
ฉบบัท่ี 17/2565                                          วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 

คลงัเตรียมเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวสัดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 
__________________________________________________ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอยีด ดังนี ้

1. โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  (โครงการฯ) มีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการให้ขอ้มูล 
ผูมี้รายได้น้อยท่ีเป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวสัดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชน 
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการโครงการฯ ในปี 2565 โดยคร้ังน้ีจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผูล้งทะเบียนและครอบครัวของผูล้งทะเบียนดว้ย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 
1 ) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  
3) ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปน้ี ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผูต้ ้องขงั ผูถู้กกักกนั ผูต้ ้องกักขงั 

บุคคลท่ีอยูใ่นสถานสงเคราะห์ฯ ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังาน ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ี หรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของ
รัฐ ผูรั้บบ าเหน็จรายเดือน ผูรั้บบ านาญปกติ หรือเบ้ียหวดัจากส่วนราชการ ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
และสมาชิกวฒิุสภา 

4) รายได้ของผูล้งทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง และหากมี
ครอบครัว รายได้เฉล่ียของครอบครัวของผู ้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง                
(การค านวณรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวของผูล้งทะเบียนค านวณไดจ้ากการรวมรายไดข้องผูล้งทะเบียน และสมาชิกในครอบครัว
ของผูล้งทะเบียน หารดว้ยจ านวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว) 

5) ทรัพยสิ์นทางการเงินไดแ้ก่ เงินฝาก สลาก พนัธบตัรและตราสารหน้ีภาครัฐ ของผูล้งทะเบียนตอ้ง
มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และหากมีครอบครัว ทรัพยสิ์นทางการเงินเฉล่ียของครอบครัวของ 
ผูล้งทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (การค านวณทรัพยสิ์นทางการเงินเฉล่ียของครอบครัว
ของผูล้งทะเบียนค านวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพยสิ์นทางการเงินของผูล้งทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของ 
ผูล้งทะเบียน หารดว้ยจ านวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว) 

6) อสังหาริมทรัพย ์ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์หรือมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ณ เวลาใด 
เวลาหน่ึง จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
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  6.1) กรณีผูล้งทะเบียนไม่มีครอบครัว 
 1) ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (บา้นพร้อมท่ีดิน) 
 1.1) กรณีอยูอ่าศยัอยา่งเดียว 
  - บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ หอ้งแถว และตึกแถว ตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 25 ตารางวา  
  - หอ้งชุดตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 35 ตารางเมตร 
 1.2) กรณีเป็นท่ีอยูอ่าศยั และใชป้ระโยชน์จากท่ีดินเพื่อการเกษตรตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 10 ไร่ 

หรือในกรณีท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอ่ืนท่ีไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 1 ไร่ 
 2) ท่ีดินแยกจากท่ีอยูอ่าศยั 
 2.1 ในกรณีท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอ่ืนท่ีไม่ใช่เพื่อการเกษตรตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 1 ไร่ 
 2.2 ในกรณีท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตร ตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 10 ไร่ 
  6.2) กรณีผูล้งทะเบียนมีครอบครัว 
 1) ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (บา้นพร้อมท่ีดิน) 
 1.1) กรณีอยูอ่าศยัอยา่งเดียว 
 1.1.1) กรณีผูล้งทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของท่ีดิน ท่ีมีลักษณะเป็นบ้านเด่ียว 

ทาวน์เฮาส์ หอ้งแถว และตึกแถวแยกจากกนั ไม่วา่จะมีบุคคลอ่ืนเป็นเจา้ของรวมดว้ยหรือไม่ก็ตาม ส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 25 ตารางวา 

  กรณีผูล้งทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นบ้านเด่ียว 
ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกนั ไม่วา่จะมีบุคคลอ่ืนเป็นเจา้ของรวมดว้ยหรือไม่ก็ตาม ส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินของผูล้งทะเบียนและคู่สมรสรวมกนัตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 25 ตารางวา  

  1.1.2) กรณีผูล้งทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจา้ของห้องชุดแยกจากกนั ไม่วา่จะมีบุคคลอ่ืน
เป็นเจา้ของรวมดว้ยหรือไม่ก็ตาม ส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิในห้องชุดของผูล้งทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 35 
ตารางเมตร 

  กรณีผูล้งทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจา้ของห้องชุดร่วมกนั ไม่วา่จะมีบุคคลอ่ืน
เป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิในห้องชุดของผูล้งทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นท่ี 
ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

 1.2) กรณีเป็นท่ีอยูอ่าศยั และใชป้ระโยชน์จากท่ีดินเพื่อการเกษตรตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 20 ไร่ 
หรือในกรณีท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอ่ืนท่ีไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่  

 2) ท่ีดินแยกจากท่ีอยูอ่าศยั 
 2.1) ในกรณีท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอ่ืนท่ีไม่ใช่เพื่อการเกษตรตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่ 
 2.2) ในกรณีท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 20 ไร่ 
7) ผูล้งทะเบียนจะตอ้งไม่มีบตัรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
8) ผูล้งทะเบียนจะตอ้งไม่มีวงเงินกู ้หรือมีวงเงินกู ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แต่ไม่เกินหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
 - วงเงินกูส้ าหรับท่ีอยูอ่าศยัรวมไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท  
 - วงเงินกูส้ าหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
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การด าเนินโครงการ 
 ช่วงเวลาการเร่ิมลงทะเบียนประมาณกลางปี 2565 โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมสวสัดิการใหม่ให้แก่ 
ผู ้ผ่านสิทธิ ช่วงปลายปี  2565 ซ่ึ งจะเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ ทั้ ง น้ี  รายละเอียด 
การด าเนินโครงการฯ ต่าง ๆ คณะรัฐมนตรีไดม้อบหมายให้คณะกรรมการประชารัฐสวสัดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคมเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงจะมีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบต่อไป 

2. ร่างประกาศคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วธีิการประเมินผลการด าเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวสัดิการ (ร่างประกาศฯ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ ซ่ึงเป็นการด าเนินการตาม มาตรา 8 (5) แห่งพระราชบญัญติั
การจดัประชารัฐสวสัดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 โดยสาระส าคญัคือการให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานและความคุม้ค่าในการจดัประชารัฐสวสัดิการอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดงักล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประชารัฐสวสัดิการเพื่อเศรษฐกิจฐาน
รากและสังคมก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
 

____________________________________________ 
 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั  โทร. 0-2126-5800 ต่อ 2680 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 08-5842-7102 ถึง 7109 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) 

 
 



2 คุณสมบตัขิองผูล้งทะเบยีนตามโครงการฯ

2

ลงทะเบียนรายบคุคล (ผู้ลงทะเบียน) และตรวจสอบรายบคุคลและครอบครวั*

สัญชาติไทย

ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง 

ไม่เป็น ภิกษุ/สามเณร/นักพรต/นักบวช ผู้ต้องขัง/ผู้ถูกกักกัน/ผู้ต้องกักขัง 

บุคคลที อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที /ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบ่าเหน็จรายเดือน/

ผู้รับบ่านาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สส. สว.

3

▪ บุคคล: รายได้ต่อปี 

ไม่เกนิ 100,000 บาท 

▪ และครอบครัว: รายได้

เฉลี ยต่อคนต่อปี 

ไม่เกนิ 100,000 บาท 

4
ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก 

สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
5

วงเงินกู้บ้าน 

≤ 1.5 ล้านบาท

วงเงินกู้รถ 

≤ 1 ล้านบาท

ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลา

ใดเวลาหนึ ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

6

ต้องไมม่ี

บัตรเครดติ

7

ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ 

ณ เวลาใดเวลาหนึ ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข ดังนี้ 

8.1 กรณีผูล้งทะเบยีนไมม่คีรอบครวั

ห้องชุด ≤ 35 ตร.ม.

ที ดินแยกจากที อยู่อาศยั 

- ในกรณีที ใช้ประโยชน์ที ดินเพื อการอื นที ไมใ่ชเ่พื อ

การเกษตร ≤ 1 ไร่

- ในกรณีที ใช้ประโยชน์ที ดินเพื อการเกษตร ≤ 10 ไร่

ที ดินและสิ งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที ดิน)

- บ้านเดี ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ≤ 25 ตร.ว.

- ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที ดินเพื อการเกษตร ≤ 10 ไร่ 

หรือในกรณีที ใช้ประโยชน์ที ดินเพื อการอื นที ไมใ่ชเ่พื อ

การเกษตร ≤ 1 ไร่ 

8.2 กรณีผูล้งทะเบยีนมคีรอบครวั

ห้องชุด

- กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ≤ 35 ตร.ม. ต่อคน

- กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ≤ 35 ตร.ม.

ที ดินแยกจากที อยู่อาศยั 

- ในกรณีที ใช้ประโยชน์ที ดินเพื อการอื นที ไมใ่ชเ่พื อการเกษตร ≤ 2 ไร่

- ในกรณีที ใช้ประโยชน์ที ดินเพื อการเกษตร ≤ 20 ไร่

ที ดินและสิ งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที ดิน)

1. บ้านเดี ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว

- กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ≤ 25 ตร.ว. ต่อคน

- กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ≤ 25 ตร.ว.

2. ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที ดินเพื อการเกษตร ≤ 20 ไร่ 

หรือในกรณีที ใช้ประโยชน์ที ดินเพื อการอื นที ไมใ่ชเ่พื อการเกษตร

≤ 2 ไร่ 
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3 กลไกการดา่เนนิโครงการฯ

เปิดรบั

ลงทะเบยีน

ตรวจสอบ

คุณสมบัติข้อมูล

ของผู้ลงทะเบียนและ

สมาชิกในครอบครัว

ของผู้ลงทะเบียน

ประกาศผล

การตรวจสอบ

คุณสมบัติ

เริ มใช้สิทธ์ิ

ผ่านบัตรประจ่าตัว

ประชาชน

โครงการลงทะเบียนเพื อสวสัดกิารแหง่รฐั ปี 2565 (โครงการฯ)

การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง

การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว

▪ บุคคล:ทรัพย์สนิทางการเงนิ

ต่อปี ไม่เกนิ 100,000 บาท 

▪ และครอบครัว: ทรัพย์สิน

ทางการเงินเฉลี ยต่อคนต่อป ี

ไม่เกนิ 100,000 บาท 

สอบถามขอ้มลูเพิ มเติม

ส่านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2126-5800 ต่อ 2680

ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 08-5842-7102 ถึง 7109 (เวลาท่าการ 08.30 – 16.30 น.)

จะต้องมีขนาดพื้นที รวมกันทั้งหมด

▪ เพื อการเกษตร ≤ 20 ไร่

▪ ไม่ใช่เพื อการเกษตร ≤ 2 ไร่

จะต้องมีขนาดพื้นที รวมกันทั้งหมด

▪ เพื อการเกษตร ≤ 10 ไร่

▪ ไม่ใช่เพื อการเกษตร ≤ 1 ไร่

1

มีอายุตั้งแต่ 

18 ปีบริบรูณข์ึน้ไป 

1 หลักการ +

การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึงการตรวจสอบท้ังของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว


