
 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 141/2565                                        วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 
 

การประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัปดาห์แรก 
___________________________________________ 

 นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ 
วนัศุกร์ท่ี 16 กันยายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัแรกของการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียน 
เพื่อสว ัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี  2565 ข้อมูลผู ้ท่ีลงทะเบียนในระหว่างว ันท่ี  5 – 8 กันยายน 2565 พบว่า  
ผูท่ี้ลงทะเบียนท่ีมีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”  
มีจ  านวนทั้งส้ิน 5,246,699 ราย และเม่ือตรวจสอบขอ้มูลกบักรมการปกครองแลว้พบวา่ มีผูผ้า่นการตรวจสอบขอ้มูลกบักรม 
การปกครอง จ านวนทั้งส้ิน 4,282,429 ราย โดยผูล้งทะเบียนกลุ่มดงักล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบขอ้ความวา่ 
“สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซ่ึงผูล้งทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องด าเนินการใด ๆ ในช่วงน้ี โดยขอให้รอผลการ
ตรวจสอบคุณสมบติัอีกคร้ัง ซ่ึงจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบติัดงักล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566 ทั้งน้ี ส าหรับผู ้
ลงทะเบียนอีก 964,270 ราย ท่ีพบขอ้ความวา่ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เน่ืองจากขอ้มูลของผูล้งทะเบียนไม่ตรงตาม
ฐานขอ้มูลของกรมการปกครอง ระบบจะข้ึนขอ้ความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดงัน้ี 

1) ผูล้งทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี 
2) ไม่พบขอ้มูลของผูล้งทะเบียน 
3) สถานภาพบุคคลของผูล้งทะเบียนไม่ถูกตอ้ง มีสถานะเสียชีวติ หรือยา้ยไปต่างประเทศ หรือจ าหน่าย 
4) ผูล้งทะเบียนไม่ไดมี้สัญชาติไทย 
5) ผูล้งทะเบียนมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หรือรูปแบบวนัเดือนปีเกิดไม่ถูกตอ้ง 
6) ผูล้งทะเบียนมีคู่สมรส 
7) ผูล้งทะเบียนแจง้ขอ้มูลคู่สมรสไม่ถูกตอ้ง 
8) ผูล้งทะเบียนแจง้จ านวนบุตรครบถว้น แต่หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของบุตรไม่ถูกตอ้ง 
9) ผูล้งทะเบียนแจง้จ านวนบุตรไม่ครบถว้น โปรดตรวจสอบจ านวนบุตรและขอ้มูลเลขบตัรประชาชน

ของบุตรทุกราย 

ทั้งน้ี ส าหรับกรณีผูล้งทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เน่ืองจาก
ตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลของกรมการปกครองแลว้พบวา่ “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้
ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบตัรของคู่สมรสแลว้นั้น ขอให้ผูล้งทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกคร้ัง
ในวนัองัคารท่ี 20 กนัยายน 2565 ตั้งแต่ 6.00 น. เป็นตน้ไป 
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อยา่งไรก็ดี ส าหรับผูล้งทะเบียนท่ีมี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” กรณีอ่ืน ๆ สามารถตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของขอ้มูลได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ/ส านกังานเขต หากพบว่าขอ้มูลไม่ถูกตอ้งขอให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ให้ถูกตอ้ง หรือหากพบวา่ขอ้มูลท่ีลงทะเบียนไม่ตรงกบัขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จ านวนบุตรท่ีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี มีจ  านวน
มากกวา่ขอ้มูลบุตรท่ีลงทะเบียนไว ้กรณีดงักล่าว หากเป็นผูท่ี้ลงทะเบียนท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนจะตอ้งติดต่อขอแกไ้ข
ขอ้มูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนท่ีผูล้งทะเบียนไดย้ื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไวเ้ท่านั้น และส าหรับผูท่ี้ลงทะเบียนดว้ย
ตนเองผา่นเวบ็ไซต ์สามารถติดต่อขอแกไ้ขขอ้มูลท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได ้โดยจะตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน
วนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 

 ส าหรับผูล้งทะเบียนท่ีลงทะเบียนตั้ งแต่วนัท่ี 9 - 15 กันยายน 2565 และมีสถานะแสดงข้อความว่า 
“กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได ้
ใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบโดยกรอก
หมายเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และวนัเดือนปีเกิด  

 โฆษกกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 วนั
ศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2565 ณ เวลา 9.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแลว้ทั้งส้ิน 13,330,171 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่าน
เวบ็ไซต์ 8,480,032 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,850,139 ราย ทั้งน้ี ประชาชนท่ีสนใจสามารถ
ลงทะเบี ยนได้  2  ช่องทาง คือ  1) ลงทะเบี ยนผ่าน เว็บ ไซต์  https://บัตรสวัส ดิการแห่ งรัฐ .mof.go.th ห รือ 
https://welfare.mof.go.th ได้ตั้ งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวนั หรือ 2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับ
ลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ส านักงานคลังจังหวดัทั้ ง 76 จังหวดัทั่วประเทศ สังกัด
กรมบญัชีกลาง ท่ีว่าการอ าเภอทั้ง 878 อ าเภอทัว่ประเทศ ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพทัยา เมืองพทัยา ตามวนัและเวลาท าการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 
กนัยายน 2565 จนถึงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2565 ส าหรับการลงทะเบียนในช่วงวนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์ประชาชนท่ีสนใจเขา้
ร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนไดท่ี้สาขาของธนาคารขา้งตน้ท่ีเปิดให้บริการในห้างสรรพสินคา้  เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ีไม่สามารถลงทะเบียนไดใ้นวนัธรรมดา 

 โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย  ้าว่า ผูล้งทะเบียนทุกคนท่ีได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ให้ผูล้งทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ไดใ้นทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ถดัไป โดยสามารถ
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดงักล่าวไดด้ว้ยตนเองผา่นทางเวบ็ไซต ์https://บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ 
https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผา่นหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน 

 

________________________________________________ 
 

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.) 
ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น.) 


