ฉบับที่ 174/2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ความคืบหน้ าการเปิ ดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ ปี 2565
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
_____________________________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ผู ้อ านวยการส านั กงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยความคืบหน้าการเปิ ดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ตั้งแต่วนั ที่
5 กันยายน – 17 ตุ ลาคม 2565 ณ เวลา 12.00 น. มี ป ระชาชนลงทะเบี ยนแล้ วทั้งสิ้ น 21,526,830 ราย โดยเป็ นการ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,853,518 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 11,673,312 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่
สนใจเข้าร่ วมโครงการฯ สามารถลงทะเบี ยนได้จนถึ งวันที่ 31 ตุ ลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์
https://บัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐ.mof.go.th หรื อ https://welfare.mof.go.th ได้ต้ งั แต่ เวลา 6.00 น. ถึ ง 23.00 น. ของทุ กวัน
หรื อลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทัว่ ประเทศ ซึ่ งจานวนผูล้ งทะเบียนข้างต้นเป็ นเพียงจานวนผู้ลงทะเบียน
เข้ าร่ ว มโครงการฯ เท่ านั้น โดยการเป็ นผู้ ได้ รั บ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารแห่ งรั ฐจะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ต าม
โครงการฯ อีกครั้งหนึ่ ง นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็ นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผูล้ งทะเบียน) แต่
การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูล้ งทะเบียนตามคุ ณสมบัติที่กาหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผูล้ งทะเบี ยนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมี
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณี ที่มีคู่สมรสหรื อบุตร) ซึ่ งหาก
พบว่ า ผู ้ล งทะเบี ย นไม่ ผ่ านการตรวจสอบตามเกณฑ์ ค รอบครั ว จะถื อ ว่าผู ้ล งทะเบี ย นไม่ ผ่ า นคุ ณ สมบัติ และ
ผูล้ งทะเบียนจะไม่ได้รับสิ ทธิ ตามโครงการฯ
โฆษกกระทรวงการคลังได้ก ล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่า วัน ศุ ก ร์ ที่ 14 ตุ ล าคม 2565 เป็ นการประกาศผล
“สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ โดยเป็ นข้อมูลผูท้ ี่ ลงทะเบี ยนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม
2565 พบว่าผูท้ ี่ ลงทะเบี ยนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้ รับข้ อมู ลการลงทะเบียนของท่ าน
ครบถ้ วนแล้ ว” มีจานวนทั้งสิ้ น 18,337,463 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผูผ้ า่ น
การตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จานวนทั้งสิ้ น 16,766,528 ราย โดยผูล้ งทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบ
สถานการณ์ ลงทะเบี ยนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบี ยนสมบู รณ์ ” ซึ่ งผูล้ งทะเบี ยนกลุ่ มดังกล่ าวไม่ ต้ อง
ด าเนิ น การใด ๆ ในช่ วงนี้ โดยขอให้ รอผลการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ อี ก ครั้ ง ซึ่ งจะประกาศผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูล้ งทะเบียนในช่ วงเดือนมกราคม 2566 และผูล้ งทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการ
ลงทะเบียนไม่ สมบูรณ์ ” เนื่ องจากข้อมูลของผูล้ งทะเบี ยนไม่ตรงตามฐานข้อมู ลของกรมการปกครองมีจานวนทั้งสิ้ น
1,570,935 ราย

2
สาหรับผูล้ งทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่ สมบูรณ์ ” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ได้ ณ ที่ ว่าการอาเภอ/ส านักงานเขต หากพบว่าข้อมู ลไม่ ถูกต้องขอให้ดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง หรื อหาก
พบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่ น จานวนบุ ตรที่อายุต่ ากว่า 18 ปี มีจานวนมากกว่าข้อมูล
บุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็ นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็ นผูท้ ี่ ลงทะเบี ยนที่ หน่ วยงานรับลงทะเบี ยนจะต้องติ ดต่อขอ
แก้ไขข้อมู ล ณ หน่ วยงานรั บลงทะเบี ยนที่ ผูล้ งทะเบี ยนได้ยื่น แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ยนไว้เท่ านั้น และส าหรั บ ผูท้ ี่
ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไข
ให้แล้วเสร็ จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
___________________________________________________

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30 น.)
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 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.)

