กระทรวงการคลังด าเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน  

และประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 
ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th 

กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนถูกต้องตามข้อมูลของ
กรมการปกครองจะถือว่า “การลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป 
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• กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตาม
ข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของ
ตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือ
ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และส าหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่
ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ 

10) กระทรวงการคลังด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว  
ของผู้ลงทะเบียน และเมื่อประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ   
ให้ยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E-KYC) ณ ธนาคารตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 

3.1.2 วิธีกำรลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน (แบบฟอร์มลงทะเบียน) 

1.2.1 เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน 

กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีครอบครัว (โสด) 
✓ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน 
✓ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 

หน่วยรับลงทะเบียน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล) 

กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มีครอบครัว 
✓ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้ง 

ลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า  
10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ลงทะเบียน และส าหรับ
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ลงทะเบียน  
ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตรดังกล่าว 

✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี (หรือส าเนาสูติบัตร 

ของบุตร กรณีที่บุตรไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน) พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
(กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน  
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และหากเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน
ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นบุคคลตามบัตรประจ าตัวประชาชนจริง เจ้าหน้าที่หน่วย
รับลงทะเบียนไม่จ าเป็นต้องขอรับเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่
สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน) 

✓ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของทั้งผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัว 
ของผู้ลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยรับลงทะเบียน เพ่ือป้องกัน 
ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล) 
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1.2.2 รำยละเอียดขั นตอนกำรลงทะเบียน 
1) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน  

ทั้งในส่วนของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ 
ให้ครบถ้วน 

2) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลแบบฟอร์มลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน
และเอกสารประกอบที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ใดก็ได้ภายในวันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน 

3) เจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนจากบัตรประจ าตัวประชาชน  
และตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบ และบันทึกข้อมูลในระบบว่าได้รับ
แบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบของผู้ลงทะเบียนแล้ว 

4) ฉีกแบบฟอร์มลงทะเบียนส่วนที่ 11 หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียน 
5) เจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนสแกนแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบของ 

ผู้ลงทะเบียนเข้าระบบ จึงจะถือว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” 
6) กระทรวงการคลังด าเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน  

และประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 
ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th 

• กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนถูกต้องตามข้อมูล
ของกรมการปกครองจะถือว่า “การลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติ
ต่อไป  

• กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง 
ตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูล
ของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียน
หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และส าหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียน 
ผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ 

7) กระทรวงการคลังด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว 
ของผู้ลงทะเบียน และเมื่อประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ   
ให้ยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E-KYC) ณ ธนาคารตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
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3.1.3 วิธีกำรลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน (แบบฟอร์มลงทะเบียน) กรณีที่ไม่ย่ืนเอกสำรด้วยตนเอง 

1.3.1 เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน 

กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีครอบครัว (โสด) 
✓ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน 
✓ หนังสือมอบอ านาจ 
✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ได้รับอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชาชนของผู้มอบอ านาจ (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มีครอบครัว 
✓ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้ง 

ลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า  
10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ลงทะเบียน และส าหรับ
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ลงทะเบียน  
ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตรดังกล่าว 

✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี (หรือส าเนาสูติบัตร 

ของบุตร กรณีที่บุตรไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน) พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
(กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน 
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และหากเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน
ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นบุคคลตามบัตรประจ าตัวประชาชนจริง เจ้าหน้าที่หน่วยรับ
ลงทะเบียนไม่จ าเป็นต้องขอรับเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส
และบุตรของผู้ลงทะเบียน) 

✓ หนังสือมอบอ านาจ 
✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ได้รับอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
✓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชาชนของผู้มอบอ านาจ (ผู้ลงทะเบียน)  พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

1.3.2 รำยละเอียดขั นตอนกำรลงทะเบียน ด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีการลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน 
(แบบฟอร์มลงทะเบียน) 
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แผนภำพที่ 4 สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
 

 
 

3.2 กำรตรวจสอบผล 

3.2.1 กำรตรวจสอบผลกำรลงทะเบียน  

     ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้ ในช่วง
วันที่ 16 ก.ย. – 11 พ.ย. 65 (ประกาศผลการลงทะเบียนทุกวันศุกร์) ทาง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th 
และ https://welfare.mof.go.th โดย 

      1) การตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูล 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด 

✓ กรณีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) ถูกต้อง  
     ตามข้อมูลของกรมการปกครอง จะถือว่า การลงทะเบียน ผ่ำน ให้ผู้ลงทะเบียนรอ 
     การตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติต่อไป  
✓ กรณีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) ไม่ถูกต้อง  

      ตามข้อมูลของกรมการปกครอง จะถือว่า การลงทะเบียน ไม่ผ่ำน ให้ผู้ลงทะเบียน   
      ด าเนินการแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มและ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน หรือหากผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์   
ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ ภายในวันที่ 3 พ.ย. 65  

        2) การตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 



27 
 

      ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนที่หน่วยรับ
ลงทะเบียน 

✓ กรณีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) ถูกต้อง  
     ตามข้อมูลของกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบว่า  
     การลงทะเบียน ผ่ำน ให้ผู้ลงทะเบียนรอการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติต่อไป  
✓ กรณีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) ไม่ถูกต้อง  

      ตามข้อมูลของกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบว่า  
      การลงทะเบียน ไม่ผ่ำน ให้ผู้ลงทะเบียนด าเนินการแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียน      
      ที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียน หรือหาก 
      ผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้  
      ภายในวันที่ 3 พ.ย. 65 

 

แผนภำพที่ 5 สรุปขั้นตอนการตรวจสอบผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
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3.2.2 กำรตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัต ิ

     ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ในภำยในเดือนมกรำคม 2566 ทาง
เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th 

      1) การตรวจสอบผลการตรวจสอบผลคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูล 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด 

✓ กรณีผู้ลงทะเบียน ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และผู้ลงทะเบียนด าเนินการยืนยันตัวตนที่   
ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน 

