
 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 123/2565                                               วนัท่ี 2 กนัยายน 2565 
 

เตรียมการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
________________________________________________ 

 นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า
กระทรวงการคลงัและหน่วยงานรับลงทะเบียนมีความพร้อมในการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการ
แห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ท่ีจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนวันแรกวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  
โดยส าม ารถลงท ะ เบี ยน ได้ ผ่ าน ท าง  https://บั ตรส วัส ดิ ก ารแ ห่ ง รั ฐ .mof.go.th ห รื อ  https://welfare.mof.go.th                               
หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ส านักงานคลงัจงัหวดัทั้ง 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
สังกดักรมบญัชีกลาง ท่ีวา่การอ าเภอทั้ง 878 อ าเภอทัว่ประเทศ ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพทัยา เมืองพทัยา รวมจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7,000 จุด ทัว่ประเทศ ส าหรับการ
ลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ในคร้ังน้ีจะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้ งหมด ดังนั้น ผูมี้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ (บตัรฯ)          
ในปัจจุบนัและผูท่ี้ไม่เคยมีบตัรฯ จะตอ้งลงทะเบียนใหม่ทุกคน 

 การเตรียมการส าหรับผูล้งทะเบียน 
1. การลงทะเบียนผา่นทางเวบ็ไซต ์มีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 

1.1 เข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่ม 
“ลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐ”  

1.2  เลือกปุ่ม “เร่ิมลงทะเบียน” กรอกเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และ กดปุ่ม “ตรวจสอบขอ้มูล” 
1.3  กรอกขอ้มูลตามบตัรประจ าตวัประชาชน ไดแ้ก่ ช่ือ สกุล วนัเดือนปีเกิด และเลข laser หลงับตัร 
1.4  กรอกข้อมูลผูล้งทะเบียน ได้แก่ ท่ีอยู่ วุฒิการศึกษา สถานภาพครอบครัว (หากมีครอบครัว ตอ้ง

กรอกขอ้มูลสมาชิกในครอบครัว) อาชีพ รายได ้และหน้ีสิน  
1.5  ตรวจสอบขอ้มูลและกดปุ่ม “ยนืยนัขอ้มูล”  
1.6  ผูล้งทะเบียนท่ีโสด/ไม่มีครอบครัว กดยอมรับเง่ือนไขและยืนยนัการลงทะเบียน เพื่อจบขั้นตอนการ

ลงทะเบียน โดยไม่ตอ้งไปยื่นเอกสารหรือเดินทางไปหน่วยงานรับลงทะเบียน 
1.7  ผูล้งทะเบียนท่ีมีครอบครัว (มีคู่สมรส (สามีหรือภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรส) และบุตรชอบด้วย

กฎหมายท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะท่ียงัมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม))         
เม่ือกรอกขอ้มูลทางเวบ็ไซตส์ าเร็จ จะตอ้งเลือกหน่วยงานรับลงทะเบียนท่ีผูล้งทะเบียนสะดวก เพื่อไปยื่นเอกสารท่ีลงลายมือ
ช่ือครบถ้วนทั้งผูล้งทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียน ถึงจะถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน       
(หากไม่ไดเ้ดินทางไปยืน่เอกสารท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียน จะถือวา่ลงทะเบียนไม่ส าเร็จ) 
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1.8  ผูล้งทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.
mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 
เป็นตน้ไป 

2. การลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ ง 7 หน่วยงาน ผู ้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผูล้งทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อน าไปยื่น  
ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซ่ึงจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผูล้งทะเบียน รวมถึงส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือช่ือในกรณีท่ีคู่สมรสและบุตรไม่ไดเ้ดินทางมาแสดงตวัท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียน 
อย่างไรก็ดี หากคู่สมรสและบุตรของผูล้งทะเบียนเดินทางมาแสดงตวั ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบตัรประจ าตวั
ประชาชนตวัจริงก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผูล้งทะเบียน ทั้งน้ี แบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องโครงการฯ หรือติดต่อขอรับไดท่ี้หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย 

3. ผูล้งทะเบียนเป็นผูพ้ิการ ผูป่้วยติดเตียง หรือผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมาลงทะเบียนแทนได ้ทั้งน้ี หนงัสือมอบอ านาจสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องโครงการฯ 
หรือติดต่อขอรับไดท่ี้หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย  

 

การเปิดรับลงทะเบียนในคร้ังน้ีจะจัดให้มีผู ้ช่วยอ านวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุด 
รับลงทะเบียน โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ี หรือพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อความคุน้เคยกบัผูล้งทะเบียนและสามารถ
เดินทางไดอ้ยา่งสะดวก นอกจากน้ี กระทรวงการคลงัมีความร่วมมือกบักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ในการขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นท่ี ในการลงทะเบียน  

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลงัจากลงทะเบียนแล้วผูล้งทะเบียนสามารถตรวจสอบ

สถานะการลงทะเบียนได้ทุกวนัศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป หากผูล้งทะเบียน

พบว่าผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เน่ืองจากข้อมูลผูล้งทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูล

กรมการปกครอง ผูล้งทะเบียนสามารถติดต่อขอแกไ้ขขอ้มูลได ้ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนท่ีผูล้งทะเบียนไดย้ื่นแบบฟอร์ม

ลงทะเบียน หากเป็นผูล้งทะเบียนท่ีไม่มีครอบครัวท่ีลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์สามารถติดต่อขอแกไ้ขขอ้มูลได้ ณ หน่วยรับ

ลงทะเบียนท่ีผูล้งทะเบียนสะดวก หากตรวจสอบพบว่าผลการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู ้

ลงทะเบียนกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป และจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือน

มกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลงัจะแจง้วนัประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบติัให้ทราบอีกคร้ัง ทั้งน้ี การใช้สิทธิผ่าน

บตัรสวสัดิการในรอบใหม่จะเป็นการใชสิ้ทธิผา่นบตัรประจ าตวัประชาชน ดงันั้น หลงัการประกาศผล หากผูล้งทะเบียนเป็น

ผูไ้ดรั้บสิทธิบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (ผูไ้ดรั้บสิทธิฯ) ผูไ้ดรั้บสิทธิฯ จะตอ้งไปยืนยนัตวัตนผ่าน ธ.ก.ส ธนาคารออมสิน หรือ

ธนาคารกรุงไทยฯ ไดต้ั้งแต่วนัท่ีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบติัเป็นตน้ไป ทั้งน้ี ผูส้นใจเก่ียวกบัโครงการฯ สามารถ

ศึกษาขอ้มูล เช่น คุณสมบติัของผูล้งทะเบียน ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ ช่องทางการลงทะเบียน เป็นตน้ เพิ่มเติม

ไดท่ี้ เวบ็ไซต ์https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th  
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 โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย  ้ ากว่า ในช่วงเวลาท่ีมีการเปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ  

ผูท่ี้มีบตัรฯ ปัจจุบนัยงัคงไดรั้บสิทธิสวสัดิการปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง จนกว่าจะมีการประกาศให้เร่ิมใช้สิทธิสวสัดิการ 

ส าหรับผูไ้ดรั้บสิทธิรอบใหม่ ซ่ึงกระทรวงการคลงัจะประกาศใหท้ราบต่อไป 
 

__________________________________________ 
 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั โทร 094-858-9794 (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, 08-5842-7108 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) 
ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น.) 


