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ฉบับที ่52/2566          วนัที ่21 มีนาคม 2566 
 

ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
และประชารัฐสวสัดิการใหม่ส าหรับผู้ทีผ่่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
 

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยความคืบหนา้การยืนยนัตวัตนของผูท่ี้ผา่นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติั (ผูผ้า่นเกณฑ์) ตามโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผูผ้า่นเกณฑ์

ท่ียืนยนัตวัตนส าเร็จ จ านวนทั้งส้ิน 11,383,700 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 77.99 ของจ านวนผูผ้่านเกณฑ์ทั้งหมด

จ านวน 14,596,820 ราย) ส าหรับจ านวนผูย้ื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบติัของผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑ์การ

พิจารณาคุณสมบติัตามโครงการฯ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จ  านวนทั้งส้ิน 1,122,950 ราย โดย

สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบติัได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ขออุทธรณ์ดว้ยตนเองผ่านทางเวบ็ไซต์  

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้ งแต่ เวลา 6.00 น. - 23.00 น.  

ของทุกวัน หรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ ง  7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) ส านกังานคลงัจงัหวดัทุกจงัหวดั ท่ีวา่การอ าเภอทุกอ าเภอ ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาวา่การ 

เมืองพทัยา ตามวนัและเวลาท าการของแต่ละหน่วยงาน  

โฆษกกระทรวงการคลงักล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับผูผ้่านเกณฑ์และยืนยนัตวัตนส าเร็จ (ผูมี้สิทธิ) 
ภายในวนัท่ี 26 มีนาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวสัดิการผ่านบตัรประจ าตวัประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2566 ตามก าหนดการท่ีก าหนดไว ้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะไดรั้บสวสัดิการ ดงัน้ี  

1. วงเงินค่าซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษาและวัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรม  
จากร้านธงฟ้าราคาประหยดัพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และร้านอ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด จ านวน  
300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยผูมี้สิทธิสามารถใชจ่้ายไดต้ั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวนั 

2. วงเงินส่วนลดค่าซ้ือก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก าหนด จ านวน 80 บาทต่อคน 
ต่อ 3 เดือน โดยผูมี้สิทธิสามารถใชจ่้ายไดต้ั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวนั 

3. วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ  จ  านวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถ 
ใช้โดยสารได้กบัระบบขนส่ง ได้แก่ (1) รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (2) รถบริษทั ขนส่ง 
จ ากดั (บขส.) (3) รถไฟฟ้า บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร 
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(MRT) และบริษทั รถไฟความเร็วสูงสายตะวนัออกเช่ือมสามสนามบิน จ ากดั และ (4) รถไฟ โดยไม่จ  ากดั
วงเงินตามประเภทรถ โดยผูมี้สิทธิสามารถใชบ้ริการระบบขนส่งดงักล่าวไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่
เวลา 00.30 น. เป็นตน้ไป อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลงัอยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่ง 
เพื่อเป็นสวสัดิการให้แก่ผูมี้สิทธิ ไดแ้ก่ (1) รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน รถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BRT) (2) รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน (3) รถสองแถวรับจา้ง  
และ (4) เรือโดยสารสาธารณะ ซ่ึงจะแจง้ความคืบหนา้ใหป้ระชาชนทราบต่อไป  

 
4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจ านวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  

กรณีท่ีใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินท่ีก าหนด ผูมี้สิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด โดยจะไดรั้บสิทธิเดือน
แรก คือ “ใบแจง้หน้ีค่าบริการเดือนเมษายน 2566” หากลงทะเบียนกบัหน่วยงานผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ ส านกังาน 
การไฟฟ้านครหลวง หรือส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในวนัท่ี 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.  
หรือลงทะเบียนกบักิจการไฟฟ้า สวสัดิการสัมปทานกองทพัเรือภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน ้าประปา อุดหนุนค่าน ้ าประปาจ านวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  
กรณีท่ีใช้น ้ าประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผูมี้สิทธิยงัคงไดรั้บการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท  
และจะตอ้งช าระส่วนท่ีเกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผูมี้สิทธิใช้น ้ าประปาเกิน 315 บาท จะตอ้งเป็น 
ผูรั้บภาระค่าน ้ าประปาทั้งหมด โดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจง้หน้ีค่าบริการเดือนเมษายน 2566”  
หากลงทะเบียนกบัหน่วยงานผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ ส านกังานการประปานครหลวง และส านกังานการประปา  
ส่วนภูมิภาคภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. 

ส าหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน ้ าประปา กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลาง 
จะช าระค่าบริการท่ีผูมี้สิทธิท่ีใชบ้ริการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้แก่หน่วยงานผูใ้ห้บริการทั้ง 5 แห่งดงักล่าว
ขา้งตน้ โดยผูมี้สิทธิไม่จ  าเป็นตอ้งส ารองเงินในการช าระค่าไฟฟ้าและค่าน ้ าประปาแต่อย่างใด ซ่ึงผูมี้สิทธิ
สามารถลงทะเบียนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2566 ดงัน้ี การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียน
ได้ ท่ี  (1) ส านักงานการไฟฟ้ านครหลวง หรือผ่ านเว็บไซต์  https://meagate1.mea.or.th/welfareregis  
เบอร์ติดต่อ 1130 (2) ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th  
เบอร์ติดต่อ 1129 และ (3) กิจการไฟฟ้า สวสัดิการสัมปทานกองทพัเรือ หรือผา่นเวบ็ไซต ์https://walfareregis.sea.co.th 
เบอร์ติดต่อ 086 848 1284 และการลงทะเบียนรับสิทธิค่าน า้ประปา สามารถลงทะเบียนไดท่ี้ (1) ส านกังานการ
ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง  ห รื อ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet  
เบอร์ติดต่อ 1125 และ (2) ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/ 
welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662  

ทั้งนี้ การได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ จะไม่กระทบกับการได้รับสวัสดิการอ่ืน ๆ ของภาครัฐ
โดยผู้มีสิทธิตามโครงการฯ จะยังคงสามารถรับสิทธิสวัสดิการอ่ืน ๆ ของภาครัฐได้โดยไม่มีการตัดสิทธิ
สวัสดิการอ่ืน ๆ แต่อย่างใด ซ่ึงผูล้งทะเบียนโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียด
โครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือhttps://welfare.mof.go.th 



- 3 - 
 

 
 
หมายเหตุ: กระทรวงการคลงัอยูร่ะหวา่งเตรียมการเพ่ิมเติมประเภทระบบขนส่งเพ่ือเป็นสวสัดิการให้แก่ผูมี้สิทธิ ไดแ้ก่ (1) รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน รถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BRT) (2) รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน (3) รถสองแถวรับจา้ง และ (4) เรือโดยสารสาธารณะ ซ่ึงจะแจง้ความคืบหนา้ใหป้ระชาชนทราบต่อไป 


