ฉบับที่ 51/2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สิ้นสุ ดโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่ งรัฐปี 2560
_________________________________________

นายพรชัย ฐี ร ะเวช ที่ ป รึ ก ษาด้า นเศรษฐกิ จ การเงิ น สํา นัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐปี 2560 (โครงการฯ) ระหว่างวันที่
3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 มี ผูล้ งทะเบี ย นจํา นวนประมาณ 14.1 ล้า นคน (ตัว เลขเบื้ อ งต้น ) หลัง จากนี้
กระทรวงการคลังจะเปิ ดให้ตรวจสอบรายชื่อผูท้ ี่มาลงทะเบียน นําข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติ และเปิ ดให้
ตรวจผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. ผู้ม าลงทะเบีย นในโครงการฯ ระหว่ างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 เบื้องต้ น
มีจํานวนผู้ ลงทะเบียน 14.1 ล้ านคน ผ่าน 5 หน่ วยงานรับลงทะเบี ยน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิ น (ธ.ออมสิ น) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (ธ.กรุ งไทย) สํานักงานคลังจังหวัด
และสํานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร มากกว่าโครงการฯ ในปี 2559 ที่มีจาํ นวน 8.3 ล้านคน
2. ขั้นตอนการดําเนินการหลังจากปิ ดโครงการ
2.1 การตรวจสอบรายชื่ อ ในระบบการลงทะเบี ย น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 พฤษภาคม ถึ ง วั น ที่
2 มิถุนายน 2560 ได้ 7 ช่องทาง ได้แก่
1) เว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th
โดยพิมพ์เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักลงไป ระบบจะแจ้งว่ามีชื่อหรื อไม่มีชื่อในระบบการลงทะเบียน 2) Call
center ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359 3) Call center ของ ธ.ก.ส. 02-555-0555 4) Call center ของ ธ.ออมสิ น
1115 5) Call center ของ ธ.กรุ งไทย 02-111-1111 6) Call center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400 และ 7) เบอร์ โทร
ของสํานักงานเขตกรุ งเทพมหานครทั้ง 50 เขต ผลการตรวจสอบสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ผลู ้ งทะเบียนมีชื่ออยูใ่ นระบบแล้ว ให้รอผลการตรวจคุณสมบัติต่อไป
(2) ในกรณี ที่ผูล้ งทะเบียนไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ให้นาํ เอกสารหลักฐานจากแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้ในวันลงทะเบียนไปยืนยัน พร้อมนําบัตรประจําตัวประชาชนของผูล้ งทะเบียนไปติดต่อ
ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ไปลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลลงในระบบ
และดําเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป ทั้งนี้ ให้นาํ เอกสารหลักฐานดังกล่าวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด มิฉะนั้นผูล้ งทะเบียนจะถูกตัดสิ ทธิในการได้รับสวัสดิการ

-22.2 การตรวจสอบผลการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ท้ั ง 5 ข้ อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560
เป็ นต้ นไป ผูล้ งทะเบียนสามารถตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 5 ข้อตามที่ระบุไว้ในโครงการฯ หรื อไม่
ผ่า นเว็บ ไซต์และโทรสายด่ ว นข้า งต้น โดยพิมพ์หรื อแจ้ง เลขบัตรประจําตัว ประชาชน 13 หลัก เช่ นเดี ยวกับการ
ตรวจสอบรายชื่อในข้อ 2.1 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ ผูล้ งทะเบี ยนผ่า นคุ ณสมบัติ จะเป็ นผูม้ ี สิทธิ ได้รั บ สวัส ดิ การตามที่ รัฐ
กําหนด และรัฐจะดําเนินการออกบัตรสวัสดิการให้ต่อไป
(2) ในกรณี ที่ผูล้ งทะเบี ยนไม่ผ่านคุ ณสมบัติ ระบบจะแจ้งว่าไม่ผ่านคุ ณสมบัติขอ้ ใด
ในเบื้ องต้นหากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถโทรสายด่วน 1359 ในเวลาราชการ
เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนและดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นาํ ไปเข้ากระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับบัตรสวัสดิการที่ออกโดยกระทรวงการคลัง
ส่ วนการรับบัตรและการใช้บตั รสวัสดิการ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป
_____________________________________
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3505