✓ กรณีผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนสามารถด าเนินการ 
ยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ในล าดับถัดไป 

      2) การตรวจสอบผลคุณสมบัติผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 

ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ตรวจสอบผลคุณสมบัติกับเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน  
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนที่
หน่วยรับลงทะเบียน 

✓ กรณีผู้ลงทะเบียน ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนจะแจ้งให้
ทราบว่า ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
และผู้ลงทะเบียนจะต้องด าเนินการยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังก าหนด
ต่อไป ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
ออมสิน 

✓ กรณีผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ เจ้าหน้าทีห่น่วยรับลงทะเบียนจะแจ้ง
ให้ทราบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 
2565 ก าหนด ผู้ลงทะเบียนต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ว่าไม่ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติด้านใด ให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับลงทะเบียนเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 
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แผนภำพที่ 6 สรุปขั้นตอนการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
                  และกระบวนการอุทธรณ์  

 
3.3 กำรอุทธรณ์ 

เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติทางเว็บไซต์แล้วพบว่า ตนเป็นผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่น 
เรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
แผนภำพที่ 7 การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ 
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3.3.1 กรณีขออุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติด้วยตนเองผ่ำนเว็บไซต์ 
1) ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ 

โดยผู้ลงทะเบียนกรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และ วัน/เดือน/ปี เกิด ของผู้ลงทะเบียน 
บนเว็บไซต์ และคลิก “ตรวจสอบข้อมูล” 

2) เมื่อท่านคลิก “ตรวจสอบข้อมูล” หน้าจอจะแสดงผล ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนผ่ำนการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลว่า ผ่าน และให้คลิก 

“กลับสู่หน้าหลัก” 
กรณีที่ 2 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลว่า ท่านไม่ผ่าน

คุณสมบัติตามท่ีโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก าหนด หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  
คลิก “ขออุทธรณ์ผล” 

3) เมื่อคลิก “ขออุทธรณ์ผล” ระบบจะให้ระบุข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือพิสูจน์ตัวตน 
ของผู้ลงทะเบียนที่มีความประสงค์จะขออุทธรณ์ผล โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูล ดังนี้ 

✓ ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 
✓ วัน – เดือน – ปี เกิด 
✓ รหัส Laser ID หลังบัตรประจ าตัวประชาชน 10 หลัก 

และเม่ือกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้คลิก “ตรวจสอบ” 
4) เมื่อคลิก “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติ ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงานอุทธรณ์ และให้ผู้ลงทะเบียนระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ก่อนจะคลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์” 
ตัวอย่าง ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ปรากฎว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียน 

เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก าหนด ดังนี้ 
1. คุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ท่านไม่ใช่เกษตรกร และมีอสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
✓ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ

ตึกแถว) ของท่านมีพ้ืนที่เกิน 25 ตร.ว. 
ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

✓ ที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อการอ่ืนที่ไม่ใช่เกษตรมีพ้ืนที่เกิน 1 ไร่ (400 ตร.ว.) 
ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

✓ ครอบครัวของท่านมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว (บ้านเดี่ยว  
ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว) พ้ืนที่เกิน 25 ตร.ว. 
ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

2. คุณสมบัติด้านทรัพย์สินทางการเงิน 
✓ ครอบครัวของท่านมีทรัพย์สินทางการเงินเกิน 100,000 บาทต่อคน (ธนาคาร 1 ธนาคาร 2 ...) 

5) เมื่อท่านได้คลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์” ระบบจะแสดงรายละเอียดว่า เมื่อท่านได้ยื่นอุทธรณ์ผ่าน
ระบบแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ์ที่ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขโดยตรง เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ของ 
แต่ละหน่วยงานต่อไป 
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6) หลังจากท่ีท่านคลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ท่าน
สามารถ “พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์” และรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป 
 

3.3.2 กรณีขออุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติผ่ำนหน่วยรับลงทะเบียน 
1) การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ (การตรวจสอบผลการพิจารณาฯ) ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน ได้แก ่ธนาคารออม
สิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 
ส านักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และส านักงานเมืองพัทยา 
หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวก าหนด โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนไปแสดง  
ณ จุดตรวจสอบสิทธิ์ตามที่หน่วยรับลงทะเบียนก าหนด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ฯ)  
เป็นผู้ด าเนินการคลิกตรวจสอบผลการพิจารณาฯ ให้กับผู้ลงทะเบียน 

2) เมื่อตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยรับลงทะเบียนแล้ว พบว่า 
กรณีที่ 1 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนผ่ำนการพิจารณาคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่ฯ จะแจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นผู้มี

สิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และท่านจะต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป 

กรณีที่ 2 ถ้าหากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนการพิจารณาคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่ฯ จะแจ้งให้ทราบว่าท่านไม่
ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก าหนด ทั้งนี้ หากต้องการทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมว่าท่านไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านใดให้ท่านแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 

3) เมื่อท่านทราบแล้วว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านใดบ้างให้ท่านแจ้งความประสงค์กับ
เจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือ “ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ” ในด้านต่าง ๆ ที่ไม่ผ่านการพิจารณา และให้แจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถติดต่อได้ให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพ่ิมเติม และเจ้าหน้าที่ฯ จะเป็นผู้ด าเนินการ
คลิก “ยืนยันการขออุทธรณ์” แทนตัวท่าน ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ฯ ได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ท่าน
จะต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ท่านไม่ผ่านการพิจารณาตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือตามช่องทางที่มีการ
ระบุไว้โดยตรง 

4) เมื่อยืนยันการขออุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะพิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์ให้กับผู้
ลงทะเบียน เพ่ือเป็นหลักฐานว่าผู้ลงทะเบียนได้มีการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว และให้ผู้
ลงทะเบียนรอประกาศผลการอุทธรณ์ต่อไป 
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ตำรำงที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติโครงการฯ 
 

ล ำดับที ่ หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
1.  กรมบัญชีกลาง - 
2.  กรมสรรพากร - 
3.  กรมการปกครอง สามารถติดต่อตรวจสอบข้อมูลไดท้ี่ ที่ว่าการอ าเภอ หรือ

ส านกังานเขตในพ้ืนท่ี 
4.  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น - 
5.  กรุงเทพมหานคร - 
6.  เมืองพัทยา กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา 

โทร. 0 3825 3100 ตอ่ 4124 
7.  กรมที่ดิน Call Center 0 2141 5555 
8.  ส านักงานประกันสังคม ติดต่อส านักงานประกันสังคมในพ้ืนท่ี 
9.  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สว่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โทร. 0 2940 7038 
10.  ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สปก.  

