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ประชารัฐสวสัดิการ การใหค้วามช่วยเหลอืผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรฐั 
เริม่ใชบ้ัตรสวสัดิการแหง่รัฐในวันที ่1 ตลุาคม 2560 

 
1.  ที่มา 

 1.1 กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด ลงทะเบียนระหว่าง             
วันท่ี 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัด 
สวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐโดยผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1.1 มีสัญชาติไทย 
  1.1.2  มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2542)  
  1.1.3  ว่างงานหรือมีรายได้ท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ท้ังสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท  
  1.1.4 ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. 
พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจ านวนรวม
ท้ังสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
  1.1.5 ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด 
โดยมีผู้ลงทะเบียนจ านวนท้ังสิ้นประมาณ ๑๔.20 ล้านคน  

 1.2 กระทรวงการคลังได้น าข้อมูลผู้ลงทะเบียนดังกล่าวไปตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล 
ทรัพย์สินและรายได้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครองตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล 
ธนาคารพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบจ านวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและ
ทรัพย์สิน ได้แก่ สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ กรมท่ีดินตรวจสอบ
การครอบครองท่ีดิน และกรมสรรพากรตรวจสอบรายได้ของปี ๒๕๕๙ โดยผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีก าหนดท่ีจะได้รับประชารัฐสวัสดิการ มีจ านวนท้ังสิ้นประมาณ 11 ล้านคน  
 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและแจกจ่ายบัตร 

 กระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ท่ีผ่านคุณสมบัติตามท่ีก าหนด ในวันท่ี                    
15 กันยายน 2560 และเริ่มแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันท่ี 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
โดยให้ผู้มีสิทธิท่ีผ่านคุณสมบัติน าบัตรประจ าตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียน มาติดต่อ
รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ท่ีหน่วยรับลงทะเบียนท่ีได้ลงทะเบียนไว้   
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3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีภาพเบื้องหลังเป็นภาพสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 และประตู    
ระบายน้ า คลองลัดโพธิ์  (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ           
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) นอกจากนี้ ภาพสะพาน             
ยังเปรียบเสมือนรัฐบาล จะท าหน้าท่ีเป็นสะพานพาพี่น้องประชาชนผ่านภาวะท่ีล าบากไปสู่ทาง          
ท่ีดีกว่า และพบเจอกับสิ่งใหม่ท่ีดียิ่งๆ ขึ้นไป  
 บัตรมีคุณลักษณะท าจากพลาสติก มี  Chip และแถบแม่ เหล็ก ขนาดเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับระบบสากล         
ของบัตรท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติเดียวกัน มีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือน/ปีท่ีผลิต          
(30 กันยายน 2565) ใช้เป็นเครื่องมือในการช าระค่าสินค้าและบริการท้ังในภาคการขนส่ง           
และนอกภาคการขนส่ง รวมท้ังยืนยันสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกครั้ง นอกจากนี้            
บัตรยังมีคุณสมบัติเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถเติมเงินลงในบัตรได้      
และถอนเงินในส่วนท่ีเติมนี้เป็นเงินสดทีตู่้ ATM หรือสาขาธนาคารได้ มี 2 แบบ ดังนี้ 
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 แบบที่  1 บัตร  Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบ
แม่เหล็ก Contactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) ส าหรับผู้มีสิทธิ    
ท่ีลงทะเบียนกับหน่วยรับลงทะเบียนในเขตกทม. นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร  
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 แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ส าหรับผู้มีสิทธิท่ีลงทะเบียนกับ
หน่วยรับลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร)  
 

 
 
 ** ค าแนะน าการใชบ้ตัรสวัสดกิารแหง่รัฐ ** 
 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลท่ีระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น  เว้นแต่                
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ท่ีไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 2. กรุณาเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรักษาบัตรไว้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของท่าน               
ในการรับสวัสดิการจากรัฐบาล 
 3. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นน าบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตร  
และผู้ท่ีน าบัตรผู้อื่นไปใช้จะมีความผิด ต้องชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ  
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4. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

 ประชารัฐสวัสดิการ เป็นการให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้ช าระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าท่ีก าหนด เมื่อช าระค่าสินค้า             
และบริการแล้ววงเงินจะลดลงตามยอดท่ีใช้จ่าย และถึงรอบวันท่ี 1 ของทุกเดือน (ยกเว้นวงเงิน
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ทุกวันท่ี 1 ของทุก 3 เดือน) วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงิน               
แต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป นอกจากนี้ 
ไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้  โดยสรุปแนวทาง               
การจัดประชารัฐสวัสดิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 
 

 
 

สวสัดิการ 
บาท/คน/

เดือน 
หนว่ยงานหรือรา้นคา้ 

ที่รบับตัรสวสัดิการแหง่รฐั 
ลดคา่ใชจ้่ายในครวัเรือน   
1. วงเงินค่าซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคฯ   
1.1 ผู้ที่มีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี 200 ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอ่ืนๆ 

ที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 1.2 ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี 300 
2. วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม (ต่อ 3 เดือน) 45 ร้านค้าก๊าซที่กระทรวงพลังงานก าหนด 
ลดคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง   
1. วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า 500 รถเมล์ที่มีระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า 
2. วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 สถานีรถ บขส. 
3. วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 สถานีรถไฟ 
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เงือ่นไขการใช้บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั 
 

สวสัดิการ รายละเอียด 
1. วงเงินค่าซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค       

ที่จ าเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษา              
และวัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรม             
จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และ           
ร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด 

 

 

ใช้สิทธิด้วยตนเอง 1 คนต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ ใช้ซื้อสินค้า
ไม่จ ากัดจ านวน ภายในวงเงินสวัสดิการที่จะมีการก าหนดในบัตร
ตามรายได้ของผู้มีสิทธิ (วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ส าหรับ  
ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี และวงเงิน 300 
บาทต่อคนต่อเดือน ส าหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 
บาทต่อปี )  กรณีซื้อสินค้ามากกว่าวงเงินสวัสดิการที่ ได้ รับ                   
ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินเพ่ิมเอง 

ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถ
เดินทางได้ สามารถใช้สิทธิในการซื้อสินค้า ได้ดังนี้     

 ผู้ พิการ ให้ผู้ดูแลที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในบัตรประจ าตัว               
ผู้พิการเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ โดยผู้ขายต้องตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทน 
จากบัตรประจ าตัวผู้พิการที่ระบุชื่อผู้ดูแล และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ดูแล ก่อนช าระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
(1 คนต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ) 

 ผู้สูงอายุ ให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ โดยผู้ขายต้อง
ตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทน จากใบมอบฉันทะ บัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้สูงอายุ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแล          
ก่อนช าระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 คนต่อ 1 บัตร 
ต่อ 1 สิทธิ) 

 ผู้ป่วยติดเตียง ให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ โดยผู้ขาย
ต้องตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทน จากใบมอบฉันทะ บัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง และบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ดูแล ก่อนช าระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 คน          
ต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ) 

เมื่อถึงรอบตามที่ก าหนด (วันที่ 1 ของทุกเดือน) วงเงินจะถูก
ปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินเสมอ (วงเงิน 200 บาทต่อคน          
ต่อเดือน ส าหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี 
และวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส าหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้           
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) และวงเงินจะไม่มีการสะสมในเดือน
ถัดไป 
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เงือ่นไขการใช้บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั (ตอ่) 
 

สวสัดิการ รายละเอียด 
2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม  

จากร้านค้าที่กระทรวงพลังงาน
ก าหนด 

 

 

ใช้สิทธิด้วยตนเอง 1 คนต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ ใช้เป็นส่วนลด
ค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานก าหนด ตามสิทธิ
เป็นจ านวนเงิน 45 บาทต่อ 3 เดือน ส าหรับค่าก๊าซหุงต้มส่วน            
ที่เกิน 45 บาท ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินเพ่ิมเอง 

ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถ
เดินทางได้ สามารถใช้สิทธิในการซื้อก๊าซหุงต้ม ได้ดังนี้     

 ผู้ พิการ ให้ผู้ดูแลที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในบัตรประจ าตัว               
ผู้พิการเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ โดยผู้ขายต้องตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทน 
จากบัตรประจ าตัวผู้พิการที่ระบุชื่อผู้ดูแล และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ดูแล ก่อนช าระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
(1 คนต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ) 

 ผู้สูงอายุ ให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ โดยผู้ขายต้อง
ตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทน จากใบมอบฉันทะ บัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้สูงอายุ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแล 
ก่อนช าระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 คนต่อ 1 บัตร   
ต่อ 1 สิทธิ) 

 ผู้ป่วยติดเตียง ให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ โดยผู้ขาย
ต้องตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทน จากใบมอบฉันทะ บัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง และบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ดูแล ก่อนช าระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 คน             
ต่อ 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ) 

เมื่อถึงรอบตามที่ก าหนด (ทุกรอบ 3 เดือน ในวันที่ 1 ของ
เดือน) วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินเสมอ (45 บาท) 
และวงเงินจะไม่มีการสะสมในรอบถัดไป 
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เงือ่นไขการใช้บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั (ตอ่) 
 

สวสัดิการ รายละเอียด 
3. วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก./

รถไฟฟ้า 
 

 
 

 
 
 

ใช้สิทธิด้วยตนเอง 1 คนต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ ใช้ช าระ            
ค่าโดยสารรถ ขสมก. (ระบบ e-Ticket) / รถไฟฟ้า ได้ 500 บาท ต่อ
เดือน โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งในการใช้สิทธิ 

เมื่อถึงรอบตามที่ก าหนด (วันที่ 1 ของทุกเดือน) วงเงินจะถูก
ปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินเสมอ (500 บาท) และวงเงินจะไม่มี
การสะสมในเดือนถัดไป 
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เงือ่นไขการใช้บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั (ตอ่) 
 

สวสัดิการ รายละเอียด 
4. วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 
 

 

ใช้สิทธิด้วยตนเอง 1 คนต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ ใช้ซื้อบัตร            
โดยสารรถ บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน โดยไม่จ ากัด
จ านวนครั้งในการใช้สิทธิ  

เมื่อถึงรอบตามที่ก าหนด (วันที่ 1 ของทุกเดือน) วงเงินจะถูก
ปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินเสมอ (500 บาท) และวงเงินจะไม่มี
การสะสมในเดือนถัดไป  

5. วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 
 

 

ใช้สิทธิด้วยตนเอง 1 คนต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ ใช้ซื้อบัตร                           
โดยสารรถไฟภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน โดยไม่จ ากัดจ านวน
ครั้งในการใช้สิทธิ  

เมื่อถึงรอบตามที่ก าหนด (วันที่ 1 ของทุกเดือน) วงเงินจะถูก
ปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินเสมอ (500 บาท) และวงเงินจะไม่มี
การสะสมในเดือนถัดไป  
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5. การใช้สิทธิ 
 
 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิตามวงเงินในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือ
ร้านค้าท่ีก าหนด ได้แก่  
 จุดรับช าระเงินตามร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด  
 จุดรับช าระเงินตามร้านค้าก๊าซท่ีกระทรวงพลังงานก าหนด 
 เครื่องแตะบัตรช าระเงินบนรถประจ าทาง ขสมก./รถไฟฟ้า 
 จุดจ าหน่ายบัตรโดยสารรถ บขส. 
 จุดจ าหน่ายบัตรโดยสารรถไฟทุกสถานี (รฟท.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ที่มา : กรมบัญชีกลาง 

 

- 11 - 
 
6. การให้บริการข้อมูล/ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Call Center) 

 
 Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02 109 2345 จ านวน 150 
คู่สาย เป็นช่องทางให้บริการผู้ถือบัตร ในการสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการ       
แห่งรัฐ รวมถึงการอายัดบัตร วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น. 
 กรณีผู้ถือบัตรแจ้งอายัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ีมีวงเงินคงเหลือในส่วนของกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้ผู้ถือบัตรติดต่อ Call Center หลักของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย            
หมายเลขโทรศัพท์ 02 111 1111 ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อระงับการใช้วงเงิน            
ในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  
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7. การออกบัตรใหม่ บัตรสูญหาย หรือช ารุด 

 ให้ผู้มีสิทธิติดต่อท่ีสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะแจ้ง
กรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบสิทธิ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะด าเนินการออกบัตรใหม่ 

 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
   กรณีผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ปัจจุบัน          
จากเขตจังหวัดอื่น มาพักอาศัยในเขตกทม. นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ 
นครปฐม และสมุทรสาคร ให้ผู้มีสิทธิติดต่อยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ท่ีส านักงานคลังจังหวัด  
โดยกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบสิทธิ และออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันท าการ นับจากวันท่ี 
ได้รับแจ้ง โดยมารับบัตรท่ีกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

 บัตรสูญหาย หรือช ารุด (เกิดจากผู้มีสิทธิเอง) 
   กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหาย หรือช ารุดท่ีเกิดจาการใช้งานของผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิ
สามารถด าเนินการขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ท่ีสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยผู้มีสิทธิเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   1. บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง  
   2. บัตร Hybrid 2  Chips (แมงมุม) ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันท าการ นับจากวันท่ี             
ได้รับแจ้ง 

 บัตรช ารุดจากข้อบกพร่องของตัวบัตรเองหรือขั้นตอนการออกบัตร 
   ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงปรากฏว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถใช้การได้อันเนื่องมาจาก
ข้อบกพร่องของตัวบัตรเองหรือขั้นตอนการออกบัตร ผู้มีสิทธิสามารถด าเนินการขอเปลี่ยน              
บัตรใหม่ได้ท่ีสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   1. บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง 
   2. บัตร Hybrid 2  Chips (แมงมุม) ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันท าการ นับจากวันท่ี            
ได้รับแจ้ง 
 

เงือ่นไขการออกบตัรใหม ่
ค่าใชจ้า่ยไมเ่กิน 

บตัร EMV บตัรแมงมุม 
1. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ - - 

2. บัตรสูญหาย หรือช ารุด (เกิดจากผู้มีสิทธิเอง) 50 บาท 100 บาท 

3. บัตรช ารุดจากข้อบกพร่องของตัวบัตรเองหรือขั้นตอนการออกบัตร - - 
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8. ประโยชน์ของประชารัฐสวัสดิการ 

 ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะท าให้การช่วยเหลือ
จากภาครัฐถูกกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาครัฐมีข้อมูลในการติดตามประเมินผล
การให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และน ามาปรับปรุงการให้สวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการในแต่ละพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมท้ังสามารถก ากับติดตามค่าใช้จ่าย
สวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ  
 นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จ่ายช าระ      
ค่าสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันด้วยเงินสดเป็นหลัก ไปสู่ระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรฐัท่ีเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และท่ีส าคัญเป็น
การผลักดันให้เกิดการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้น           
การด าเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงิน 
เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสูส่ังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 

 
 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง 8 กันยายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ที่มา : กรมบัญชีกลาง 

 

สาระน่ารู ้
 
1.  ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ 

 กระทรวงการคลังจะเปิดให้ตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 
2560 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 ช่องทางที่ 1 ตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าท่ีท่ีหน่วยรับ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ www.epayment.go.th  www.mof.go.th และ www.fpo.go.th 
โดยพิมพ์เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ลงไปในช่องท่ีก าหนด ระบบจะแจ้งผล            
การตรวจสอบ 
 ช่องทางที่ 2 ตรวจสอบผ่านสายด่วน 6 หน่วยงาน ได้แก่  
 1) Call center ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359  
 2) Call center ของ ธ.ก.ส. 02-555-0555  
 3) Call center ของ ธ.ออมสิน 1115  
 4) Call center ของ ธ.กรุงไทย 02-111-1111  
 5) Call center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400  
 6) เบอร์โทรของส านักงานเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 50 เขต  
เจ้าหน้าท่ีจะตรวจผลให้ผ่าน 3 เว็บไซต์ในช่องทางท่ี 1  
 ช่องทางที ่3 ตรวจสอบท่ีท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามท่ีกรมการปกครอง
เห็นสมควร และส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด 
อ าเภอ และต าบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย และแยกเป็นรายเขตส่งให้กรุงเทพมหานคร ภายใน
วันท่ี 12 กันยายน 2560 เพ่ือด าเนินการติดประกาศผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่อไป 
 
2.  กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

 เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมาก                
กรณีค่าใช้จ่ายมากกว่าวงเงินสวัสดิการจากรัฐบาล สามารถใช้เงินท่ีเติมไว้ในกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที เงินในบัตรสามารถท าธุรกรรมฝาก ถอน โอน ผ่านตู้ ATM / ADM ของ
ธนาคารกรุงไทยได้  
 การใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ท ารายการฝาก ถอน โอน หรือธุรกรรมอื่นๆ ผ่านตู้ ATM / ADM ของธนาคารกรุงไทย 
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินท่ัวประเทศ 
 - ช าระค่าสินค้าตามจุดรับเงินต่างๆ ท่ีรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้านค่าอื่นๆ ท่ีมี
เคร่ืองหมาย                   โดยผู้ถือบัตรต้องเติมเงินล่วงหน้าก่อนใช้งาน 
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 - รหัส ATM ท่ีใช้ ในการกดเงิน ท่ีตู้  ATM คือ หมายเลข 6 หลักสุดท้ายของบัตร               
ประชาชนท่าน ท้ังนี้ ท่านสามารถท าการเปลี่ยนรหัสได้ท่ีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โดยการ              
สอดบัตรและใส่รหัสเดิมให้ถูกต้องจากนั้นเลือกบริการ “อ่ืนๆ” และเลือก “เปลี่ยนรหัส ATM” 
 * รหัสของบัตรต้องก าหนดด้วยเลขทั้งหมด 6 หลัก เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน 
 การเติมเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 100 – 30,000 บาท 
 - การเติมเงินเข้าบัตรครั้งแรก สามารถเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และตู้ ATM 
ของธนาคารกรุงไทย 
 - การเติมเงินครั้งต่อไป สามารถเติมเงินได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 * โปรดระบุหมายเลขบัตร 16 หลักทุกครั้งเมื่อท่านท ารายการเติมเงิน 
 
 

สาขา เครื่อง ATM เครื่อง ADM 
KTB netbank 

บริการธนาคารผ่านสมารท์โฟน 
และคอมพิวเตอร ์

ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย เงินสด - เงินสด - 
ผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย เงินสด บัตร ATM กรุงไทย เงินสด 

บัตร ATM กรุงไทย 
บัญชีธนาคารกรุงไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 


