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เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

1
ฉบับสมบูรณ์
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14

❖ กระบวนการยืนยันตัวตน ส าหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตาม
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แนวทำงกำรตรวจสอบ
ผลกำรพิจำรณำ

คุณสมบัติตำมโครงกำร
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำร

แห่งรัฐ ปี 2565

ส ำหรับประชำชน
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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
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

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 
ส าหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

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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ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ 
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดตามท่ีระบุบน
บัตรประจ าตัวประชาชน

1

2

ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติด้วยตัวเองผ่ำนเว็บไซต์ 01

5
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ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน
นับจากวันท่ีประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ (วันท่ี 1 มีนาคม - 27
สิงหาคม 2566)

3.1 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑก์ำรพิจำรณำคุณสมบัติ:

3

ขอให้ผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ (ผู้ที่ได้รับสิทธิ) ด ำเนินกำร ดังนี้

❖ ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ส าหรับการยืนยันตัวตน 
(กรณีท่ีผู้ได้รับสิทธิยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้ด าเนินการ
จัดท าบัตรประจ าตั วประชาชนอเนกประสงค์  (Smart Card) ก่อนไปยืนยันตั วตน 
ทั้งนี้ บัตรประจ ำตัวประชำชนที่ไม่ใช่แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไม่สำมำรถใช้ใน
กำรยืนยันตัวตนได้)

❖ ยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ดังนี้

❖ ผู้ท่ีได้รับสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจ าตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ 
โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนำคำรใดก็ได้ ท้ังนี้ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้
ล่วงหน้า จะท าให้ผู้ได้รับสิทธิสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากกรณีท่ีภาครัฐมีสวัสดิการ
ท่ีจะโอนเข้าบัญชีในอนาคต
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ธนาคารกรุงไทยฯ ให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ



3.2 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไป
ที่ไม่สำมำรถติดตำมคู่สมรสได้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 60 ปี): ผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ใบส าคัญการหย่า ใบมรณบัตร หนังสือ
รับรองการตาย และทะเบียนบ้านท่ีมีการจ าหน่ายตาย อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนการยืนยันตัวตนต่อ
เจ้าหน้าท่ีธนาคารท่ีไปยืนยันตัวตนทั้ง 3 แห่ง

ขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มผู้ลงทะเบียนทัว่ไป
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 ได้แก่ ใบส ำคัญกำรหย่ำ ใบมรณบัตร หนังสือรับรองกำรตำย 
และทะเบียนบ้ำนที่มีกำรจ ำหน่ำยตำย อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ประกอบกำรยืนยันตัวตนต่อเจ้ำหน้ำที่
ธนำคำรทั้ง 3 แห่ง ภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกวันที่ประกำศผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติก่อน
จะได้รับสิทธิตำมโครงกำรฯ ปี 2565 ซึ่งหำกมีเอกสำรครบถ้วนก็จะสำมำรถยืนยันตัวตนต่อได้

❖ ยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ดังนี้

❖ ผู้ท่ีได้รับสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจ าตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ 
โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนำคำรใดก็ได้ ท้ังนี้ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้
ล่วงหน้า จะท าให้ผู้ได้รับสิทธิสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากกรณีท่ีภาครัฐมีสวัสดิการ
ท่ีจะโอนเข้าบัญชีในอนาคต

7

ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน
นับจากวันท่ีประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ (วันท่ี 1 มีนาคม - 27
สิงหาคม 2566)
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ธนาคารกรุงไทยฯ ให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ



3.3 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ: ผู้ลงทะเบียนท่ีประสงค์จะด าเนินการ
ยื่นอุทธรณ์สามารถด าเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ และหน่วยงานรับลงทะเบียน 
(รายละเอียดการอุทธรณ์อยู่ท่ีหน้า 18 - 28) 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
8
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3.3.2 ระบบจะให้ผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มเติม ได้แก่ วัน เดือน ปี เกิด และ 
รหัส Laser หลังบัตรประจ ำตัวประชำชนตำมทีร่ะบุบนบัตรประจ ำตัวประชำชน

เมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจควำมถูกต้องของข้อมูลก่อน
กดปุ่ม “ยืนยันตัวตน”

❖ 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 ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
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
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1. หนังสือมอบอ านาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ผู้ลงทะเบียน)

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ผู้ได้รับมอบอ านาจ)

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี 
หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้าม)ี*



ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน
ของผู้ลงทะเบียน

ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชน

ของผู้ลงทะเบียน

หนังสือ
มอบอ ำนำจ

ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว

ประชำชนของ
ผู้รับมอบอ ำนำจ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
คนพิกำร (ถ้ำมี)

หรือใบรับรองแพทย์ 
(ถ้ำมี)*

1. กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผล
การพิจารณาคุณสมบัตแิละอทุธรณ์
ด้วยตนเอง 

✓ - - - -

2. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถ
ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ
และไม่สามารถอุทธรณผ์ล
การพิจารณาคุณสมบัตไิด้ด้วยตนเอง
และด าเนินการโดยผู้รบัมอบอ านาจ
หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สรุปเอกสำรส ำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ 
และอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติกรณีที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ

คุณสมบัติที่หน่วยงำนรับลงทะเบียน
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หมายเหตุ: 
1. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและอุทธรณ์ด้วยตนเอง และด าเนินการโดยผู้รับมอบอ านาจหรือ

ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล จ ำเป็นที่จะต้องใช้ (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) หนังสือมอบอ านาจ (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ (4) ส าเนา
บัตรประจ าตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) เนื่องจากหน่วยงานรับลงทะเบียน
จ าเป็นต้องอัพโหลดเอกสารทั้งหมดเข้าระบบ

2. ผู้รับมอบอ านาจจ าเป็นต้องใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจในการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ และ
อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแทนผู้ลงทะเบียนกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
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❖ 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 และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ผล
กำรพิจำรณำคุณสมบัติ ต้องด ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือด ำเนินกำรผ่ำนหน่วยงำนรับลงทะเบียน
เท่ำนั้น ผู้ลงทะเบียนไม่สำมำรถขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอุทธรณ์ผล
การลงทะเบียนให้ได้ 

ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติผ่ำนทำงโทรศัพท์
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนกำรยืนยันตัวตน 
ส ำหรับผู้ลงทะเบียน

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติตำมโครงกำร

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำร
แห่งรัฐ ปี 2565

ส ำหรับประชำชน
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กระบวนกำรยืนยันตัวตน ส ำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติตำมโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565

สรุปเอกสำรส ำหรับกำรยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิตำมโครงกำรฯ ปี 2565

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ 15ฉบับสมบูรณ์

เนื่องจากมีการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส าหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ ปี 2565 ดังนั้น เมื่อประกำศผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติตำม
โครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนอเนกประสงค์ (Smart Card)
ไปด ำเนินกำรยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิผ่ำนเคร่ืองรับช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ณ ธนำคำร 3 แห่ง ได้แก่ 
1. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ให้บริกำรยืนยันตัวตนเป็นเวลำ 180 วันนับจำกวันที่ประกำศผล

คุณสมบัติ) (วันที่ 1 มีนำคม  - 27 สิงหำคม 2566)  
2. ธนำคำรออมสิน (ให้บริกำรยืนยันตัวตนเป็นเวลำ 180 วันนับจำกวันที่ประกำศผลคุณสมบัต)ิ (วันที่ 1 มีนำคม  -

