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ภำพรวมแนวทำงกำรตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
ตำมโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565

ส ำหรับประชำชน

ผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 สามารถตรวจสอบ
ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 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. 0 2273 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. 0 2109 2345 (เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น.)
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ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ 
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดตามท่ีระบุบน
บัตรประจ าตัวประชาชน

1

2

ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติด้วยตัวเองผ่ำนเว็บไซต์ 01
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ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ธนาคารกรุงไทยฯ ให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีก าหนดวันปิดให้บริการ

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

3.1 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ:

3

ขอให้ผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ (ผู้ที่ได้รับสิทธิ) ด ำเนินกำร ดังนี้

❖ ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ส าหรับการยืนยันตัวตน 
(กรณีท่ีผู้ได้รับสิทธิยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้ด าเนินการ
จั ดท าบั ตรประจ าตั วประชาชนอ เนกประสงค์  (Smart Card) ก่ อน ไปยื นยั นตั วตน 
ทั้งนี้ บัตรประจ ำตัวประชำชนที่ไม่ใช่แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไม่สำมำรถใช้ใน
กำรยืนยันตัวตนได้)

❖ ยืนยันตัวตนท่ีธนาคาร 3 แห่ง ดังนี้

❖ ผู้ท่ีได้รับสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจ าตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ 
โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนำคำรใดก็ได้

6



3.2 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไป
ที่ไม่สำมำรถติดตำมคู่สมรสได้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 60 ปี): ผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบส าคัญการหย่า หรือเอกสารอื่นใด
ท่ีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก าหนด ก่อนการยืนยันตัวตน
ต่อเจ้าหน้าท่ีธนาคารท่ีไปยืนยันตัวตนท้ัง 3 แห่ง

ขอให้ผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไป
ที่ไม่สำมำรถตดิตำมคู่สมรสไดท้ี่มอีำยุต่ ำกว่ำ 60 ปี) (ผู้ที่ได้รับสิทธิ) ด ำเนินกำร ดังนี้

❖ ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ส าหรับการยืนยันตัวตน 
(กรณีท่ีผู้ได้รับสิทธิยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้ด าเนินการจัดท า
บัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ก่อนไปยืนยันตัวตน ทั้งนี้ บัตรประจ ำตัว
ประชำชนที่ไม่ใช่แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไม่สำมำรถใช้ในกำรยืนยันตัวตนได้)

❖ จะต้องน ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส ำคัญกำรหย่ำ เป็นต้น ไปประกอบกำรยืนยันตัวตน
ต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรทั้ง 3 แห่ง ภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกวันที่ประกำศผลกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติก่อนจะได้รับสิทธิตำมโครงกำรฯ ปี 2565 ซึ่งหำกมีเอกสำรครบถ้วนก็จะสำมำรถยืนยัน
ตัวตนต่อได้

❖ ยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ดังนี้

❖ ผู้ท่ีได้รับสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจ าตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ 
โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนำคำรใดก็ได้
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ธนาคารกรุงไทยฯ ให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีก าหนดวันปิดให้บริการ

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



3.3 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ: ผู้ลงทะเบียนท่ีประสงค์จะด าเนินการ
ยื่นอุทธรณ์สามารถด าเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ และหน่วยงานรับลงทะเบียน 
(รายละเอียดการอุทธรณ์อยู่ท่ีหน้า 15 - 24) โดยการแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติมีรายละเอียด 
ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถเรียกดูผลการตรวจสอบขอ้มลูเพิ่มเติมได้โดย คลิก “ผลกำรตรวจสอบ”

3.3.1 ระบบแสดงเกณฑ์ที่ไมผ่่านการพิจารณาคุณสมบัต ิโดยแบ่งออกเป็น 5 เกณฑ์ ได้แก่
(1) เป็นบุคคลที่ไมเ่ข้าข่ายไดร้ับสิทธิ
(2) ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยเกิน 100,000

บาท/คน/ปี
(3) ไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงนิ เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ลงทะเบียนหรือ

บุคคลในครอบครวั มีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยเกิน 100,000 บาท/คน/ปี
(4) ไม่ผ่านเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว มีกรรมสิทธิ์

ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าทีโ่ครงการก าหนด
(5)ไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน เนื่องจาก ณ เดือนตุลาคม 2565 ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต/มีวงเงินกู้เกนิ

กว่าที่โครงการก าหนด
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3.3.2 ระบบจะให้ผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มเติม ได้แก่ วัน เดือน ปี เกิด และ 
รหัส Laser หลังบัตรประจ ำตัวประชำชนตำมทีร่ะบุบนบัตรประจ ำตัวประชำชน

เมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจควำมถูกต้องของข้อมูลก่อน
“กดปุ่มยืนยันตวัตน”

❖ กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนกดปุ่มยืนยันตัวตน ท่านสามารถยืนยันตัวตนได้อีก 2 ครั้ง”

❖ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลจากนั้นคลิก ยืนยันตัวตน
❖ หากผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง ระบบจะกลับไปยังหน้าหลักเพื่อเริ่มตรวจสอบ

ข้อมูลใหม่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดข้อมูลผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลหมำยเลขติดต่อของผู้ลงทะเบียน 

3.3.3 ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติ 4 ส่วน ดังนี้
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ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติผ่ำนหน่วยงำน
รับลงทะเบียนทัง้ 7 หน่วยงำน

กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง 
ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางไปตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ท่ีหน่วยงาน
รับลงทะเบียนท้ัง 7 หน่วยงานให้ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติให้แก่ผู้ลงทะเบียนได้ (ทั้งนี้ สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบผลการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565) 

02

ผู้ลงทะเบียนแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียน
เพ่ือยืนยันตัวตนก่อนขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

1

กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบ
ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองได้ สามารถมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการ
ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติของของผู้ลงทะเบียนได้ โดยจะต้องมีเอกสำรที่จะต้อง
แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับลงทะเบียน ดังนี้ 

2

11

1. หนังสือมอบอ านาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)

2. บัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอ านาจ)

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



03

❖ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(1) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.)
(2) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 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. 0 2109 2345 (เวลาท าการ 08.30 – 17.30 น.)

❖ กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ : ผู้ลงทะเบียนไม่สำมำรถขอให้เจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนให้ได้ 

❖ ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติ ต้องด ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือด ำเนินกำรผ่ำนหน่วยงำนรับลงทะเบียนเท่ำนั้น

ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัตผิ่ำนทำงโทรศัพท์
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

12



กระบวนกำรยืนยันตัวตน 
ส ำหรับผู้ลงทะเบียน

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติตำมโครงกำร

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำร
แห่งรัฐ ปี 2565

ส ำหรับประชำชน
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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

14หลักการ 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



กระบวนกำรอุทธรณ์ 
ส ำหรับผู้ลงทะเบียน

ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติตำมโครงกำร

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำร
แห่งรัฐ ปี 2565

ส ำหรับประชำชน
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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

16



1

2

ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์
ด้วยตัวเองผ่ำนเว็บไซต์ 

01

ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ 
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

17

ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดตามท่ีระบุบน
บัตรประจ าตัวประชาชน



3 ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ลงทะเบียนสามารถเรียกดูผลการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้
โดย คลิก ผลกำรตรวจสอบ

18

หมายเหตุ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะทางโทรศัพท์เท่านัน้) ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้เทา่นั้น แต่จะไม่สามารถยืนยันกดอุทธรณ์
ให้ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้

ระบบแสดงเกณฑ์ที่ไมผ่่านการพิจารณาคณุสมบตัิ โดยแบ่งออกเป็น 5 เกณฑ์ ได้แก่
(1) เป็นบุคคลที่ไมเ่ข้าข่ายไดร้ับสิทธิ
(2) ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยเกิน 100,000

บาท/คน/ปี
(3) ไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงนิ เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ลงทะเบียนหรือ

บุคคลในครอบครวั มีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยเกิน 100,000 บาท/คน/ปี
(4) ไม่ผ่านเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัว มีกรรมสิทธิ์

ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าทีโ่ครงการก าหนด
(5)ไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน เนื่องจาก ณ เดือนตุลาคม 2565 ผู้ลงทะเบียนมีบัตรเครดิต/มีวงเงินกู้เกนิ

กว่าที่โครงการก าหนด



ระบบจะให้ผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มเติม ได้แก่ วัน เดือน ปี เกิด และ รหัส Laser 
หลังบัตรประจ ำตัวประชำชนตำมทีร่ะบุบนบัตรประจ ำตัวประชำชน

4

เมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจควำมถูกต้องของข้อมูลก่อน
“กดปุ่มยืนยันตวัตน”

❖ กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนกดปุ่มยืนยันตัวตน ท่านสามารถยืนยันตัวตนได้อีก 2 ครั้ง”

❖ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลจากนั้นคลิก ยืนยันตัวตน
❖ หากผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง ระบบจะกลับไปยังหน้าหลักเพื่อเริ่มตรวจสอบ

ข้อมูลใหม่
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5

20

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดข้อมูลผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลหมำยเลขติดต่อของผู้ลงทะเบียน 

20

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติ 4 ส่วน ดังนี้



6 ผู้ลงทะเบียนท่ีต้องการย่ืนอุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 
หากผู้ลงทะเบียนต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์สามารถแก้ไขได้ และกดยืนยันกำรอุทธรณ์

ต้องใส่ข้อมูล

ระบบแสดงข้อควำมบันทึกส ำเร็จ 
คลิก ตกลง เพื่อสิ้นสุดการขออุทธรณ์ผลการเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

7
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8 ผู้ลงทะเบียนสำมำรถเลือกพิมพ์เอกสำรกำรขอยื่นอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
โดย คลิก พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์

22



ผู้ลงทะเบียนจะต้องด ำเนินกำรขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงำนตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ด้วยตนเอง และจะต้องด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 มีนำคม 2566 (ภำยใน 45 วันนับจำกวันที่
ประกำศผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ) 
เช่น กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน ให้ผู้ลงทะเบียน
ด าเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินั้น เพื่อตรวจสอบหรือ
แก้ไขข้อมูล หรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏท้ายเอกสาร
ยืนยันการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ เป็นต้น

9

ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติท่ีปรากฏท้ายเอกสารยืนยันการอุทธรณ์
ผลการพิจารณาคุณสมบัติ 
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ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำสมบัติคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์
ผ่ำนหน่วยงำนรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงำน

02

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและไม่สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางไปตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ ท่ีหน่วยงาน
รับลงทะเบียนท้ัง 7 หน่วยงานและขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการกดอุทธรณ์ให้ 
(ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้สมัครลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565) 

ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติท่ีประสงค์ยื่นอุทธรณ์แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน
ตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนด าเนินการยื่นอุทธรณ์

1

กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเดินทางมายื่นอุทธรณ์
ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการยื่นอุทธรณ์แทนตนเองได้ 
โดยจะต้องมีเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียน ดังนี้ 

2

หลังจากผู้ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องด ำเนินกำร
ขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติด้วยตนเองและจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 มีนำคม 2566 (ภำยใน 
45 วันนับจำกวันที่ประกำศผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ) 
เช่น กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน ให้ผู้ลงทะเบียนด าเนินการติดต่อ
หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินั้น เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล หรือติดต่อสอบถามตาม
เบอร์โทรศัพท์ท่ีปรากฏท้ายเอกสารยืนยันการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

4

หากผู้ยื่นอุทธรณ์ประสงค์ขอเอกสารยืนยันการอุทธรณ์ สามารถขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนพิมพ์ให้ได้3
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1. หนังสือมอบอ านาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)

2. บัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

3. บัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอ านาจ)

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


