ฉบับที่ 142/2565

วันที่ 19 กันยายน 2565

แนวทางการแก้ไขข้ อมูลของผู้ลงทะเบียนทีม่ สี ถานะการลงทะเบียนไม่ สมบูรณ์
________________________________________________

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผย
ความคืบหน้าการเปิ ดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ตั้งแต่วนั ที่ 5 - 19
กันยายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้ น 14,984,824 ราย โดยเป็ นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
9,180,479 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 5,804,345 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียน
ได้ 2 ช่ องทาง คือ 1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ.mof.go.th หรื อhttps://welfare.mof.go.th ได้
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรื อ 2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขา
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิ นธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) (ธนาคาร
กรุ งไทยฯ)สานักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทัว่ ประเทศสังกัดกรมบัญชี กลางที่วา่ การอาเภอทั้ง 878 อาเภอทัว่ ประเทศ
ภายใต้กระทรวงมหาดไทยสานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 50 เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยา ตามวันและ
เวลาทาการของแต่ละหน่ วยงาน ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2565 จนถึ งวันที่ 19 ตุ ลาคม 2565 สาหรับ การลงทะเบี ยน
ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ประชาชนที่สนใจเข้าร่ วมโครงการฯสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิ ด
ให้บริ การในห้างสรรพสิ นค้าเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา
โฆษกกระทรวงการคลังได้ก ล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่า จากการประกาศผลการ“สถานะการลงทะเบี ย น” ของ
โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ (โครงการฯ) ปี 2565 เมื่ อ วันศุ ก ร์ ที่ 16 กัน ยายน 2565 ซึ่ งเป็ นข้อมู ล ผูท้ ี่
ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 พบว่า มีผูล้ งทะเบียนจานวน 964,270 รายที่มี “สถานะการลงทะเบียน
ไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผูล้ งทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ดังนี้
1) ผูล้ งทะเบียนเป็ นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
2) ไม่พบข้อมูลของผูล้ งทะเบียน
3) สถานภาพบุคคลของผูล้ งทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสี ยชีวิตหรื อย้ายไปต่างประเทศหรื อจาหน่าย
4) ผูล้ งทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
5) ผูล้ งทะเบียนมีอายุต่ากว่า 18 ปี หรื อรู ปแบบวันเดือนปี เกิดไม่ถูกต้อง
6) ผูล้ งทะเบียนมีคู่สมรส
7) ผูล้ งทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
8) ผูล้ งทะเบียนแจ้งจานวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
9) ผูล้ งทะเบียนแจ้งจานวนบุ ตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจานวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของ
บุตรทุกราย

2
โดยแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับผูล้ งทะเบียนมี สถานะการลงทะเบียนไม่ สมบูรณ์ สามารถดาเนินการได้
ดังนี้
1. หากสถานะเป็ น "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่ องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
แล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีค่ ูสมรส”แต่ขอ้ เท็จจริ งปรากฏว่าคู่สมรสของผูล้ งทะเบียนเสี ยชีวติ แล้วและมีใบมรณะบัตรของ
คู่ส มรสหรื อหากสถานะ "การลงทะเบี ยนไม่ ส มบู รณ์ เนื่ องจากตรวจสอบกับ ฐานข้อมู ล กรมการปกครองแล้วพบว่า
“ผู้ ล งทะเบี ยนแจ้ งจ านวนบุ ต รไม่ ค รบถ้ วนโปรดตรวจสอบจ านวนบุ ต รและข้ อ มู ล เลขบั ต รประชาชนของทุ ก ราย"
แต่ ข ้อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า บุ ต รของผู ้ล งทะเบี ย นมี อ ายุ เกิ น 18ปี บริ บู ร ณ์ แ ล้ว ขอให้ ผู ้ล งทะเบี ย นตรวจสอบสถานะ
การลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่20 กันยายน2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็ นต้นไป
2. หากสถานะเป็ น “สถานการณ์ ลงทะเบี ยนไม่สมบู รณ์ ”เนื่ องจากกรณีอื่นๆผูล้ งทะเบียนสามารถขอ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ณที่วา่ การอาเภอ/สานักงานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขให้ถูกต้องหรื อหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่ นจานวนบุตรที่อายุต่ ากว่า 18 ปี มี
จานวนมากกว่าข้อมู ล บุ ตรที่ ล งทะเบี ย นไว้ เป็ นต้นกรณี ดังกล่ าวหากเป็ นผูท้ ี่ ล งทะเบี ย นที่ หน่ วยงานรั บ ลงทะเบี ย น
จะต้องติ ด ต่ อ ขอแก้ไ ขข้อมู ล ณหน่ วยงานรั บ ลงทะเบี ย นที่ ผู ล้ งทะเบี ย นได้ยื่น แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ยนไว้เท่ า นั้น และ
สาหรับผูท้ ี่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้อง
แก้ไขให้แล้วเสร็ จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ ผูล้ งทะเบี ยนทุ ก คนที่ ได้ดาเนิ นการแก้ ไขข้ อ มู ล เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วให้ผูล้ งทะเบี ยน “ตรวจสอบ
สถานะการลงทะเบียน”อีกครั้งในทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ถดั ไปโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบี ยนดังกล่าวได้
ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์https://บัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ.mof.go.th หรื อhttps://welfare.mof.go.th หรื อตรวจสอบผ่าน
หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน
________________________________________________

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30 น.)
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 35023503 3506 3536 3542 3518 หรื อ
โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107(เวลาทาการ 08.30 – 16.30 น.)
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทาการ 08.30 – 17.30 น.)