27 สิงหำคม 2566)  
3. ธนำคำรกรุงไทยฯ (ให้บริกำรยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีก ำหนดวันสิ้นสุดกำรให้บริกำร)
โดยผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสำมำรถยืนยันตัวตนได้ต้ังแต่วันที่ 1 มีนำคม 2566 เป็นต้นไป 
ส าหรับการยืนยันตัวตนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร
และเมื่อด ำเนินกำรยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถำนะ “ผลกำรยืนยันตัวตน (e-KYC)”
ของตนเองผ่ำนเว็บไซต์ในวันถัดไป หำกกำรยืนยันตัวตนสมบูรณ์จะแสดงข้อควำม “ผ่ำนกำรยืนยันตัวตน (e-KYC)”
และจะสำมำรถใช้สิทธิสวัสดิกำรผ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชนได้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษำยน 2566 (ในกรณีที่ผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนส ำเร็จต้ังแต่วันที่ 1 – 26 มีนำคม 2566) และในกรณีผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตน
หลังวันที่ 26 มีนำคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิกำรแห่งรัฐตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 



ตัวอย่ำง ข้อควำมแสดงผลกำรยืนยันตัวตน ส ำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติตำมโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2565

❖ เมื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ด าเนินการยืนยันตัวตน
เพ่ือรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกับหน่วยงานยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติตรวจสอบ
สถำนะกำรยืนยันตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 
ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้ 

❖ หากพบว่าสถำนะกำรยืนยันตัวตนสมบูรณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่าน
บัตรประจ าตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2566 ในกรณีที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนส าเร็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566

❖ ส าหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนำคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิกำรแห่งรัฐตำมท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

❖ และขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด าเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
เพ่ือรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนำคำรใดก็ได้ ทั้งนี้ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะท าให้
ผู้ได้รับสิทธิสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคต

1. กรณีผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนส ำเร็จ

กรณีผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนส าเร็จ 
สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2566 ในกรณีที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนส าเร็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566
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2. กรณีผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติ แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรยืนยันตัวตน

ขอให้ท่านด าเนินการยืนยันตัวตนตาม
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนในหน้าท่ี 15

3. กรณีผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ 
แต่ผลกำรยืนยันตัวตนอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตรวจสอบ
สถานะ “ผลการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ท่ีเมนู
ตรวจสอบผลการยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่เครื่อง EDC หรือตรวจสอบผ่ำนเว็บไซต์ได้ใน
วันถัดไป

4. (ตัวอย่ำง) กรณีผู้ลงทะเบียนผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ แต่ยืนยันตัวตนไม่ส ำเร็จ

1. กรณีสถำนะบัตร “ไม่ผ่ำน”: 

2. กรณีเปรียบเทียบใบหน้ำ “ไม่ผ่ำน”: 
ขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อด าเนินการ
ยืนยันตัวตนแบบ Override

o ขอให้ติดต่อที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต
เพ่ือตรวจสอบสถานะของบัตรประจ าตัว
ประชาชน

o เมื่อตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรแล้ว 
ขอให้กลับมาด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ฉบับสมบูรณ์ 17



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
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

2. ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ผ่ำนหน่วยงำนรับลงทะเบียน
ทั้ง 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
ส าหรับการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ให้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง
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1

2

ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์
ด้วยตัวเองผ่ำนเว็บไซต์ 

01

ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ 
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

20

ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดตามท่ีระบุบน
บัตรประจ าตัวประชาชน
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3 ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ลงทะเบียนสามารถเรียกดูผลการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้
โดย คลิก ผลกำรตรวจสอบ

21

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

4

เมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจควำมถูกต้องของข้อมูลก่อน
กดปุ่ม “ยืนยันตัวตน”
❖ กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลก่อนกดปุ่มยืนยันตัวตน ท่านสามารถยืนยันตัวตนได้อีก 2 ครั้ง”
❖ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลจากนั้นคลิก ยืนยันตัวตน
❖ หากผู้ลงทะเบียนระบุข้อมูลไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง ระบบจะกลับไปยังหน้าหลักเพื่อเริ่มตรวจสอบ

ข้อมูลใหม่

22
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5

23

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดข้อมูลผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลหมำยเลขติดต่อของผู้ลงทะเบียน 

23

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติ 4 ส่วน ดังนี้

ฉบับสมบูรณ์



6 ผู้ลงทะเบียนท่ีต้องการย่ืนอุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 
หากผู้ลงทะเบียนต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์สามารถแก้ไขได้ และกดยืนยันกำรอุทธรณ์

