
 
ฉบบัท่ี 51/2566                                                 วนัท่ี 17 มีนาคม 2566 

 

   ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
____________________________________________ 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง   
เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยนัตวัตนของผูท่ี้ผา่นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติั (ผูผ้า่นเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวสัดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผูผ้่านเกณฑ์ท่ียืนยนัตวัตนส าเร็จจ านวน
ทั้งส้ิน 10,058,399 ราย ส าหรับจ านวนผูย้ื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบติัของผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติั
ตามโครงการฯ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จ  านวนทั้ งส้ิน 1,063,184 ราย โดยสามารถขออุทธรณ์ผลการ
พิจารณาคุณสมบติัได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th 
หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวนั หรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 
หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานคลงัจงัหวดัทุกจงัหวดั ท่ีวา่การอ าเภอทุกอ าเภอ ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร และ
ศาลาวา่การเมืองพทัยา ตามวนัและเวลาท าการของแต่ละหน่วยงาน  

ส าหรับเดือนมีนาคม 2566 ผูล้งทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบติัและขออุทธรณ์
ได้ท่ีส านักงานคลังจงัหวดัทุกจังหวดัได้ทุกวนั รวมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ตั้ งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. เร่ิมตั้ งแต่วนัเสาร์ท่ี  
11 มีนาคม 2566 ส าหรับผูผ้า่นเกณฑ์สามารถไปยืนยนัตวัตนไดท่ี้ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ไดทุ้กวนั 
รวมวนัเสาร์ - อาทิตย ์โดยสาขาทัว่ไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในหา้งสรรพสินคา้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.  

โฆษกกระทรวงการคลงักล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการยืนยนัตวัตนท่ีธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน 
และ ธ.ก.ส. ผูผ้่านเกณฑ์จะตอ้งใชบ้ัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยนัตวัตนตามวนัและ
เวลาท าการของแต่ละธนาคาร และเม่ือยืนยนัตวัตนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูผ้า่นเกณฑ์ตอ้งตรวจสอบสถานะการยนืยนัตวัตน
ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือhttps://welfare.mof.go.th ในวนัถัดไป หรือ
ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศพัทส์อบถามไดท่ี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั และ Call Center โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ วนัจนัทร์ 
– วนัศุกร์ ตามเวลาท าการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งน้ี ผูผ้่านเกณฑ์ต้องด าเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจ าตัว
ประชาชนกบัธนาคารใดก็ไดเ้น่ืองจากการผูกบญัชีพร้อมเพยไ์วล่้วงหน้าจะท าให้ผูไ้ดรั้บสิทธิโครงการฯ สะดวกในการ
รับสิทธิสวสัดิการในกรณีท่ีภาครัฐมีการให้สวสัดิการเป็นเงินโอนเขา้บญัชีในอนาคต โดยหากผูผ้่านเกณฑ์ด าเนินการ
ยืนยนัตวัตนภายใน วันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566 และตรวจสอบแล้วพบว่า ผ่านการยืนยนัตวัตน (e-KYC) จะสามารถใช้
สิทธิสวสัดิการผ่านบตัรประจ าตวัประชาชนไดต้ั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยัน
ตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยรายละเอียด
ช่วงเวลาการยนืยนัตวัตนและวนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิ ปรากฏตามตาราง  

 



 
 

ช่วงเวลาการยืนยนัตัวตน วนัทีเ่ร่ิมใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ 

1 มี.ค. - 26 มี.ค. 66 1 เม.ย. 66 ไดรั้บสิทธิตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 66 เป็นตน้ไป 

27 มี.ค. - 26 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 ไดรั้บสิทธิยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 3 เดือน นบัจาก
เดือนแรกท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิได ้(สิทธิยอ้นหลงัจะให้
เฉพาะวงเงินการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 
จากร้านธงฟ้าราคาประหยดัพฒันาเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น) 

27 เม.ย. - 26 พ.ค. 66 1 มิ.ย. 66 

27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 

27 มิ.ย. 66 เป็นตน้ไป 1 ส.ค. 66 
ไม่ไดรั้บสิทธิยอ้นหลงั โดยจะไดรั้บสิทธิ
เฉพาะเดือนท่ีกระทรวงการคลงัด าเนินการตั้ง
วงเงินให้ 

 

ส าหรับผูไ้ดรั้บสิทธิสวสัดิการแห่งรัฐปัจจุบนั จะสามารถใชสิ้ทธิสวสัดิการแห่งรัฐผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ     
ไดจ้นถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น 

 

นอกจากน้ี ส าหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผูไ้ม่ผา่นเกณฑ์) สามารถขอ
อุทธรณ์ไดต้ั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 (62 วนั) โดยด าเนินการผา่น 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ขออุทธรณ์ด้วย
ตนเองผ่านทางเวบ็ไซต์ https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ไดต้ั้งแต่เวลา 06.00 น. 
ถึง 23.00 น. ของทุกวนั หรือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. ส านกังานคลงัจงัหวดัทุกจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ ส านกังานเขต
กรุงเทพมหานคร หรือศาลาวา่การเมืองพทัยา ตามวนัและเวลาท าการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน
รับลงทะเบียนเป็นผูด้  าเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบติั ซ่ึงผูไ้ม่ผ่านเกณฑ์จะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนด าเนินการยืน่อุทธรณ์ 

โฆษกกระทรวงการคลงัเนน้ย  ้าวา่ ส าหรับผูไ้ม่ผา่นเกณฑท่ี์ไดท้  าการยืน่อุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อย
แล้ว จะต้องด าเนินการขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูล โดยต้องติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ 
ที่ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติก าหนด  
เพื่อขอปรับปรุงหรือแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้งซ่ึงผูอุ้ทธรณ์จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2566  
โดยกระทรวงการคลงัจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกคร้ังหน่ึง ก่อนจะประกาศผลการอุทธรณ์ใหท้ราบต่อไป  

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.) 
ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น.) 



 

 
 
 



 

 
 
 

 


