การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ดร.พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่าง
วันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม 2560 ตัวเลขเบื้องต้นมีผู้ลงทะเบียนจำ�นวนประมาณ 14.1 ล้านคน
หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มาลงทะเบียน นำ�ข้อมูลทั้งหมดไป
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเปิดให้ตรวจผลการตรวจสอบคุณสมบัตติ อ่ ไป โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้มาลงทะเบียนในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560
เบื้องต้น มีจำ�นวนผู้ลงทะเบียน 14.1 ล้านคน ผ่าน 5 หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานคลังจังหวัด และสำ�นักงานเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าโครงการฯ ในปี 2559 ทีม่ ีจ�ำ นวน
8.3 ล้านคน
2. ขั้นตอนการดำ�เนินการหลังจากปิดโครงการ
		2.1 การตรวจสอบรายชื่อในระบบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่
2 มิถุนายน 2560 ได้ 7 ช่องทาง ได้แก่
		 1) เว็ บ ไซต์ 3 เว็ บ ไซต์ ได้ แ ก่ www.epayment.go.th, www.mof.go.th และ
www.fpo.go.th โดยพิมพ์เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน 13 หลักลงไป ระบบจะแจ้งว่ามีชื่อหรือ
ไม่มีชื่อในระบบการลงทะเบียน
		 2) Call Center ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359
		 3) Call Center ของ ธ.ก.ส. 02-555-0555
		 4) Call Center ของ ธ.ออมสิน 1115
		 5) Call Center ของ ธ.กรุงไทย 02-111-1111
		 6) Call Center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400 และ
		 7) เบอร์โทรของสำ�นักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ผลการตรวจสอบสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กรณี ดังนี้
			 (1) ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีชื่ออยู่ในระบบแล้ว ให้รอผลการตรวจคุณสมบัติต่อไป
			 (2) ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ให้นำ�เอกสารหลักฐานจากแบบฟอร์ม
ลงทะเบี ย นที่ เจ้ า หน้ า ที่ ฉี ก ให้ ใ นวั น ลงทะเบี ย นไปยื น ยั น พร้ อ มนำ � บั ต รประจำ � ตั ว ประชาชน

ของผู้ลงทะเบียนไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ไป
ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพื่อให้
เจ้ า หน้าที่บัน ทึก ข้อมูล ลงในระบบ และดำ�เนิน การ
ตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป ทั้งนี้ ให้นำ�เอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
มิ ฉ ะนั้ น ผู้ ล งทะเบี ย นจะถู ก ตั ด สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ
สวัสดิการ
2.2 การตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั้ง 5 ข้อ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทั้ง 5 ข้อตามที่ระบุไว้ในโครงการฯ หรือไม่
ผ่านเว็บไซต์และโทรสายด่วนข้างต้น โดยพิมพ์หรือ
แจ้งเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก เช่นเดียวกับ
การตรวจสอบรายชื่อในข้อ 2.1 ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กรณี ดังนี้
ดร.พรชัย ฐีระเวช
		(1) ในกรณีทผี่ ลู้ งทะเบียนผ่านคุณสมบัติ จะเป็น
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารตามที่ รั ฐ กำ � หนด และรั ฐ
จะดำ�เนินการออกบัตรสวัสดิการให้ต่อไป
		(2) ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ ระบบจะแจ้งว่าไม่ผ่านคุณสมบัติข้อใด
ในเบื้องต้นหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถโทรสายด่วน 1359
ในเวลาราชการ เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อหน่วยงาน
รับลงทะเบียนและดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้นำ�ไปเข้ากระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
“ผู้ ที่ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ จ ะได้ รั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารที่ อ อกโดยกระทรวงการคลั ง
ส่ ว นการรั บ บั ต รและการใช้ บั ต รสวั ส ดิ ก าร กระทรวงการคลั ง จะแจ้ ง ให้ ท ราบต่ อ ไป”
รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวในตอนท้าย