ต้องใส่ข้อมูล

ระบบแสดงข้อควำมบันทึกส ำเร็จ 
คลิก ตกลง เพื่อสิ้นสุดการขออุทธรณ์ผลการเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

7
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8 ผู้ลงทะเบียนสำมำรถเลือกพิมพ์เอกสำรกำรขอยื่นอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
โดย คลิก พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์ ยกเว้น ในกรณีท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

25
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ผู้ลงทะเบียนจะต้องด ำเนินกำรขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติ
ที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ด้วยตนเอง และจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ 1 พฤษภำคม 2566 (ภำยใน 62 วันนับจำกวันที่ประกำศผลกำร
พิจำรณำคุณสมบัติ) 
เช่น กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน ให้ผู้ลงทะเบียน
ด าเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินั้น เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข
ข้อมูล หรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏท้ายเอกสารยืนยันการ
อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ เป็นต้น

9

ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติท่ีปรากฏท้ายเอกสารยืนยันการอุทธรณ์
ผลการพิจารณาคุณสมบัติ 

26
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ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำสมบัติคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์
ผ่ำนหน่วยงำนรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงำน

02

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

ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติท่ีประสงค์ยื่นอุทธรณ์แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน
ตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนก่อนด าเนินการยื่นอุทธรณ์

1

กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเดินทางมายื่นอุทธรณ์
ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการยื่นอุทธรณ์แทนตนเองได้ 
โดยจะต้องมีเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียน ดังนี้ 

2

หลังจากผู้ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ท่ีหน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องด ำเนินกำร
ขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัติด้วยตนเองและจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 1 พฤษภำคม 2566 
(ภำยใน 62 วันนับจำกวันที่ประกำศผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ) 
เช่น กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน ให้ผู้ลงทะเบียนด าเนินการติดต่อ
หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินั้น เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล หรือติดต่อสอบถามตาม
เบอร์โทรศัพท์ท่ีปรากฏท้ายเอกสารยืนยันการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

4

หากผู้ยื่นอุทธรณ์ประสงค์ขอเอกสารยืนยันการอุทธรณ์ สามารถขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนพิมพ์ให้ได้
ยกเว้น ในกรณีท่ีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ผูล้งทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสาร
เพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

3

27
ฉบับสมบูรณ์

1. หนังสือมอบอ านาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ผู้ลงทะเบียน)

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ผู้ได้รับมอบอ านาจ)

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี 
หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้าม)ี*



สรุปเอกสำรส ำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ 
และอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติกรณีที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ

คุณสมบัติที่หน่วยงำนรับลงทะเบียน

28

ผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน
ของผู้ลงทะเบียน

ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชน

ของผู้ลงทะเบียน

หนังสือ
มอบอ ำนำจ

ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว

ประชำชนของ
ผู้รับมอบอ ำนำจ

ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
คนพิกำร (ถ้ำมี)

หรือใบรับรองแพทย์ 
(ถ้ำมี)*

1. กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผล
การพิจารณาคุณสมบัตแิละอทุธรณ์
ด้วยตนเอง 

✓ - - - -

2. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถ
ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ
และไม่สามารถอุทธรณผ์ล
การพิจารณาคุณสมบัตไิด้ด้วยตนเอง
และด าเนินการโดยผู้รบัมอบอ านาจ
หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ: 
1. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและอุทธรณ์ด้วยตนเอง และด าเนินการโดยผู้รับมอบอ านาจหรือ

ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล จ ำเป็นที่จะต้องใช้ (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) หนังสือมอบอ านาจ (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ (4) ส าเนา
บัตรประจ าตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) เนื่องจากหน่วยงานรับลงทะเบียน
จ าเป็นต้องอัพโหลดเอกสารทั้งหมดเข้าระบบ

2. ผู้รับมอบอ านาจจ าเป็นต้องใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจในการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ และ
อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแทนผู้ลงทะเบียนกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ


