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ภำพรวมแนวทำงกำรตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
ตำมโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565

ผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี 2565 สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

1. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติด้วยตัวเองผ่ำนเว็บไซต์ 
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติผ่ำนหน่วยงำนรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงำน  ได้แก่ 
(1) ธนาคารออมสิน (2) ธนาคารกรุงไทยฯ (3) ธ.ก.ส. (4) ส านักงานคลังจังหวัด (5) ท่ีว่าการอ าเภอ
ทุกอ าเภอ (6) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร และ (7) ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติผ่ำนทำงโทรศัพท์กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
(1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.)
(2) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 

หรือโทร. 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.)

(3) Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น.)
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ขั้นตอนกำรตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
ส ำหรับผู้ลงทะเบียนผำ่นหนว่ยงำนรบัลงทะเบียน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับลงทะเบียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้า Website https://officer-welfare.mof.go.th 
Log in เข้าใช้งานระบบ ด้วย User และ Password ท่ีก าหนด

หน่วยงานรับลงทะเบียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปที่เมนู ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน

1

2
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หน่วยงานรับลงทะเบียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 โดย

3.1 หน่วยงานรับลงทะเบียน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลักตามที่ระบุบนหน้าบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนแล้ว 
คลิก ค้นหาข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้ 
- บัตรประชาชนท่ีไม่ใช่บัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) 
- บัตรประจ าตัวประชาชนช ารุดไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ 
- ติดต่อสอบถามผลการพิจารณาคุณสมบัติทางโทรศัพท์ 

3.2 กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนเป็นบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ให้เจ้าหน้าท่ีเสียบบัตรประจ าตัวประชาชน (Dip Chip) กับเครื่อง Smart 
Card Reader แล้วคลิก อ่านข้อมูลจากบัตร

3

ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ4
4.1 กรณีผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ระบบจะแสดงข้อความว่า 

“ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ”

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติที่หน่วยงาน
รับลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบใบรับมอบอ านาจการตรวจสอบ
ผลการพิจารณาคุณสมบัติ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ บัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ
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4.2 กรณีผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ กลุ่มผู้ลงทะเบียนท่ัวไปท่ีไม่สามารถ
ติดตามคู่สมรสได้ (อายุต่ ากว่า 60 ปี) ระบบจะแสดงข้อความว่า “ผ่านเกณฑ์การพิจารณา   
คุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธ”ิ

กรณีผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แก่ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

ธนาคารกรุงไทยฯ ให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีก าหนดวันปิดให้บริการ

ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน
นับจากวันท่ีประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

3 .  ให้ ผู้ ลงทะเบี ยน ท่ี ผ่ านเกณฑ์การพิ จารณาคุณสมบั ติ โดยต้ องยื่ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม 
(กลุ่มผู้ลงทะเบียนท่ัวไปท่ีไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 60 ปี) จะต้องน าเอกสาร
ท่ีเกี่ ยวข้อง เช่น ใบส าคัญการหย่า เป็นต้น ไปประกอบการยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่
ธนาคารท้ัง 3 แห่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันท่ีประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ
ก่อนจะได้รับสิทธิตามโครงการฯ ปี 2565 ซึ่งหากมีเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถยืนยันตัวตนต่อได้

2. ให้ผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ  น าบัตรประจ าตัวประชาชน  
อเนกประสงค์ (Smart Card) มายืนยันตัวตน ณ ธนาคาร 3 แห่ง ดังนี้

4. ให้ผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลข   
ประจ าตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถผูกบัญชีพร้อมเพ ย์กับ
ธนำคำรใดก็ได้

1. ให้ผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ 
(Smart Card) เพื่อใช้ส าหรับการยืนยันตัวตน (กรณีท่ีผู้ได้รับสิทธิยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน
อเนกประสงค์ (Smart Card) ให้ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ก่อนไปยืนยันตัวตน ทั้งนี้ บัตรประจ ำตัวประชำชนที่ไม่ใช่แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ไม่สำมำรถใช้ในกำรยืนยันตัวตนได้)
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4.3 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ระบบจะแสดงข้อความว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์   
การพิจารณาคุณสมบัติ”

หมายเหตุ: 
1. หน่วยงานท่ีเกี่ ยวข้อง (ให้บริการเฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น ) ได้แก่  ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้เท่านั้น ไม่สามารถกดยืนยัน
การอุทธรณใ์ห้ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้

2. กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนติดต่อขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ 
ผ่านทางโทรศัพท์ ขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แก่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ ดังนี้
1. แจ้งแนวทางในการย่ืนอุทธรณ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ 
2. หากผู้ ล งทะเบียนไม่ผ่ าน เกณฑ์การพิ จารณาคุณสมบัติ  ประสงค์ จะยื่ นขออุทธรณ์ 

ขอให้หน่วยงำนรับลงทะเบียนด าเนินการกดยืนยันการอุทธรณ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาคุณสมบัติ (รายละเอียดการอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนอยู่ท่ีหน้า 7-13)
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กระบวนกำรยืนยันตัวตน
ส ำหรับผู้ลงทะเบียน

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติตำม

โครงกำรลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ

ปี 2565

ส ำหรับหน่วยงำน
รับลงทะเบียน
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กระบวนกำรยืนยันตัวตน ส ำหรับผู้ลงทะเบียน
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ

ตำมโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565
เนื่องจากมีการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส าหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ดังนั้น เม่ือประกำศผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติตำมโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ไปด ำเนินกำรยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิผ่ำนเครื่องรับช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ณ ธนำคำร 3 แห่ง 
ได้แก่ 
1. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ให้บริกำรยืนยันตัวตนเป็นเวลำ 180 วันนับจำกวันที่ประกำศผลคุณสมบัติ) 
2. ธนำคำรออมสิน (ให้บริกำรยืนยันตัวตนเป็นเวลำ 180 วันนับจำกวันที่ประกำศผลคุณสมบัติ) 
3. ธนำคำรกรุงไทยฯ (ให้บริกำรยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีก ำหนดวันปิดให้บริกำร)
โดยผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสำมำรถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกรำคม 2566 เป็นต้นไป 
และหากยืนยันตัวตนส าเร็จจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิกำรผ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2566

สรุปเอกสำรส ำหรับกำรยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิตำมโครงกำรฯ ปี 2565

หมายเหตุ: ต้องเป็นบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีได้รับสิทธจิะต้องผูกบัญชีพร้อมเพยก์ับหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนเพ่ือรับสิทธิสวัสดิการ

10หลักการ ระบบจะตรวจสอบสิทธิจากการเสียบบัตรประจ าตัวประชาชน (Dip Chip) ของผู้ได้รับสิทธิก่อน 
หากได้รับสิทธิ ระบบจึงจะให้ด าเนินการยืนยันตัวตน

ธ.กรุงไทย ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน

 - ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ P - - - -

 - ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแบบมีเง่ือนไข P P - - -

 - ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

 - ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ P - P P P

 - ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแบบมีเง่ือนไข P P P P P

 - ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

บัตรประจ าตัว
คนพิการ (ถ้ามี) หรือ

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)*

ผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตน หากผู้ลงทะเบียนประสงค์จะอุทธรณ์ขอให้ด าเนินการตามข้ันตอนการอุทธรณ์

ผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตน หากผู้ลงทะเบียนประสงค์จะอุทธรณ์ขอให้ด าเนินการตามข้ันตอนการอุทธรณ์

ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

กรณีผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการเดินทางมายืนยันตัวตนด้วยตนเอง 

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง และด าเนินการโดยผู้รับมอบอ านาจหรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 

เลือกหน่วยงานท่ีจะไปยืนยันตัวตน บัตรประจ าตัว
ประชาชนของ

ผู้ได้รับสิทธ์ิ

ใบส าคัญ
การหย่า

หนังสือ
มอบอ านาจ

บัตรประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ

ให้บริการ
ยืนยันตัวตน 
โดยยังไม่มี

ก าหนดวันปิด
ให้บริการ

ให้บริการยืนยันตัวตน 180 วัน 
นับจากวันท่ีประกาศผล

คุณสมบัติ

ให้บริการ
ยืนยันตัวตน 
โดยยังไม่มี

ก าหนดวันปิด
ให้บริการ

ให้บริการยืนยันตัวตน 180 วัน 
นับจากวันท่ีประกาศผล

คุณสมบัติ



กระบวนกำรยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิตำมโครงกำรฯ ปี 2565
1. กรณีผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติเดินทำงมำยืนยันตัวตนด้วยตนเอง 

ขั้นตอนส าหรับการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมก าหนด PIN

เจ้าหน้าที่หน่วยยืนยันตัวตน
กรอกข้อมูล “อีเมลและรหัสผ่ำน”
และกดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการท ารายการ 

เจ้าหน้าทีก่ดปุ่ม
“ยืนยันตัวตน สิทธิสวัสดิกำร
แห่งรัฐพร้อมก ำหนด PIN” 

ผู้ได้รับสิทธิกดปุ่ม “รับทรำบและ
รับรอง” ในกำร Dip Chip

ผู้ได้รับสิทธิกดปุ่ม ยินยอม”

1 2

3 4

11



เจ้าหน้าที่ท าการ 
เสียบบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้ได้รับสิทธิ

5

1.1 กรณีผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติโครงกำร (ผู้ได้รับสิทธิ)

เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

หลังจากเจ้าหน้าที่ท าการ เสียบ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ได้รับสิทธิ

6

12



ก าหนด“รหัส PIN”จ านวน 6 หลัก ยืนยัน“รหัส PIN” จ านวน 6 หลัก อีกครั้ง

ท าการ “สแกนใบหน้ำ” โดยขยับให้
หน้าอยู่ในกรอบ จนขึ้นกรอบสีฟ้า

เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

7 8

109

13



ถ่ำยรูปหน้ำบัตรประจ ำตัวประขำชน
ของผู้ได้รับสิทธิให้ชัดเจน

เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

กด “ตกลง”

11 12

14

14

13



15
แสดงข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลของท่ำนเรียบร้อยแล้ว โดยจะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของท่ำนตำมเงื่อนไขโครงกำรต่อไป” เสร็จสิ้นการท ารายการ

กรณีผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ด้วยหมำยเลขประจ ำตัวประชำชน 
จะมีข้อควำม สีส้ม แจ้งเตือนขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ได้รับสิทธิให้สมัครพร้อมเพย์ด้วยหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนหลังจากท่ีมายืนยันตัวตนแล้ว เพ่ือประโยชน์ในการรับสิทธิในอนาคต 

16

15



1.2 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ 

เจ้าหน้าที่หน่วยยืนยันตัวตน
กรอกข้อมูล “อีเมลและรหัสผ่ำน”
และกดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการท ารายการ 

เจ้าหน้าทีก่ดปุ่ม
“ยืนยันตัวตน สิทธิสวัสดิกำร
แห่งรัฐพร้อมก ำหนด PIN” 

ผู้ลงทะเบียนกดปุ่ม “รับทรำบและ
รับรอง” ในกำร Dip Chip

ผู้ลงทะเบียนกดปุ่ม ยินยอม”

1 2

3 4

16



เจ้าหน้าที่ท าการ 
เสียบบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้ลงทะเบียน

5
กรณีผู้ลงทะเบียนที่ต้องการยืนยันตัวตน 
แตไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ
ตำมโครงกำร ระบบจะขึ้นข้อควำมว่ำไม่พบ
สิทธิในระบบและไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อ
ยืนยันตัวตนต่อได้

6

17



1.3 กรณีผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติและต้องยื่นเอกสำรหลักฐำน

เจ้าหน้าที่หน่วยยืนยันตัวตน
กรอกข้อมูล “อีเมลและรหัสผ่ำน”
และกดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการท ารายการ 

เจ้าหน้าทีก่ดปุ่ม
“ยืนยันตัวตน สิทธิสวัสดิกำร
แห่งรัฐพร้อมก ำหนด PIN” 

ผู้ได้รับสิทธิกดปุ่ม “รับทรำบและ
รับรอง” ในกำร Dip Chip

ผู้ได้รับสิทธิกดปุ่ม ยินยอม”

1 2

3 4
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เจ้าหน้าที่ท าการ 
เสียบบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้ได้รับสิทธิ

5 กรณีผู้ได้รับสิทธิต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
ระบบจะแสดงข้อความให้ยื่นเอกสาร 
เจ้าหน้าที่จะกดปุ่มกลับสู่หน้าจอหลัก และ
จากนั้นเลือกท ารายการยื่นเอกสาร
สิ้นสุดสถานะสมรสก่อนด าเนินการยืนยันตัวตน

เจ้ำหน้ำที่ เลือกเมนู
“กรุณำยื่นเอกสำรกำรสิ้นสุดสถำนะสมรส”

6

7 ผู้ได้รับสิทธิกดปุ่ม “รับทรำบ
และรับรอง”ในกำร Dip Chip

8

19



ระบบจะประมวลผล

ผู้ได้รับสิทธิกดปุ่ม ยินยอม” เจ้าหน้าที่ท าการ เสียบบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้ได้รับสิทธิ

9

11 หน้าจอจะแสดงประเภทเอกสารยืนยัน
การสิ้นสุดสถานะสมรส

12

10
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เลือกประเภทเอกสารยืนยัน
การสิ้นสุดสถานะสมรสและกดปุ่ม ตกลง

13
ถ่ายรูปเอกสารยืนยัน
การสิ้นสุดสถานะสมรสจ านวน 1 หน้า

14

เมื่อถ่ายรูปเอกสารเรียบร้อยแล้ว 
กดปุ่ม ตกลง

15

หมำยเหตุ : กรณีน ำตัวจริงของเอกสำรมำยื่น สำมำรถถ่ำยรูปเอกสำรได้เลย 
แต่หำกเป็นส ำเนำให้ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องก่อนถ่ำยรูป และหน่วยงำนยืนยันตัวตนไม่ต้องเก็บเอกสำร

ระบบจะประมวลผล16

21



เจ้าหน้าทีก่ดปุ่ม “ยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิกำรแห่งรัฐ พร้อมก ำหนด PIN” (ด าเนินการต่อตาม ข้อ 1.1 หน้า 11)

เครื่อง EDC จะแสดงข้อควำมว่ำ ระบบได้รับข้อมูลของท่ำนเรียบร้อยแล้ว กรุณำด ำเนินกำรยืนยันตัวตนใหม่
อีกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ ต้องกลับไปยังเมนู 1 (ด าเนินการยืนยันตัวตนด้วยตนเอง) เพื่อยืนยันตัวตนต่อไป 
หมำยเหตุ: การด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 7 – 17 เป็นขั้นตอนเพ่ือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเท่านั้น 
ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิ

17

18

22



2. กรณีผู้ลงทะเบียนทีผ่่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติไม่สำมำรถยืนยันตัวตนได้ด้วย
ตนเองและด ำเนนิกำรโดยผู้รับมอบอ ำนำจหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบำล 

เจ้าหน้าทีก่ดปุม่
“มอบอ ำนำจกำรยืนยันตัวตน
สิทธิสวัสดิกำรแห่งรัฐ พร้อม
ก ำหนด PIN” 

1 ผู้รับมอบอ านาจกดปุ่ม 
“รับทรำบและรับรอง”
ในกำร Dip Chip

ผู้รับมอบอ านาจกดปุ่ม “ยินยอม” เจ้ำหน้ำที่ท ำกำร “เสียบบัตรประชำชน ครั้งที่ 1” 
ของผู้ได้รับสิทธิ (ผู้มอบอ านาจ) 

2

3 4
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เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

ก าหนด “รหัส PIN” คู่บัตรประชำชน
ของผู้ได้รับสิทธิ (ผู้มอบอ านาจ)
จ านวน 6 หลัก

ยืนยัน รหัส PIN”
จ านวน 6 หลัก อีกครั้ง

5

2.1 กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ (ผู้มอบอ ำนำจได้รับสิทธิ)

6 7
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เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

ถ่ำยรูปหน้ำบัตรประจ ำตัวประขำชนให้ชัดเจนถ่าย
“หน้ำบัตรประชำชน ครั้งที่ 1” ของผู้ได้รับสิทธิ 
(ผู้มอบอ านาจ) แล้วกด “ตกลง”

8

เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

9

11กด “ตกลง”

25

10



ถ่ำยรูปเอกสำรมอบอ ำนำจ กด “ตกลง”

พิจารณาเอกสารที่ผู้รับมอบอ านาจ
น ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

12

14

เลือก “เหตุผลในกำรมอบอ ำนำจ” 
แล้วกดปุ่ม “ตกลง”

26

13

ท ำกำร “เสียบบัตรประชำชน
ครั้งที่ 2” ของผู้รับมอบอ านาจ15



เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

ท าการ “สแกนใบหน้ำ” ของผู้รับมอบ
อ านาจ โดยขยับให้หน้าอยู่ในกรอบ 
จนขึ้นกรอบสีฟ้า

เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้า
ระบบ แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำ
รำยกำร”

1716

18

27

ถ่ายรูปหน้าบัตรให้ชัดเจนถ่าย 
“หน้ำบัตรประชำชนครั้งที่ 2” 
ของผู้รับมอบอ านาจ

19



เครื่อง EDC ท าการส่งข้อมูลเข้าระบบ 
แสดงหน้าจอ “ก ำลังท ำรำยกำร”

20 21

22

กด “ตกลง”

28

แสดงข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลของท่ำนเรียบร้อยแล้ว โดยจะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของท่ำนตำมเงื่อนไขโครงกำรต่อไป” เสร็จสิ้นการท ารายการ



23
กรณีผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ด้วยหมำยเลขประจ ำตัวประชำชน 
จะมีข้อควำม สีส้ม แจ้งเตือนขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ได้รับสิทธิให้สมัครพร้อมเพย์ด้วยหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนหลังจากท่ีมายืนยันตัวตนแล้ว เพ่ือประโยชน์ในการรับสิทธิในอนาคต 

29



2.2 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ (ผู้มอบอ ำนำจไม่ได้รับสิทธิ)

เจ้าหน้าที่หน่วยยืนยันตัวตน
กรอกข้อมูล “อีเมลและรหัสผ่ำน”
และกดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการท ารายการ 

ผู้รับมอบอ านาจกดปุ่ม “รับทรำบและ
รับรอง” ในกำร Dip Chip

1 2

3 4

เจ้าหน้าทีก่ดปุม่
“มอบอ ำนำจกำรยืนยันตัวตน
สิทธิสวัสดิกำรแห่งรัฐ พร้อม
ก ำหนด PIN” 

ผู้รับมอบอ านาจกดปุ่ม “ยินยอม”
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5 ผู้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำร 
“เสียบบัตรประชำชน ครั้งที่ 1” 
ของผู้ได้รับสิทธิ (ผู้มอบอ านาจ)

6

31

กรณีผู้ลงทะเบียนที่ต้องการยืนยันตัวตน 
แตไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ
ตำมโครงกำร ระบบจะขึ้นข้อควำมว่ำไม่พบ
สิทธิในระบบและไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อ
ยืนยันตัวตนต่อได้



2.3 กรณีผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติและต้องยื่นเอกสำรหลักฐำน

เจ้าหน้าที่หน่วยยืนยันตัวตน
กรอกข้อมูล “อีเมลและรหัสผ่ำน”
และกดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการท ารายการ 

1
2

เจ้าหน้าทีก่ดปุม่ “มอบอ ำนำจกำรยืนยันตัวตน
สิทธิสวัสดิกำรแห่งรัฐ พร้อมก ำหนด PIN” 

ผู้รับมอบอ านาจกดปุ่ม “รับทรำบและ
รับรอง” ในกำร Dip Chip

3 4 ผู้รับมอบอ านาจกดปุ่ม “ยินยอม”
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5

กรณีผู้ได้รับสิทธิต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
ระบบจะแสดงข้อความให้ยื่นเอกสาร 
เจ้าหน้าที่จะกดปุ่มกลับสู่หน้าจอหลัก และ
จากนั้นเลือกท ารายการยื่นเอกสาร
สิ้นสุดสถานะสมรสก่อนด าเนินการยืนยันตัวตน

เจ้ำหน้ำที่ เลือกเมนู “กรุณำยื่น
เอกสำรกำรสิ้นสุดสถำนะสมรส”

6

7
ผู้รับมอบอ านาจสิทธิกดปุ่ม “รับทรำบ
และรับรอง”ในกำร Dip Chip

ผู้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำร 
“เสียบบัตรประชำชน ครั้งที่ 1” 
ของผู้ได้รับสิทธิ (ผู้มอบอ านาจ) 

8
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ระบบจะประมวลผล

9
ผู้รับมอบอ านาจสิทธิกดปุ่ม 
ยินยอม”

เจ้าหน้าที่ท าการ เสียบบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้ได้รับสิทธิ

10

หน้าจอจะแสดงประเภทเอกสารยืนยัน
การสิ้นสุดสถานะสมรส

1211
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เลือกประเภทเอกสารยืนยัน
การสิ้นสุดสถานะสมรสและกดปุ่ม ตกลง

13
ถ่ายรูปเอกสารยืนยัน
การสิ้นสุดสถานะสมรสจ านวน 1 หน้า

14

เมื่อถ่ายรูปเอกสารเรียบร้อยแล้ว 
กดปุ่ม ตกลง

15

หมำยเหตุ : กรณีน ำตัวจริงของเอกสำรมำย่ืน สำมำรถถ่ำยรูปเอกสำรได้เลย 
แต่หำกเป็นส ำเนำให้ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องก่อนถ่ำยรูป และหน่วยงำนยืนยันตัวตนไม่ต้องเก็บเอกสำร

ระบบจะประมวลผล16
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17

18 เจ้าหน้าทีก่ดปุ่ม “ยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิกำรแห่งรัฐพร้อมก ำหนด PIN” (ด าเนินการต่อตาม ข้อ 1.2 หน้า 24)

36

เครื่อง EDC จะแสดงข้อควำมว่ำ ระบบได้รับข้อมูลของท่ำนเรียบร้อยแล้ว กรุณำด ำเนินกำรยืนยันตัวตนใหม่
อีกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ ต้องกลับไปยังเมนู 2 (ด าเนินการโดยผู้รับมอบอ านาจหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล) 
เพื่อยืนยันตัวตนต่อไป 
หมำยเหตุ: การด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 7 – 17 เป็นขั้นตอนเพ่ือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเท่านั้น 
ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิ



ขั้นตอนกำรอุทธรณ์ 
กรณีผู้ลงทะเบียน

ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบผล
กำรพิจำรณำคุณสมบัติตำม

โครงกำรลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

ปี 2565

ผ่ำนหน่วยงำนรับลงทะเบียน

37



ภำพรวมกระบวนกำรอุทธรณ์ 
ส ำหรับผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ
ตำมโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565

ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ ปี 2565 สามารถยื่นอุทธรณ์
ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 

1. ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเองผ่ำนเว็บไซต์ 
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ผ่ำนหน่วยงำนรับลงทะเบียนทั้ง 
7 หน่วยงำน  ได้แก่ 

(1) ธนาคารออมสิน (2) ธนาคารกรุงไทยฯ (3) ธ.ก.ส. (4) ส านักงานคลังจังหวัด 
(5) ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ (6) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร และ (7) ศาลาว่าการ
เมืองพัทยา
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ขั้นตอนการอุทธรณ์ กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตาม
โครงการฯ ปี 2565 ยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน

ขั้นตอนการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนเข้า URL ส าหรับหน่วยรับลงทะเบียน https://officer-
welfare.mof.go.th ด้วย User และ Password ท่ีก าหนด1

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนไปท่ีเมนู ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน2
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เจ้าหน้าท่ีเสียบบัตรประจ าตัวประชาชน (Dip Chip) หรือ กรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก ตามท่ีระบุบนบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน3

หน้าจอจะแสดงข้อมูลสถานะการการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565
โดยผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติจะแสดงสถานะ “ไม่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาคุณสมบัติ”

4

ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์ท่ีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ หากผู้ลงทะเบียน
ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสงค์สอบถามรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณา
คุณสมบัติ เจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดย คลิก ผลการตรวจสอบ
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5
ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติ 4 ส่วน ดังนี้

41

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดข้อมูลผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลหมำยเลขติดต่อของผู้ลงทะเบียน 



หากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องการยื่นอุทธรณ์ ให้หน่วยงาน
รับลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ หากผู้ลงทะเบียนต้องการแก้ไขหมายเลข
โทรศัพท์สามารถแก้ไขได้ และกดยืนยันกำรอุทธรณ์

6

ระบบแสดงข้อควำมบันทึกส ำเร็จ 
คลิก ตกลง เพื่อสิ้นสุดการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

7

42

ต้องใส่ข้อมูล



หน่วยงานรับลงทะเบียนสำมำรถพิมพ์เอกสำรกำรขอยื่นอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติ โดย คลิก พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์

8
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หลังจากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ ขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียน
แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนด ำเนินกำรขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียน
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ด้วยตนเอง และจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 มีนำคม 2566
(45 วันนับจำกวันที่ประกำศผลกำรพิจำรณำคุณสมบัต)ิ 
เช่น กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน ให้ผู้ลงทะเบียนด าเนินการติดต่อ
หน่วยงานสอบคุณสมบัตินั้น เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล หรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์
ท่ีปรากฏท้ายเอกสารยืนยันการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

9

10 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สำมำรถกดยืนยันอุทธรณ์ให้
ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ 

ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรากฏท้ายเอกสารยืนยันการอุทธรณ์ผลการพิจารณา
คุณสมบัติ 
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11 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นอุทธรณ์
ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการยื่นอุทธรณ์แทนตนเองได้ 
โดยจะต้องมีเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ดังนี้ 

1. หนังสือมอบอ านาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)

2. บัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอ านาจ)

4. บัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้าม)ี หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้าม)ี*
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