
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 44/2566                                      วนัท่ี 13 มีนาคม 2566 
 

ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
______________________________________________________  

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยนัตัวตนของผูท่ี้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผูผ้่านเกณฑ์) ตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. มีผูผ้า่นเกณฑ์ท่ียนืยนั
ตวัตนส าเร็จจ านวนทั้งส้ิน 7,653,680 ราย ส าหรับจ านวนผูย้ืน่อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบติัของผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์ 
การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. จ  านวนทั้ งส้ิน 953,223 ราย 
โดยสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบติัได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต ์
https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวนั 
หรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงานคลังจงัหวดั           
ทุกจงัหวดั ท่ีวา่การอ าเภอทุกอ าเภอ ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาวา่การเมืองพทัยา ตามวนัและเวลาท าการ
ของแต่ละหน่วยงาน  

ส าหรับเดือนมีนาคม 2566 ผูล้งทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขอ
อุทธรณ์ไดท่ี้ส านกังานคลงัจงัหวดัทุกจงัหวดัไดทุ้กวนั รวมวนัเสาร์ - อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. เร่ิมตั้งแต่วนั
เสาร์ท่ี 11 มีนาคม 2566 ส าหรับผูผ้า่นเกณฑส์ามารถไปยนืยนัตวัตนไดท่ี้ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. 
ได้ทุกวนั รวมวนัเสาร์ - อาทิตย ์โดยสาขาทัว่ไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินคา้ตั้งแต่เวลา  
11.00 – 16.00 น.  

โฆษกกระทรวงการคลัง  กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง         
หรือผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเดินทางมายืนยนัตวัตนได้ดว้ยตนเองสามารถมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นด าเนินการตรวจสอบ
สิทธิ และ/หรืออุทธรณ์ได ้โดยจะตอ้งเตรียมเอกสาร ดงัน้ี 

1. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูล้งทะเบียน (ผูไ้ดรั้บสิทธิ) 
2. บตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ 
3. หนังสือมอบอ านาจ (สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต์ https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th 

หรือ https://welfare.mof.go.th)  
4. บตัรประจ าตวัคนพิการ (ถา้มี) หรือใบรับรองแพทย ์(ถา้มี)  

เม่ือผูผ้่านเกณฑ์ยืนยนัตวัตนเสร็จเรียบร้อยแลว้จะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยนัตวัตนของ
ตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวนัถัดไป หรือ
ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศพัทส์อบถามไดท่ี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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นอกจากน้ี ผูผ้่านเกณฑ์ท่ียงัไม่มีบญัชีธนาคารจะตอ้งเปิดบญัชีธนาคารและผูกบญัชีพร้อมเพยก์บั
หมายเลขประจ าตวัประชาชน โดยสามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่ก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่า 
ในการเปิดบัญชี ทั้งน้ี ประเภทบญัชีดงักล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผูมี้รายได้น้อยท่ีลงทะเบียนภายใตโ้ครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ และผูมี้อายุ 65 ปีข้ึนไป โดยผูท่ี้ประสงค์จะเปิดบญัชีดงักล่าวสามารถสอบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบญัชีไดจ้ากธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชยท์ั้ง 14 แห่งทุกสาขาทัว่ประเทศ 

โฆษกกระทรวงการคลงักล่าวเนน้ย  ้าวา่ หากผูผ้า่นเกณฑ์ด าเนินการยืนยนัตวัตนภายในวันที่ 1 – 26 
มีนาคม 2566 และตรวจสอบพบวา่ ผา่นการยืนยนัตวัตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวสัดิการผา่นบตัรประจ าตวั
ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 
2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังก าหนด ส าหรับผูไ้ด้รับสิทธิสวสัดิการแห่งรัฐ
ปัจจุบนัจะสามารถใชสิ้ทธิสวสัดิการแห่งรัฐผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐไดจ้นถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น 

ทั้งน้ี ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต ์ 
https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 

 
______________________________________________ 

 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั โทร. 09 4858 9794 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ 
โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) 
ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น.) 


