แบบฟอร์มโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2560 ระหว่ำงวันที่ 3 เมษำยน 2560 – 15 พฤษภำคม 2560
โปรดทำเครื่องหมำย √
ในวงกลมของหน่วยงำน
ที่ท่ำนไปลงทะเบียน

วันเดือนปีที่ลงทะเบียน .........../.............../...........
คลังจังหวัด

สนง.เขต กทม.

ธ.ก.ส.

ธ.ออมสิน

ธ.กรุงไทย

--- ข้อมูลส่วนตัว --1. เลขประจำตัวประชำชน

----

2. คำนำหน้ำชื่อ ..........................ชื่อ..............................................................................ชื่อสกุล..................................................................................................
3. วันเดือนปีเกิด

--

4. สถำนภำพทำงร่ำงกำย : 4.1  ปกติ
4.2  พิกำร

 มีบตั รประจำตัวคนพิกำร (ออกโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
 ไม่มีบตั รประจำตัวคนพิกำร
- ผู้ดูแล  มี  ไม่มี (ผู้ดูแลช่วยเหลือ เช่น บิดา มารดา บุตร พี่ น้อง แต่ไม่สามารถทาธุรกรรมทางกฎหมายแทนผู้พิการได้)
- ผู้อนุบำล  มี  ไม่มี (ผู้ดูแลตามกฎหมาย/ศาลสั่ง สามารถทาธุรกรรมตามกฎหมายแทนผู้พกิ ารได้)
5. ที่อยู่
5.1 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขรหัสประจำบ้ำน

    -       -  (ตามสมุดทะเบียนบ้าน)

เลขที่...................หมู่บ้าน/อาคาร........................................ชั้นที่..............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................................แยก..........................................................
ถนน.............................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์........………...........
5.2 ที่อยู่ปัจจุบัน :  ตามทะเบียนบ้าน
 แตกต่างจากทะเบียนบ้าน (โปรดระบุ)
เลขที่...................หมู่บ้าน/อาคาร........................................ชั้นที่..............หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................................แยก..........................................................
ถนน.............................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์........………...........
6. ช่องทำงที่ต้องกำรให้ตดิ ต่อ :  โทรศัพท์บ้าน ……………...................……............…… โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................................
 โทรศัพท์มือถือ.......................................................... อีเมล์…………............…………
7. สถำนภำพกำรอยู่อำศัย :  อยู่ตวั คนเดียว  อยู่กับครอบครัว (ระบุจานวนสมาชิกในครอบครัว (ไม่รวมตัวเอง)....................คน)
8. สถำนภำพในครอบครัว :
8.1  ไม่มีภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัว หรืออยู่ตัวคนเดียว
8.2  มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูคนในครอบครัว (โปรดระบุคนในครอบครัวที่ท่านอุปการะอยู่ในปัจจุบัน เฉพำะที่ยงั มีชีวติ อยู่)

----
 มารดา เลขประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
 บิดา เลขประจาตัวประชาชน

 บุตร* จานวน ................... คน (บุตร หมายถึง บุตรโดยสายเลือดและบุตรบุญธรรมโดยกฎหมาย)

----
 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เลขประจาตัวประชาชน -     -      -   - 
 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เลขประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เลขประจาตัวประชาชน -     -      -   - 

 บุตรคนที่ 1  อายุต่ากว่า 18 ปี  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เลขประจาตัวประชาชน
 บุตรคนที่ 2  อายุต่ากว่า 18 ปี
 บุตรคนที่ 3  อายุต่ากว่า 18 ปี
 บุตรคนที่ 4  อายุต่ากว่า 18 ปี
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----
 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เลขประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 

 บุตรคนที่ 5  อายุต่ากว่า 18 ปี  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เลขประจาตัวประชาชน

 บุตรคนที่ 6  อายุต่ากว่า 18 ปี
**หมายเหตุ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ คือ อายุครบ 18 ปี ในวันสุดท้ายของการลงทะเบียน (15 พ.ค. 2560) **
9. สภำพควำมเป็นอยู่ :

 มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  อาศัยอยูก่ ับครอบครัวหรือผู้อื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 เช่าบ้าน/ที่อยู่อาศัย............................................บาท/เดือน  อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ  ไม่มีบ้าน/ที่อยู่อาศัย

10. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด :

 ไม่มีการศึกษา  ต่ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6  ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช./ปวส.
 อนุปริญญา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก

---ข้อมูลอำชีพ--11. อำชีพ*/กำรทำงำน : (อาชีพ* หมายถึง งานที่ผู้ลงทะเบียนทาเป็นประจาหรือทาเป็นหลักในการหารายได้เพื่อใช้จา่ ยในการดารงชีวิต)
11.1  ว่ำงงำน
11.2  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ
ระดับทีก่ าลังศึกษา  กศน.  ปวช./ปวส.  มัธยมศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
 ศึกษำเพียงอย่ำงเดียว (โปรดระบุข้อมูล “ผู้อุปการะ” เช่น บิดา มารดา ญาติ ผู้สนับสนุนให้ทุนในการศึกษา เป็นต้น)
เลขบัตรประชาชนของผู้อุปการะ

----

เงินได้เฉลี่ยของผู้อุปการะต่อปี  ไม่มีรายได้  1 - 5,000 บาท  5,001 - 10,000 บาท  10,001 - 20,000 บาท
 20,001 - 30,000 บาท  30,001 - 40,000 บาท  40,001 - 50,000 บาท  50,001 - 60,000 บาท  60,001 - 70,000 บาท
 70,001 - 80,000 บาท  80,001 - 90,000 บาท  90,001 - 100,000 บาท  รายได้มากกว่า 100,000 บาท
 ศึกษำพร้อมกับทำงำน (โปรดระบุการประกอบอาชีพ ข้อ 11.3)
11.3  ประกอบอำชีพ (โปรดระบุ (1) – (8) เพียงข้อเดียว)
(1)  รับจ้ำงอิสระ*/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย (รับจ้างอิสระ หมายถึง รับจ้างทางานต่าง ๆ ที่ไม่ได้ประจาอยู่ทใี่ ดที่หนึ่ง หรือ ทาอยู่กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นระยะเวลานาน เช่น ขับรถแท็กซี่)
(2)  ลูกจ้ำง
2.1  ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
2.2  ลูกจ้างทั่วไป* (หมายถึง การมีงานทาที่เป็นประจา เป็นหลักแหล่ง กาหนดประเภทงานที่ทาชัดเจน และมีระยะเวลา
 ภาคอุตสาหกรรม (ลูกจ้างตามโรงงาน/สานักงาน)

 ภาคการก่อสร้าง

 ภาคเกษตรกรรม (รับจ้างทานา ทาสวน กรีดยาง)
 ภาคบริการ (แม่บา้ น ร.ป.ภ แม่ครัว)
(3)  ทาเกษตรปลูกพืช (ไม่ใช่ลูกจ้างภาคเกษตรกรรมที่รับจ้าง เช่น ทานา กรีดยาง ทาสวน ตัดอ้อย เป็นต้น)
ประเภทของพืชที่ปลูก  ข้าว  ยางพารา  มันสาปะหลัง  ปาล์มน้ามัน  อ้อย  พืชอืน่ ๆ (โปรดระบุ...........................................................)
3.1  เป็นผูล้ งทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร รหัสทะเบียนเกษตรกร

---

3.2  ไม่ได้ลงทะเบียน แต่มีรายชื่อเป็นสมาชิกอยู่ในทะเบียนเกษตรกร รหัสทะเบียนเกษตรกร

---

3.3  ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ เป็นเกษตรกรรายย่อย ปลูกพืชเพือ่ จาหน่ายหาเลี้ยงชีพเป็นหลัก (โปรดระบุพืชที่ปลูก......................................................................)
(4)  เลี้ยงสัตว์
4.1  ลงทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เลขทะเบียน

----

4.2  ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ เลี้ยงสัตว์จาหน่ายเพื่อหาเลี้ยงชีพเป็นหลัก
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(5)  เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5.1  ลงทะเบียนกับกรมประมง เลขทะเบียน



5.2  ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจาหน่ายเพื่อหาเลี้ยงชีพเป็นหลัก
(6)  ข้าราชการบานาญ
(7)  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(8)  อื่น ๆ (โปรดระบุ...................................................................)

---ข้อมูลทำงกำรเงิน--12. เงินได้ทั้งสิ้นในปี 2559* :  ไม่มีรายได้  1 - 5,000 บาท  5,001 - 10,000 บาท  10,001 - 20,000 บาท
 20,001 - 30,000 บาท  30,001 - 40,000 บาท  40,001 - 50,000 บาท  50,001 - 60,000 บาท  60,001 - 70,000 บาท
 70,001 - 80,000 บาท  80,001 - 90,000 บาท  90,001 - 100,000 บาท
หมายเหตุ *“เงินได้” หมายถึง เงินที่ผู้ลงทะเบียนได้รับจากการประกอบอาชีพตามข้อ 11 และหมายรวมถึง เงินอื่น ๆ ทีผ่ ู้ลงทะเบียนได้รับ เช่น ค่าตอบแทนจากการ ทางานอื่น ๆ
ค่าเลี้ยงดูที่ได้จากบิดามารดา หรือบุตรหลาน เงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล เงินที่ได้รับจากสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาล เป็นต้น ในกรณีของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพร่วมกัน
ทั้งครัวเรือน (เช่น ทาการเกษตรร่วมกัน เป็นต้น) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว
13. หนี้สิน : ณ วันที่ลงทะเบียน (ให้กรอก ตัวเลขจำนวนเงิน ตามช่วงที่ระบุ หาก “ไม่มี” ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ไม่มี)
มูลค่ำ ณ วันที่ลงทะเบียน (บำท)
ประเภทของ
30,001 –
100,001 500,001 ทรัพย์สินทำงกำรเงิน
ไม่มี
1 - 30,000
100,000
500,000
1,000,000

1,000,001 3,000,000

มำกกว่ำ
3,000,000

1) เงินกู้นอกระบบ
2) เงินกู้ในระบบ*
2.1 หนี้บัตรเครดิต
2.2 หนี้เพื่อการศึกษา
2.3 หนี้เพื่อการเกษตร
2.4 หนี้เพื่อประกอบธุรกิจ
2.5 หนี้เพื่ออุปโภค/บริโภค
2.6 หนี้เพื่อซื้อบ้าน/ที่ดิน
2.7 หนี้เพื่อซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์
เงินกู้นอกระบบ : ท่านได้ใช้ที่ดินหรือสินทรัพย์อื่นเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันหรือไม่:  ใช้  ไม่ใช้
หมายเหตุ* “เงินกู้ในระบบ” หมายถึง เงินกู้จากสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินในระบบชุมชน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย

--- ข้อมูลสินทรัพย์ --14. ที่ดิน/ที่อยู่อำศัย  ไม่มี  มี
14.1 ที่ดินเพื่ออยู่อำศัยเพียงอย่ำงเดียว (ไม่รวมที่ดินทำกิน)  ไม่มี

 มี

 บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม

 ไม่เกิน 25 ตร.ว.

 25 ตร.ว ขึ้นไป

 ห้องชุด

 ไม่เกิน 35 ตร.ม.

 35 ตร.ม ขึ้นไป
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14.2 ที่ดินทำกิน (ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อนื่ ๆ เช่น ทาเกษตร ทาการค้า โกดังเก็บของ เป็นต้น ไม่รวมทีด่ ินที่อยู่อำศัย)  มี
- ทาการเกษตร (ทานา ทาสวน)  ไม่มี

 มี (โปรดระบุ) -->  ไม่เกิน 1 ไร่

- ทาประโยชน์อื่น ๆ (ทาการค้า โกดัง ยุง้ ฉาง)  ไม่มี
- ไม่ได้ทาประโยชน์/รกร้างว่างเปล่า  ไม่มี

 ไม่มี

 1 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ไร่

 มี (โปรดระบุ) -->  ไม่เกิน 1 ไร่

 มี (โปรดระบุ) -->  ไม่เกิน 1 ไร่

 1 ไร่ขึ้นไป

 1 ไร่ขึ้นไป

14.3 หำกไม่สำมำรถแยกที่ดินเพื่ออยู่อำศัยและที่ดินทำกินจำกกันได้ โปรดระบุขนำดของพื้นที่รวม

 ไม่เกิน 1 ไร่

 1 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ไร่

15 รถยนต์ :  ไม่มี  มี จานวน..........คัน
16 จักรยำนยนต์ :  ไม่มี  มี จานวน..........คัน
17 ทรัพย์สินทำงกำรเงิน : (ให้กรอก ตัวเลขจำนวนเงิน ตามช่วงที่ระบุ หาก “ไม่มี” ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ไม่มี)
ประเภทของ
ไม่มี
1 - 50,000
50,001 - 100,000
มำกกว่ำ 100,000
ทรัพย์สินทำงกำรเงิน
1) เงินฝากธนาคาร**/สลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส.
2) พันธบัตร/ตราสารหนี้
หมำยเหตุ** เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินฝากที่อยู่ในบัญชีทุกบัญชีของผู้ลงทะเบียน (ในกรณีที่มีมากกว่า 1 บัญชี ให้รวมยอดของทุกบัญชีเข้าด้วยกัน)
18 บัญชีธนำคำรที่ประสงค์จะใช้เพื่อรับสวัสดิกำรจำกรัฐ
บัญชีของธนาคาร....................................................................
เลขที่บัญชี..............................................................
หมำยเหตุ** บัญชีธนาคาร ในข้อ 18 ต้องเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินเข้าบัญชีได้ เช่น บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน เป็นต้น

การรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลข้างต้นไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลง
ยินยอมให้ระงับสวัสดิการและประโยชน์ อื่น ๆ รวมทั้งคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยและตัดสิทธิของข้าพเจ้าในการรับสวัสดิการในอนาคต
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ผู้ให้การรับรอง........................................................................................................
(
)
การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้หน่วยงานของรัฐร้องขอ
สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า จากสถาบันการเงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก บริษัทข้อมูลเครดิต หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยินยอมให้นาข้อมูลในบัตรประชาชนพร้อมภาพใบหน้าของข้าพเจ้าไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
จัดสรรสวัสดิการตามโครงการฯ โดยให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทาขึ้นจากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ผู้ให้ความยินยอม...........................................................................................................
(
)
✄...........................................................................................................................................................................................................................
สาหรับผู้ลงทะเบียน ชื่อ - นามสกุล..................................................................................................เลขประจาตัวประชาชน ...................................................................
วันเดือนปีที่ลงทะเบียน ............../.................../...............
ลงชื่อพนักงาน……………………………............…………………..……….…
*กรุณำเก็บหลักฐำนนี้ไว้เป็นหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรลงทะเบียน*
(ประทับตราหน่วยลงทะเบียน)

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560
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