โทร. 0 2280 3911 
11.  การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กองทะเบียน  

โทร. 0 2433 2222 ตอ่ 243 
12.  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย โทร. 0 2430 6814 ต่อ 4830 หรือ 3824 หรือ 3825 
13.  กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311, 313 
14.  กรมราชทัณฑ ์ - 
15.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน  

โทร. 0 5304 7337  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง  
โทร. 0 5500 9759  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง  
โทร. 0 3635 7320  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี  
โทร. 0 2577 1312  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 
 โทร. 0 2577 1148  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุมสะแก  
โทร. 0 3242 5416  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุร ี 
โทร. 0 2583 0044  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์  
โทร. 0 3260 0829  
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ล ำดับที ่ หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา  
โทร. 0 4492 2666  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้  
โทร. 0 7537 6226  
- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่  
โทร. 0 4582 6421 

16.  กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 086 979 5611 หรือ 098 285 5354 
17.  กรมกิจการผู้สูงอาย ุ - 
18.  กรมควบคุมโรค Call Center 0 2385 9135 - 7 
19.  กรมหม่อนไหม Call Center 2175 หรือ โทร. 0 2558 7924 - 6 
20.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  Call Center 0 2269 3000 
21.  การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

โทร. 0 2220 4603 
22.  ธนาคารแห่งประเทศไทย Call Center 1213 หรือ โทร. 0 2283 5900  

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.) 
23.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) Call Center 0 2111 1111  

หรือติดต่อได้ทีส่าขาของธนาคารกรุงไทย 
24.  ธนาคารออมสิน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสนิในพ้ืนท่ี  

หรือสาขาที่เป็นหน่วยรับลงทะเบยีนของธนาคารออมสิน 
25.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Call center 0 2555 0555 
26.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 0 2650 6999 ตอ่ 6318 
27.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ Call Center 0 2645 9000 
28.  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั ใช้ช่องทางการติดต่อหน้าเว็บไซต์ โทร 0 2645 9000 
29.  ธนาคารกรุงเทพ - 
30.  ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที ่
31.  ธนาคารทหารไทยธนชาต ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาตในพ้ืนท่ี 
32.  ธนาคารไทยพาณิชย์  Call Center 0 2777 7777 
33.  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย - 
34.  ธนาคารยูโอบี Call Center 0 2285 1555 
35.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Call Center 1572 
36.  ธนาคารทิสโก้  Contact Center 0 2080 6000 หรอื 

0 2633 6000 กด 2 
37.  ธนาคารเกียรตินาคิน โทร. 0 2495 1636 
38.  ธนาคารไอซีบซี ี Call Center 0 2629 5588 
39.  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย Call Center 0 2697 5454 
40.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์ ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department)  

โทร 0 2626 2300 ต่อ 2332 
41.  บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department)  

โทร. 0 2626 2300 ตอ่ 2332 
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4.1 ค ำถำมที่พบบ่อย เกี่ยวกับกำรนับจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 
 

1. ถำม สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ได้แก่ บุคคลใดบ้าง  
 ตอบ คู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุไม่เกิน 18  

ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 
 

ตัวย่ำง 
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2. ถำม บุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนรับรองบุตรถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดู

ของผู้ลงทะเบียน นับเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือไม่ 
 ตอบ ไม่นับเป็นสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมาย 

 

4.2 ค ำถำมที่พบบ่อย เกี่ยวกับวิธีกำรลงทะเบียน 
 

1. ถำม ทะเบียนบ้านกลางคืออะไร และบุคคลใดบ้างที่จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของส านักทะเบียน 
 ตอบ ทะเบียนบ้านกลาง คือ ทะเบียนที่ส านักทะเบียนจัดท าขึ้นส าหรับลงรายการบุคคลที่ไม่มีชื่อ 

ในทะเบียนบ้านปกติ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน อาทิ เจ้าบ้านแจ้งย้ายบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
ของตนเองออกเพราะบุคคลนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนแล้วแต่ไม่ทราบที่อยู่ใหม่ หรือ เจ้าบ้านซื้อบ้าน
ต่อจากผู้อ่ืนและย้ายชื่อที่ค้างออกจากทะเบียนบ้าน หรือ บุคคลนั้นได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศ
เป็นเวลานาน จนไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าอาศัยอยู่ที่ใด หรือเสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้น เมื่อชื่อคนเหล่านี้
ถูกย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนของที่อยู่ใหม่ จึงท าให้บุคคลเหล่านี้
กลายเป็นบุคคลตกหล่น ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ และถูกน าชื่อไปไว้ในทะเบียนบ้านกลาง
ในที่สุด 

2. ถำม ส าหรับผู้ที่ปัจจุบันยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลางจะ
ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 ได้หรือไม ่

 ตอบ ▪ กรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางและมีบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยัง 
ไม่หมดอายุสามารถลงทะเบียนตามโครงการฯ ได้  

▪ กรณีผู้ลงทะเบียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ 
มีบัตรประจ าตัวประชาชนแต่หมดอายุ จะไม่สามารถลงทะเบียนตามโครงการฯ ได้ 
เนื่องจากการลงทะเบียนตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน 
(Dip Chip) 

3. ถำม กรณีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วในปัจจุบันที่ประสงค์จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หากลืม
รหัส ATM หรือยังไม่ได้เปลี่ยนเลขรหัส จะต้องด าเนินการอย่างไร 

 ตอบ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ลงทะเบียนไม่จ าเป็นต้องใช้รหัส 
ATM ในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 

4. ถำม การกรอกข้อมูล 5 ประเภท (Fields) ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเพ่ืออะไร 
 ตอบ 1) เลขประจ าตัวประชาชน จ านวน 13 หลัก  

2) ชื่อ  
3) นามสกุล 
4) วัน/เดือน/ปีเกิด  
5) เลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน (Laser No.) จ านวน 12 หลัก (2 ตัวแรก คือ อักษร
ภาษาอังกฤษ และ 10 ตัวหลัง คือ ตัวเลข) ซึ่งเมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลดังกล่าวของตนครบ
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ผ่านเว็บไซต์ ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแบบออนไลน์กับ
กรมการปกครองก่อน เพ่ือลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 

5. ถำม หากผู้ลงทะเบียนมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จะสามารถแก้ไขในระบบได้อย่างไรบ้าง 
 ตอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกชื่อ-นามสกุล ใหมท่ี่ได้แจ้งเปลี่ยนกับกรมการปกครองได้เลย 

6. ถำม กรณีบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ และยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน  
ผู้ลงทะเบียนจะต้องด าเนินการอย่างไร 

 ตอบ ในกรณีที่บุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ และยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน  
ผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกเลขประจ าตัวประชาชนของบุตรตามที่ปรากฏในสู ติบัตรได้ และ 
ต้องยื่นเอกสารส าเนาสูติบัตรของบุตรที่หน่วยรับลงทะเบียน 

7. ถำม กรณีใบสูติบัตรสูญหาย ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถกรอกเลขประจ าตัวประชาชนของบุตรจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร  

 ตอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถด าเนินการขอคัดส าเนาสูติบัตรได้ที่ที่ว่าการอ าเภอ หรือส านักงานเขต 
8. ถำม กรณีท่ีเป็นเกษตรกร แล้วว่างเว้นจากการท านา 
 ตอบ กรณีท่ีเป็นเกษตรกร แล้วว่างเว้นจากฤดเูพาะปลูก/เกี่ยวข้าว ให้ถือว่ามีอาชีพ “เกษตรกร” ไม่ใช่ 

“ว่างงาน” 
9. ถำม การลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน จะต้องลงนามในส่วนใดบ้าง หากลงนามไม่ครบถ้วนจะมีผล

อย่างไร  
 ตอบ ผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) ยื่นแบบฟอร์มที่หน่วยงาน 

รับลงทะเบียนจะต้องลงนามในส่วนที่  7 และส่วนที่  8 ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ถือว่า 
“กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ดังนี้  
1. ส่วนที่ 7 การรับรองความถูกต้องของผู้ลงทะเบียน: ลงนามโดยผู้ลงทะเบียน 
2. ส่วนที่ 8 การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิก
ในครอบครัว: ลงนามโดยผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) 
3. ส่วนที่ 8 ความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด : ลงนามโดย 
ผู้ลงทะเบียน 

10. ถำม 
 

ตอบ 

กรณีประกาศผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์แล้วไม่ตรงกับข้อมูลในฐานของ 
กรมการปกครองต้องท าอย่างไร 
กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของ
กรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับ
ข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และส าหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) 
สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ 

11. ถำม กรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีผลการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนกับกรมการปกครองไม่ผ่าน และ
ด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่หน่วยรับลงทะเบียน หน่วยรับลงทะเบียนจะต้องด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารอะไรบ้าง  
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 ตอบ ผู้ลงทะเบียนที่แก้ไขข้อมูลจะต้องแก้ไขข้อมูลจากแบบฟอร์มฯ เดิมที่เคยยื่นไว้ขณะลงทะเบียน 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับข้อมูลที่แก้ไข และหน่วยรับลงทะเบียนจะต้องสแกนเอกสารดังกล่าว
เข้าระบบอีกครั้งหนึ่ง โดยแยกแบบฟอร์มฯ ฉบับที่แก้ไขออกจากแบบฟอร์มฯ ขณะลงทะเบียน 

12. ถำม เอกสารที่ต้องยื่นประกอบมีอะไรบ้าง 
 ตอบ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน จ าแนกตามกรณี ดังต่อไปนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

13. ถำม กรณีท่ีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยกดยืนยันการลงทะเบียน (Submit) ในระบบแล้ว สามารถเข้าไป
แก้ไขขอ้มูลได้อีกหรือไม่ 

 ตอบ ข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้บันทึกผ่านเว็บไซต์ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ 
ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีท่ีข้อมูล 5 Fields ของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ได้แก่ 1. เลขประจ าตัวประชาชน 
2. ชื่อ 3. นามสกุล 4. วันเดือนปีเกิด และ 5. เลขหลั งบัตรประจ าตัวประชาชน (Laser No.)  
ของผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ได้ ส าหรับข้อมูลส่วนอ่ืนผู้ลงทะเบียนจะต้อง
แก้ไขที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเอาไว้ 

14. ถำม มีช่องทางใดในการอ านวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนส าหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ เช่น ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือผู้ที่ พัก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นต้น 

 ตอบ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดช่วยอ านวยความสะดวกในการรับ
ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง 

15. ถำม ผู้ลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการยื่นเอกสารการลงทะเบียนที่เลือกไว้ได้หรือไม ่
 ตอบ ผู้ลงทะเบียนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ และไม่จ ากัด

จ านวนครั้ง โดยจะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารผ่าน Website ก่อนที่จะเข้าไป
ยื่นเอกสาร ณ หน่วยรับลงทะเบียน 

16. ถำม คนกลุ่มใดบ้างที่สามารถมอบอ านาจได้ และใช้เอกสารอะไรบ้าง 
 ตอบ ผู้ลงทะเบียนจะสามารถมอบอ านาจได้ในเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเท่านั้น โดยกลุ่มคนที่

สามารถมอบอ านาจได้ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมา
ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ซึ่ง จะต้องมีเอกสาร ดังนี้ 
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1. หนังสือมอบอ านาจ  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอ านาจ) พร้อมลงลายมือชื่อส าเนา
ถูกต้อง  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)  

 

4.3 ค ำถำมที่พบบ่อย ด้ำนคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน  

 
1. ถำม บุคคลที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 ได้แก่บุคคลใดบ้าง เพราะเหตุใด 
 ตอบ ▪ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีสถานะถึงพร้อมด้วยปัจจัย 4 

อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีพ โดยไม่ต้องประกอบสัมมาชีพ จึงไม่เข้าเกณฑ์  
ในการหาเลี้ยงชีพเพ่ือน ามาใช้จ่ายเพ่ือเข้าถึงปัจจัย 4 นั้น หรือเพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
รายเดือนเหมือนกับบุคคลทั่วไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เป็นต้น อีกทั้ง อยู่ในสถานะ 
ที่ไม่จ าเป็นต้องถือครองหรือสะสมทรัพย์สิน อันได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร ตราสารหนี้ 
และท่ีดิน 

▪ ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง เนื่องจากในระหว่างที่ต้องขังอยู่นั้น ผู้ต้องขังจะได้รับ
สวัสดิการจากเรือนจ าหรือทัณฑสถานอยู่แล้ว เช่น การจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในเรือนจ า 
วันละ 3 มื้อ การรักษาพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ าเรือนจ า ส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น  

▪ บุคคลที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์จะได้รับสวัสดิการ
จากสถานสงเคราะห์อยู่แล้ว เช่น การจัดเลี้ยงอาหารวันละ 3 มื้อ การรักษาพยาบาล  
การส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น โดยค าว่า “สถานสงเคราะห์” ในที่นี้ หมายถึง 
สถานสงเคราะห์ของรัฐที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยไม่รวมถึง 
สถานสงเคราะห์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของเอกชน 

▪ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน หรือผู้รับบ ำนำญปกติหรือเบี ยหวัดจำกส่วนรำชกำร 
เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีรายได้ประจ า และรายได้รวมมากกว่า 100,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่ตรง
ตามคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการฯ ปี 2565 

▪ ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. 2535 เนื่องจาก
ท่านเป็นผู้ที่มีรายได้ประจ า และรายได้รวมมากกว่า 100 ,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่ตรง 
ตามคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการฯ ปี 2565 

▪ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีรายได้ประจ า  
และรายได้รวมมากกว่า 100,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่ตรงตามคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อย 
ตามโครงการฯ ปี 2565 
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อย่างไรก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวสิ้นสภาพแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนในช่วงเวลาที่
เปิดรับลงทะเบียน และสมัครใจลงทะเบียนตามโครงการฯ ก็ย่อมสามารถลงทะเบียนได้ใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

2. ถำม ผู้ลงทะเบียนที่เป็นบุคคลล้มละลายสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ 
 ตอบ บุคคลล้มละลายสามารถลงทะเบียนได้ 

3. ถำม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนในส่วนของ
รำยได้ มีวิธีการพิจารณาคุณสมบัติอย่างไร 

 ตอบ กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ไม่มีคู่สมรส และไม่มีบุตร 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 1: 
            ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี 
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 70 ,000  
บาทต่อปี และไม่มีบุตร 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 2: 
            ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี 
ประกอบกับมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 110 ,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 
100,000 บาทต่อคนต่อปี 
 

กรณีที่ 3: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 200 ,000  
บาทต่อปี ไม่มีบุตร 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 3: 
            ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 
100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 125,000 
บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 
 

กรณีที่ 4: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150 ,000  
บาทต่อปี ไม่มีบุตร 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 4: 
            ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 
บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 100 ,000 บาทต่อคนต่อปี  
ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 
 

กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150 ,000  
บาทต่อปี มีบุตร 1 คน อายุไม่เกิน 18 ปีและไม่มีรายได้ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 5: 
            ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 
บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 66,666.67 บาทต่อคนต่อปี 
(200,000 ÷ 3)  ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 
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กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 300,000 บาท
ต่อปี มีบุตร 1 คน อายุไม่เกิน 18 ปี โดยบุตรไม่มีรายได้  
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 6: 
            ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้ 50 ,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 
100 ,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไร ก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 
116,666.67 ต่อคนต่อปี (350,000 ÷ 3) ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 

4. ถำม กรณีบุตรชอบด้วยกฎหมายอายุต่ ากว่า 18 ปี มีรายได้ และทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝาก 
เป็นต้น จะน ามาพิจารณาคุณสมบัติในการรับสิทธิด้วยหรือไม่ 

 ตอบ กรณีที่บุตรบุตรชอบด้วยกฎหมายอายุต่ ากว่า 18 ปีถือว่าเป็นครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ดังนั้น
จะมีการน าทรัพย์สินทางการเงินของบุตรมาพิจารณาด้วยจะต้องน ามาพิจารณาด้วย 

5. ถำม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนในส่วนของ
เงินฝำก มีวิธีการพิจารณาคุณสมบัติอย่างไร 

 ตอบ กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีเงินฝาก 150,000 บาท 
ไม่มีบุตร 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 1: 
            ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000  
บาทต่อปี และเงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 100 ,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000 
บาทต่อคนต่อปี 
 

กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีเงินฝาก 200,000 บาท 
ไม่มีบุตร 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 2: 
            ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000 
บาทต่อปี แต่อย่างไรก็ดี เงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 125,000 บาทต่อคนต่อปี 
ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 
กรณีที่ 3: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีเงินฝาก 150,000 บาท  
มีบุตร 1 คน ไม่มีเงินฝาก 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 3: 
            ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000 
บาทต่อปี และเงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 66,666.67 บาทต่อคนต่อปี  
ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 
กรณีที่ 4: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีเงินฝาก 150,000 บาท  
มีบุตร 1 คน อายุไม่เกิน 18 ปี โดยบุตรมีเงินฝาก 50,000 บาท  
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ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 4: 
            ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000 
บาทต่อปี และเงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 83,333 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งไม่เกิน 
100,000 บาทต่อคนต่อปี 
 

กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 50,000 บาท คู่สมรสมีเงินฝาก 300,000 บาท มีบุตร 1 คน 
โดยบุตรมีเงินฝาก 50,000 บาท  
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 5: 
            ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีเงินฝาก 50,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100,000 
บาทต่อปี แต่อย่างไรก็ดี เงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 133,333 บาทต่อคนต่อปี 
ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 
 

กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 200,000 บาท (เป็นบัญชีร่วมกับเพื่อนของผู้ลงทะเบียน 1 คน) 
และคู่สมรสมีเงินฝาก 50,000 บาท ไม่มีบุตร 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 6: 
            ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 100,000 บาท (กรณีบัญชีร่วมจะคิด
มูลค่าเงินฝากเฉพาะของผู้ลงทะเบียน โดยหารด้วยจ านวนบุคคลที่เปิดบัญชีร่วมกัน) ซ่ึงไม่เกิน 
100,000 บาทต่อปี และเงินฝากเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 75,000 บาทต่อคนต่อปี 
ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 
กรณีที่ 7: ผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 200,000 บาท (เป็นบัญชีเพ่ือผู้เยาว์) และคู่สมรสมีเงินฝาก 
50,000 บาท มีบุตร 1 คน โดยบุตรไม่มีเงินฝาก 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 7: 
            ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีเงินฝาก 200,000 บาท (กรณีผู้ลงทะเบียน 
เปิดบัญชีเพ่ือผู้เยาว์ จะถือว่าเป็นบัญชีของผู้ลงทะเบียน) ซ่ึงเกิน 100,000 บาทต่อปี 

6. ถำม บัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบด้านเงินฝากของผู้ลงทะเบียนประกอบด้วยบัญชีอะไรบ้าง 
 ตอบ บัญชีออมทรัพย์  และบัญชี เงินฝากประจ า รวมถึงบัญชี เงินฝากที่ถูกอายัติและบัญชีที่ 

ไม่เคลื่อนไหว 
7. ถำม กรณีผู้ลงทะเบียนมีบัญชีเงินฝากเพ่ือผู้เยาว์ จะมีการน าบัญชีดังกล่าวมาพิจารณาคุณสมบัติใน

การรับสิทธิด้วยหรือไม่ 
 ตอบ กรณีผู้ลงทะเบียนมีบัญชีเงินฝากเพ่ือผู้ เยาว์ จะถือว่าเป็นบัญชีของผู้ลงทะเบียน  ดังนั้น 

บัญชีดังกล่าวจะน ามาพิจารณาด้วย  
8. ถำม กรณีมีบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับคนอ่ืน จะมีการตรวจสอบอย่างไร 
 ตอบ หากผู้ลงทะเบียนมีบัญชีเงินฝากร่วมกับบุคคลอ่ืน จะมีการตรวจสอบโดยธนาคารของเจ้าของ

บัญชี ซึ่งจะมีแบ่งจ านวนเงินฝากให้เท่ากันทุกคนที่มีบัญชีร่วมกัน (หารเท่ากัน) 
9. ถำม คุณสมบัติด้านอสังหำริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน

พิจารณาอย่างไร 
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 ตอบ คุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด มีดังนี ้

▪ ส าหรับผู้ลงทะเบียน 
(1) ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม. 
(2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียวขนาดไม่เกิน 25 ตร.ว. 
(3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยและการอื่น ๆ ขนาดไม่เกิน 1 ไร่  
    (10 ไร่ กรณีผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ)  
(4) ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัยขนาดไม่เกิน 1 ไร่ (10 ไร่ กรณีผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อ
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ) 
* ทั้งนี้ รวมขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งหมด (2) + (3) + (4) จะต้องไม่เกิน 
1 ไร่ (10 ไร่ กรณีผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ) * 

▪ ส าหรับครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 
(1) ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม. 
     กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจำกกัน ไม่ว่ำจะมีบุคคลอ่ืน
เป็นเจ้ำของรวมด้วยหรือไม่ก็ตำม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและ
คู่สมรสแต่ละคนต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 
    กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่ำจะมีบุคคลอ่ืนเป็น
เจ้ำของรวมด้วยหรือไม่ก็ตำม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและ 
คู่สมรสรวมกันต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 
(2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียวขนาดไม่เกิน 25 ตร.ว. 
     กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ 
ห้องแถว และตึกแถวแยกจำกกัน ไม่ว่ำจะมีบุคคลอ่ืนเป็นเจ้ำของรวมด้วยหรือไม่ก็ตำม 
ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 25 
ตารางวา 
    กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ 
ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่ำจะมีบุคคลอ่ืนเป็นเจ้ำของรวมด้วยหรือไม่ก็ตำม  
ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 25 
ตารางวา 
(3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยและการอื่น ๆ ขนาดไม่เกิน 2 ไร่  
    (20 ไร่ กรณีบุคคลในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย 1 คน มีรายชื่อเป็น
เกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ) 
(4) ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัยขนาดไม่เกิน 2 ไร่ (20 ไร่ กรณีเป็นเกษตรกร) 
* ทั้งนี้ รวมขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งหมด (2) + (3) + (4) จะต้องไม่เกิน 
2 ไร่ (20 ไร่ กรณีบุคคลในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย 1 คน มีรายชื่อ 
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ) * 
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10. ถำม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนในส่วน 
ของอสังหำริมทรัพย์ มีวิธีการพิจารณาผู้ผ่านคุณสมบัติอย่างไร 

 ตอบ 
 

กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(ทาวเฮ้าส์) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.7 ไร่ (280 ตร.ว.) ไม่มีคู่สมรส 
ไม่มีบุตร และผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 1 
              ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว (ทาวเฮ้าส์) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.7 ไร่ 
(280 ตร.ว.) ไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัย
อย่างเดียว (ทาวเฮ้าส์) ขนาด 25 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่ (400 ตร.ว.)  
ไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร และผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 2: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว (ทาวเฮ้าส์) ขนาด 25 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่ 
(400 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 1.06 ไร่ (425 ตร.ว.)  
ซึ่งเกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 3: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(ทาวเฮ้าส์) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.7 ไร่ (280 ตร.ว.) มีคู่สมรส  
และบุตร 1 คน โดยคู่สมรสและบุตรไม่มีอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 3: 

ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก 
▪ ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัย 

อย่างเดียว (ทาวเฮ้าส์) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.7 ไร่ 
(280 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 0.76 ไร่ 
(304 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 

▪ ขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่ากับ 
0.76 ไร่ (304 ตร.ว.) ห้องชุด 32 ตร.ม. และบ้าน 24 ตร.ว. ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 

กรณีที่ 4: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากท่ีอยู่อาศัยขนาด 1 ไร่ (400 ตร.ว.) มีคู่สมรส 
และบุตร 3 คน โดยคู่สมรสและบุตรไม่มีอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และผู้ลงทะเบียนและสมาชิก  
ในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
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ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 4: 
ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 
1 ไร่ (400 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 1.06 ไร่ (424 ตร.ว.)  
ซึ่งเกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.) มีคู่สมรส 
และบุตร 2 คน โดยคู่สมรสมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.) และบุตรไม่มี
อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็น
เกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 5:  

ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก 
▪ ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่าง

เดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ 
(360 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 0.96 ไร่ 
(384 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 

▪ ขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่ากับ 
1.86 ไร่ ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 

 

 กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(ตึกแถว) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.) มีคู่สมรส และ 
บุตร 1 คน โดยคู่สมรสมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1.1 ไร่ (440 ตร.ว.) และบุตรไม่มี
อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ มีรายชื่อ 
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีที่ 6: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก 
▪ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัย

อย่างเดียว (ตึกแถว) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ 
(360 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 0.96 ไร่ 
(384 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 

▪ อย่างไรก็ดี ขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
เท่ากับ 2.06 ไร่ (824 ตร.ว.) ซึ่งเกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 

 

กรณีที่ 7: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.) มีคู่สมรส 
และบุตร 1 คน โดยคู่สมรสมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัย 
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อย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) 25 ตร.ว.  ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ (360 ตร.ว.)  
บุตรไม่มีอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ และผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ มี
รายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 7: 

ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก 
▪ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัย

อย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 24 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ 
(360 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 0.96 ไร่  
(384 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 

▪ คู่สมรสมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(บ้านพักอาศัย) 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 0.9 ไร่ กับขนาดที่ดิน 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่ากับ 1 .92 ไร่  
(769 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด เนื่องจาก 
ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสถือกรรมสิทธิ์แยกจากกัน และส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสของแต่ละคนมีพ้ืนที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

กรณีที่ 8: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 9.5 ไร่ (3,800 ตร.ว.) ไม่มีคู่สมรส 
และไม่มีบุตร โดยผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 8: 

ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 9.5 ไร่ 
(3,800 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 9.56 ไร่ (3,825 ตร.ว.) 
ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 9: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 10 ไร่ (4,000 ตร.ว.) ไม่มีคู่สมรส 
และไม่มีบุตร โดยผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 9: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. และมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 
10 ไร่ (4,000 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 10.06 ไร่ (4,025 ตร.ว.) 
ซึ่งเกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 10: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัยอย่างเดียว 
(บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 8 ไร่ (3,200 ตร.ว.) มีคู่สมรส 
และบุตร 1 คน โดยคู่สมรสมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาดขนาด 11 ไร่ (4,400 ตร.ว.)  
บุตรมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาดขนาด 0.5 ไร่ (200 ตร.ว.) โดยผู้ลงทะเบียนและบุตรไม่มีรายชื่อ
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เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี คู่สมรสมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตาม
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 10: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก 
▪ ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย

อย่างเดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 25 ตร.ว. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 8 ไร่ 
(3,200 ตร.ว.) รวมผู้ลงทะเบียนมีขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 8.06 ไร่ 
(3,225 ตร.ว.) ซึ่งเกินคุณสมบัติรายบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด แม้ว่า 
คู่สมรสมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  

 

กรณีที่ 11: ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่ (400 ตร.ว.) 
มีคู่สมรส และบุตร 1 คน โดยคู่สมรสมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักอาศัย และคลังสินค้า)  
ขนาด 12 ไร่ (4,800 ตร.ว.) บุตรมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 3 ไร่ และบุตรมีรายชื่อเป็น
เกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 11: 

ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก 
▪ ผู้ลงทะเบียนมีห้องชุดขนาด 35 ตร.ม. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 1 ไร่  

(400 ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
▪ ขนาดที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่ากับ 16 ไร่ 

(6,400  ตร.ว.) ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 12 ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินที่แยกจากที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรขนาด 12 ไร่ 
โดยมีบุคคลอ่ืนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยอีก 5 คน ผู้ลงทะเบียนไม่มีคู่สมรส และ 
ผู้ลงทะเบียนไมม่ีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 12: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียนมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยขนาด 2 ไร่  
(800 ตร.ว.) และไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเกินคุณสมบัติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 13 ผู้ลงทะเบียน มีที่อยู่อาศัยขนาด 100 ตร.ว. โดยเป็นเจ้าของร่วมกับคู่สมรสและ  
บุคคลอ่ืนร่วมด้วยอีก 4 คน และผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 13: 

ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยขนาด 20 ตร.ว.  
ซึ่งไม่เกินคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
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กรณีที่ 14: ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. คู่สมรสมีที่ดินขนาด 2 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. ผู้ลงทะเบียนมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตาม
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ และคู่สมรสไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 14: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่  
ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว.  รวม 4,025 ตร.ว.  
แม้จะมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ แต่ เกินคุณสมบัติ 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 15: ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. คู่สมรสมีที่ดินขนาด 2 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสมีรายชื่อ  
เป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 15: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่  
ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว.  รวม 4,025 ตร.ว.  
แม้จะมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ แต่ เกินคุณสมบัติ 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 16: ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. คู่สมรสมีที่ดินขนาด 2 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสไม่มีรายชื่อเป็น
เกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 16: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่  
ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. (4,025 ตร.ว.)  
และไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่ งเกินคุณสมบัติ 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 
 

กรณีที่ 17: ผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. คู่สมรสมีที่ดินขนาด 2 ไร่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) ขนาด 25 ตร.ว. ผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตาม
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ และคู่สมรสมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ 
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ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 17: 
ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียน มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ขนาด 10 ไร่  

ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)  ขนาด 25 ตร.ว. (4,025 ตร.ว.) 
และผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งเกินคุณสมบัติ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนด 

11. ถำม กรณีผู้ลงทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว จะแบ่งสัดส่วน
กรรมสิทธิ์อย่างไร 

 ตอบ หากผู้ลงทะเบียนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น จะหารเฉลี่ยตามจ านวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
12. ถำม กรณีผู้ลงทะเบียนและครอบครัว มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว  

จะแบ่งสัดส่วนกรรมสิทธิ์อย่างไร 
 ตอบ จะมีการแบ่งสัดส่วนกรรมสิทธิ์ตามจ านวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ทั้งหมดก่อน จากนั้น จะพิจารณา

เฉพาะกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว เพ่ือพิจารณาในเกณฑ์ครอบครัวต่อไป  
(เช่น หากเป็นเกษตรกรจะได้ไม่เกิน 20 ไร่ แต่หากไม่ใช่เกษตรกรจะได้ไม่เกิน 2 ไร่) 

13. ถำม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในส่วนของบัตรเครดิต มีวิธีการพิจารณาผู้ผ่าน
คุณสมบัติอย่างไร 

 ตอบ กรณีที่ 1: ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต และปัจจุบันยังคงใช้บัตรเครดิตอยู่ 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 1: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต ซึ่งการจะมีบัตรเครดิตได้นั้น 
โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต ไม่มีการใช้งาน แต่ยังไม่ได้ยกเลิกบัตรเครดิต 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 2: 

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต ซึ่งการจะมีบัตรเครดิตได้นั้น 
โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป 
 

กรณีที่ 3: ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิตเสริม 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 3: 

ผ่ำนคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ที่สมัครและเปิดบัญชีบัตรเครดิตได้จะต้องเป็นผู้ที่เปิดบัญชี
บัตรเครดิตหลักเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และ 
ผู้ถือบัตรหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าบัตรเครดิตหลัก และบัตรเครดิตเสริมด้วย 
 

กรณีที่ 4: ผู้ลงทะเบียนมีบัตรสินเชื่อเกษตรกร 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 4: 

บัตรสินเชื่อเกษตรกร ไม่ถือเป็นบัตรเครดิต เนื่องจากเป็นบัตรที่มวีัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เข้าร่วมกับ ธกส. เท่านั้น 
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14. ถำม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในส่วนของหนี สิน มีวิธีการพิจารณาผู้ผ่านคุณสมบัติ
อย่างไร 

 ตอบ กรณีที่ 1: หากผู้ลงทะเบียนมีวงเงินกู้เพ่ือท าการเกษตรเกิน 1.5 ล้านบาท 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 1:  

ผ่ำนคุณสมบัติหนี สิน เนื่องจากวงเงินกู้เพ่ือการเกษตรจะไม่เข้าข่ายการพิจารณา 
ตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เนื่องจากเป็นวงเงินกู้ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์
ด้านหนี้สินตามท่ีก าหนดไว้ 

 

กรณีที่ 2: ผู้ลงทะเบียนกู้เงินส าหรับยานพาหนะเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น  
รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถไถ เป็นต้น 
ผลการตรวจสอบกรณีท่ี 2:  

ผ่ำนคุณสมบัติหนี สิน เนื่องจากวงเงินกู้ส าหรับยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ดังนั้น วงเงินกู้รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถไถ จึงไม่เข้าข่ายการพิจารณาตัดสิทธิ์ 
ผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์หนี้สิน เป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์หนี้สิน  
โดย “ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

 
15. ถำม ในกรณีของเงินกู้ร่วม จะมีการแบ่งสัดส่วนของเงินกู้หรือไม่ 

 ตอบ หากผู้ลงทะเบียนมีการกู้เงินร่วมกับบุคคลอ่ืน ไม่มีการแบ่งสัดส่วนหนี้สินตามจ านวนผู้กู้ 

ส่ ว น ที่  5 
ภำคผนว 
 
 
 
ก 
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ส่วนที่ 5 
ภำคผนวก 
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5.1 แบบฟอร์มโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565 
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5.2 รำยช่ือหน่วยงำนตรวจสอบสิทธิ 
 

ล ำดับที ่ หน่วยงำน 
1.  กรมบัญชีกลาง 
2.  กรมสรรพากร 
3.  กรมการปกครอง 
4.  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
5.  กรุงเทพมหานคร 
6.  เมืองพัทยา 
7.  กรมที่ดิน 
8.  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
9.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
10.  ส านักงานประกันสังคม 
11.  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
12.  ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
13.  การยางแห่งประเทศไทย 
14.  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
15.  กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
16.  กรมการขนส่งทางบก 
17.  กรมการกงสลุ 
18.  กรมราชทัณฑ ์
19.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
20.  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
21.  กรมกิจการผู้สูงอาย ุ
22.  กรมควบคุมโรค 
23.  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
24.  กรมหม่อนไหม 
25.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
26.  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
27.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
28.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
29.  ธนาคารออมสิน 
30.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
31.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
32.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
33.  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
34.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35.  ธนาคารกรุงเทพ 
36.  ธนาคารกสิกรไทย 
37.  ธนาคารทหารไทยธนชาต 
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ล ำดับที ่ หน่วยงำน 
38.  ธนาคารไทยพาณิชย์  
39.  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
40.  ธนาคารยูโอบี 
41.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
42.  ธนาคารทิสโก้  
43.  ธนาคารเกียรตินาคิน 
44.  ธนาคารไอซีบซี ี
45.  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 
46.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์
47.  บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 


