ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผ่าน 2 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่
www.epayment.go.th และสายด่วน 6 หน่วยงาน หากผล
การอุทธรณ์ยืนตามผลครั้งแรกคือไม่ผ่าน ผู้ย่ืนอุทธรณ์จะไม่มี
สิทธิได้รับบัตรสวัสดิการทั้งนี้ หากผู้อุทธรณ์ยังมีข้อสงสัยในผล
การอุทธรณ์ ให้ตดิ ต่อสอบถามหน่วยงานทีต่ รวจสอบคุณสมบัตนิ น้ั ๆ
โดยตรง แต่หากผลการอุทธรณ์ปรากฎว่าผ่านคุณสมบัติ ผู้ย่ืน
อุทธรณ์จะได้รบั บัตรฯ ต่อไป

ผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ด

ร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
และ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) แถลงข่าวประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการ
ลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ สรุปสาระสำ�คัญได้ ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบผูผ้ า่ นคุณสมบัติ
กระบวนการคัดกรองคุณสมบัตจิ าก 26 หน่วยงานตรวจสอบ
ได้เสร็จสิน้ ลงในวันที่ 8 กันยายน 2560 พบว่า จากผูล้ งทะเบียน
ในโครงการลงทะเบี ย นฯ ทั้ ง หมดจำ � นวน 14,176,170 คน
มีผู้ท่ีผ่านคุณสมบัติจำ�นวน 11,431,681 คน และมีผู้ท่ีไม่ผ่าน
คุณสมบัตจิ �ำ นวน 2,744,489 คน
2. การประกาศผลผูผ้ า่ นคุณสมบัติ
กระทรวงการคลั ง จะเปิ ด ให้ ต รวจสอบผลการตรวจ
สอบคุณสมบัติได้ต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์
จากเจ้าหน้าทีท่ ห่ี น่วยงานรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ www.
epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th
โดยพิมพ์เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องทีก่ �ำ หนด
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ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ
ช่ อ งทางที่ 2 ตรวจสอบผ่ า นสายด่ ว น 6 หน่ ว ยงาน
ในเวลาราชการ ได้แก่
1) Call center ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359
2) Call center ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		 สหกรณ์การเกษตร 02-555-0555
3) Call center ของ ธนาคารออมสิน 1115
4) Call center ของ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
		 02-111-1111
5) Call center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400 และ
6) เบอร์โทรศัพท์ของสำ�นักงานเขตกรุงเทพมหานคร
		 ทัง้ 50 เขต
ช่องทางที่ 3 ตรวจสอบ ณ ที่ทำ�การกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
หรือหน่วยงานอืน่ ตามทีก่ รมการปกครองเห็นสมควร และสำ�นักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยก
ตามจังหวัด อำ�เภอ และตำ�บล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย และแยก
เป็นรายเขตส่งให้กรุงเทพมหานคร เพื่อดำ�เนินการติดประกาศ
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการต่อไป
3. กระบวนการอุทธรณ์คณ
ุ สมบัติ
ในกรณีผลู้ งทะเบียนทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละ

ต้องการอุทธรณ์ สามารถขออุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่
ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยปฏิบัติตาม7 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูล้ งทะเบียนตรวจสอบผลผ่าน 3 ช่องทาง
ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว และหากพบว่าคุณสมบัตไิ ม่ผา่ น
ขัน้ ตอนที่ 2 บนหน้าจอแสดงผลจะระบุคณ
ุ สมบัตทิ ไ่ี ม่ผา่ น
และหากผูล้ งทะเบียนต้องการอุทธรณ์ ให้กดปุม่ “ยืน่ คำ�ขออุทธรณ์”
ขัน้ ตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ขออุทธรณ์
โดยหลังจากกดปุม่ ยืน่ อุทธรณ์ ระบบจะถามวันเดือนปีเกิด เพือ่ ยืนยัน
ตัวบุคคล พร้อมทัง้ เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ หลังจากนัน้ ให้กดปุม่ สีเหลือง
ด้านล่างของหน้าจอทีเ่ ขียนว่า “บันทึกและส่งคำ�ขออุทธรณ์”
ขัน้ ตอนที่ 4 หลังจากกดปุม่ บันทึกและส่งคำ�ขออุทธรณ์แล้ว
ข้อความบนปุม่ สีเหลืองจะเปลีย่ นเป็น “อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์”
ขัน้ ตอนที่ 5 หลังจากปิดรับการยืน่ ขออุทธรณ์ กระทรวง
การคลังจะรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัตติ ามคำ�ขออุทธรณ์ตอ่ ไป
ขั้นตอนที่ 6 หน่วยงานตรวจสอบใช้เวลา 1 สัปดาห์ใน
การตรวจสอบ และส่งผลการอุทธรณ์กลับมาให้กระทรวงการคลัง
ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ขัน้ ตอนที่ 7 กระทรวงการคลังประกาศผลการอุทธรณ์

4. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้มีสิทธิได้รับบัตรฯ สามารถไปรับบัตรฯ ได้ท่ีหน่วยงานรับ
ลงทะเบียนทีไ่ ด้ไปลงทะเบียนไว้ ได้ตง้ั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2560
เป็นต้นไป
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี 2 หมวด
ได้แก่
1) หมวดการลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน ซึง่ ประกอบด้วย
(1) วงเงินค่าซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ �ำ เป็น สินค้าเพือ่ การศึกษา
และวัตถุดบิ เพือ่ การเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผูท้ ม่ี รี ายได้
ตำ�กว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รบั 300 บาทต่อคนต่อเดือน
ส่วนผู้ท่ีมีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท จะได้รับ 200 บาทต่อคน
ต่อเดือน และ (2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่
กระทรวงพลังงานกำ�หนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และ
2) หมวดการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งประกอบด้วย
(1) วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน
(2) วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ (3) วงเงินค่า
โดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

รายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อ Call Center ของบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ได้ท่ี 02-109-2345 (150 คู่สาย)
วันจันทร์–วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น.

ติดตามข่าวสารกระทรวงการคลังได้ที่ :
www.mof.go.th
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