
 

 

 

 

 

ฉบับที ่134/2565                                   วนัที ่12 กันยายน 2565 
 

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
ณ วนัที ่12 กนัยายน 2565 

     
 นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยความคืบหนา้การเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วนัจนัทร์ท่ี 
12 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งส้ิน 10,416,889 ราย โดยเป็นการลงทะเบียน 
ผ่านเว็บไซต์ 7,366,170 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 3,050,719 ราย ทั้งน้ี ประชาชนท่ีสนใจ
สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ 
https://welfare.mof.go.th ได้ตั้ งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกว ัน หรือ 2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน 
รับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ส านักงานคลังจังหวดัทั้ ง 76 จังหวดัทั่วประเทศ สังกัด
กรมบญัชีกลาง ท่ีวา่การอ าเภอทั้ง 878 อ าเภอทัว่ประเทศ ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 
50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาท าการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้ งแต่ว ันท่ี 
5 กนัยายน 2565 จนถึงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2565 ส าหรับการลงทะเบียนในช่วงวนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนไดท่ี้สาขาของธนาคารขา้งตน้ท่ีเปิดใหบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ีไม่สามารถลงทะเบียนไดใ้นวนัธรรมดา 
 โฆษกกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ จากการเปิดรับลงทะเบียนท่ีผา่นมาพบวา่ ประชาชนยงั
มีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองการลงทะเบียน โดยขอช้ีแจงประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ประชาชนท่ีสนใจและมีคุณสมบติัตามท่ีโครงการฯ ก าหนด สามารถลงทะเบียนไดทุ้กคน ซ่ึง
หากเป็นประชาชนท่ีมีครอบครัวแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ทั้ งสามีและภรรยา ซ่ึงหากทั้งสามีและภรรยาผ่านการ
ตรวจสอบเกณฑคุ์ณสมบติั ก็ยอ่มมีสิทธ์ิในการรับสวสัดิการของรัฐตามโครงการฯ  “ไม่ใช่หน่ึงครอบครัวหน่ึงสิทธิ” 

2. ผูล้งทะเบียนสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนไดต้ามท่ีผูล้งทะเบียนสะดวก ไดแ้ก่ 1) ลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ หรือ 2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน โดยกรณีท่ีผูล้งทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัว
สามารถลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซตโ์ดยไม่ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติม ส าหรับกรณีผูล้งทะเบียนมีครอบครัวสามารถไปท่ีหน่วยงาน
รับลงทะเบียนพร้อมทั้งครอบครัว โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน คู่สมรสและบุตร แสดงตวัท่ี
หน่วยงานรับลงทะเบียนส าหรับกรณีท่ีคู่สมรสและบุตรไม่ไดเ้ดินทางมาแสดงตวัท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียน ผูล้งทะเบียน
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สามารถน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งยื่นท่ีหน่วยงานรับ
ลงทะเบียนไดเ้ช่นเดียวกนั 

3. ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้          
ดว้ยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมาลงทะเบียนแทนได ้ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบอ านาจไดจ้ากเว็บไซต์       
ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย การลงทะเบียนในคร้ังน้ีได้จัดให ้
มีผูช่้วยอ านวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน โดยเป็นผูท่ี้อยู่อาศยั ผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ี 
หรือพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อความคุน้เคยกบัผูล้งทะเบียนและสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวก นอกจากน้ี กระทรวงการคลงั 
มีความร่วมกบักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นการขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นท่ีในการลงทะเบียน ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งยื่นท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียน 
ในกรณีดงักล่าว ประกอบดว้ย (1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีลงนามโดยผูล้งทะเบียน (ลงนามในส่วนท่ี 7 และ 8) 
(2) หนงัสือมอบอ านาจ (3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูล้งทะเบียน (ผูม้อบอ านาจ) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง (4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ  
(5) ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ (ถา้มี) หรือใบรับรองแพทย ์(ถา้มี)  
 4. การสมคัรลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยประชาชนท่ีสนใจ
และมีคุณสมบติัตามท่ีโครงการฯ ก าหนด สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน โดยขอให้ผูล้งทะเบียนตรวจสอบขอ้มูลให้
ถูกตอ้งก่อนยืนยนัการลงทะเบียน และส าหรับผูล้งทะเบียนท่ียื่นเอกสาร ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ขอให้เก็บรักษา
ส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานในการยืนยันการลงทะเบียน อย่าให้สูญหาย เพื่อประโยชน์ต่อผู ้
ลงทะเบียนต่อไป 
 ทั้ ง น้ี  ผู ้ลงทะเบียนทุกคนท่ีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สามารถ “ตรวจสอบสถานะ 
การลงทะเบียน” ดว้ยตนเองผ่านทางเวบ็ไซต์ https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือ
ตรวจสอบผา่นหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานไดทุ้กวนัศุกร์ของสัปดาห์ถดัไป เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 

____________________________________________ 
 
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  
(เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) 
ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น.) 


