การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐปี 2560
ดร.พรชั ย ฐี ร ะเวช ที่ ป รึ ก ษาด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น สำ � นั ก งาน
เศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยว่ า
โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ปี 2560 ระหว่ า งวั น ที่
3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ตัวเลขเบื้องต้นมีผ้ลู งทะเบียนจำ�นวน
ประมาณ 14.1 ล้านคน หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ตรวจสอบ
รายชื่อผู้ท่ีมาลงทะเบียน นำ�ข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติ และเปิด
ให้ตรวจผลการตรวจสอบคุณสมบัตติ อ่ ไป โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้มาลงทะเบียนในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15
พฤษภาคม 2560 เบื้ อ งต้ น มี จำ � นวนผู้ ล งทะเบี ย น 14.1 ล้ า นคน
ผ่าน 5 หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานคลังจังหวัด และสำ�นักงานเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าโครงการฯ
ในปี 2559 ทีม่ จี �ำ นวน 8.3 ล้านคน
2. ขัน้ ตอนการดำ�เนินการหลังจากปิดโครงการ
2.1 การตรวจสอบรายชื่ อ ในระบบการลงทะเบี ย นตั้ ง แต่
วันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถนุ ายน 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 โดยพิ ม พ์ เ ลขบั ต รประจำ � ตั ว
ประชาชน 13 หลักลงไป ระบบจะแจ้งว่ามีชอ่ื หรือไม่มชี อ่ื ในระบบการลงทะเบียน
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) เบอร์ โทรของสำ�นักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
ผลการตรวจสอบสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) ในกรณี ท่ี ผู้ ล งทะเบี ย นมี ช่ื อ อยู่ ใ นระบบแล้ ว ให้ ร อผล
การตรวจคุณสมบัตติ อ่ ไป
(2) ในกรณีท่ีผู้ลงทะเบียนไม่มีช่ืออยู่ในระบบ ให้นำ�เอกสาร
หลักฐานจากแบบฟอร์มลงทะเบียนทีเ่ จ้าหน้าทีฉ่ กี ให้ในวันลงทะเบียนไปยืนยัน
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พร้อมนำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูล้ งทะเบียนไปติดต่อทีห่ น่วยรับลงทะเบียน
ทีไ่ ปลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 2 มิถนุ ายน 2560 เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล
ลงในระบบ และดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัตติ อ่ ไป ทัง้ นี้ ให้น�ำ เอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด มิฉะนั้นผู้ลงทะเบียน
จะถูกตัดสิทธิในการได้รบั สวัสดิการ
2.2 การตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัตทิ ง้ั 5 ข้อ ตัง้ แต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผูล้ งทะเบียนสามารถตรวจสอบว่าตนเอง
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนทัง้ 5 ข้อตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการฯ หรือไม่ ผ่านเว็บไซต์
และโทรสายด่วนข้างต้น โดยพิมพ์หรือแจ้งเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก
เช่นเดียวกับการตรวจสอบรายชือ่ ในข้อ 2.1 ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) ในกรณีท่ผี ้ลู งทะเบียนผ่านคุณสมบัติ จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการตามทีร่ ฐั กำ�หนด และรัฐจะดำ�เนินการออกบัตรสวัสดิการให้ตอ่ ไป
(2) ในกรณีท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ ระบบจะแจ้งว่า
ไม่ ผ่ า นคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใด ในเบื้ อ งต้ น หากท่ า นมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผล
การตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถโทรสายด่วน 1359 ในเวลาราชการ เพื่อ
สอบถามเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อหน่วยงาน
รับลงทะเบียนและดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
เพือ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะได้น�ำ ไปเข้ากระบวนการตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่
รองโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้ายว่า “ผูท้ ผ่ี า่ นการตรวจสอบ
คุณสมบัตจิ ะได้รบั บัตรสวัสดิการทีอ่ อกโดยกระทรวงการคลัง ส่วนการรับบัตร
และการใช้บตั รสวัสดิการ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป”
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