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 นายพรชยั ฐีระเวช ที�ปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการเงิน

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั    (สศค.)    ในฐานะรองโฆษก

กระทรวงการคลงั  เปิดเผยวา่    ขณะนี�กระทรวงการคลงัได้

ปิดโครงการลงทะเบียนเพื�อสวสัดิการแห่งรัฐปี  60  ซึ� งเปิด

ใหล้งทะเบียน  เมื�อวนัที�  3 เม.ย.-15 พ.ค. 60   เรียบร้อยแลว้

โดยมีผูล้งทะเบียนทั�งสิ�น 14.1 ลา้นคน เพิ�ม 6 ลา้นคน   จาก

ปี 59 ที�มีผูล้งทะเบียน 8.3 ลา้นคน  โดยหลงัจากนี�กระทรวง

การคลงัจะมีการตรวจสอบรายชื�อผูล้งทะเบียน    เพื�อนาํขอ้

มูลทั�งหมดไปตรวจสอบคุณสมบติักบักรมสรรพากร   กรม

ที�ดิน และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 หลงัจากนั�น   จะเปิดใหต้รวจสอบรายชื�อในระบบ

การลงทะเบียนได ้  ตั�งแต่วนัที�  22 พ.ค.- 2 มิ.ย. 60  ผา่น  7  

ช่องทาง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์3 เวบ็ไซต ์ ไดแ้ก่ www.epayment.

go.th,www.mof.go.th และ www.fpo.go.th     โดยพิมพเ์ลข

บตัรประ จาํตวัประชาชน 13 หลกั     เพื�อตรวจสอบวา่มีชื�อ

หรือไม่มีชื�อในระบบการลงทะเบียน        หรือสายด่วนของ

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั      1359, ธ.ก.ส. 0-2555-0555, 

ธ.ออมสิน 1115,  ธ.กรุงไทย 0-2111-1111,  กรมบญัชีกลาง 

0-2270-6400    และสาํนกังานเขตกรุงเทพมหานครทั�ง    50 

เขต

 ทั�งนี�ผลการตรวจสอบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2  กรณี 

กรณีผูล้งทะเบียนมีชื�ออยูใ่นระบบแลว้   ใหร้อผลการตรวจ

คุณสมบติัต่อไป    และอีกกรณีที�ผูล้งทะเบียนไม่มีชื�ออยูใ่น

หนึ�ง

 นายชาติชาย  พยหุนาวชียั      ผูอ้าํนวยการธนาคาร

ออมสิน  กล่าววา่ ผลการสาํรวจดชันีความเชื�อมั�นเศรษฐกิจ

ฐานราก (จีเอสไอ) จากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งประชาชนที�

มีรายไดไ้ม่เกิน 1.5 หมื�นบาท ประจาํไตรมาส 1 ปี 60    พบ

วา่ดชันีความเชื�อมั�นเศรษฐกิจฐานราก       อยูที่�ระดบั   47.2 

ปรับลดลงจากไตรมาส 4 ปี 59     ที�ระดบั  49.9  ประชาชน

ระดบัฐานรากรู้สึกวา่ภาวะเศรษฐกิจยงัฟื� นตวัล่าชา้      ราคา

สินคา้และค่าครองชีพสูง

 สาํหรับดชันีความเชื�อมั�นเศรษฐกิจฐานราก ในอีก

6   เดือนขา้งหนา้       ประชาชนระดบัฐานรากมีมุมมองที�ดี

ขึ�นมาอยูที่�ระดบั  48.4      เนื�องจากคาดวา่รัฐบาลจะมีมาตร

การโครงการที�มาสนบัสนุนช่วยเหลือการดาํรงชีวติ     และ

เศรษฐกิจที�เริ�มฟื� นตวั        ราคาผลผลิตทางการเกษตรเริ�มมี

แนวโนม้ปรับตวัสูงขึ�น     เมื�อพิจารณาดชันีความเชื�อมั�นใน

ดา้นต่างๆ  เทียบกบัไตรมาสก่อน  พบวา่  ดชันีความเชื�อมั�น

ดา้นการจบัจ่ายใชส้อยเพิ�มขึ�นเพียงดา้นเดียว        เป็นผลมา

จากมาตรการโครงการภาครัฐที�เขา้มากระตุน้เศรษฐกิจ  ให้

มีกาํลงัซื�อเพิ�มขึ�น.

ระบบ      ใหน้าํเอกสารหลกัฐานจากแบบฟอร์มลงทะเบียน

ที�เจา้หนา้ที�ฉีกใหใ้นวนัลงทะเบียนไปยนืยนั  พร้อมนาํบตัร

ประจาํตวัประชาชนของผูล้งทะเบียนไปติดต่อ   ที�หน่วยรับ

ลงทะเบียน ที�ไปลงทะเบียนไวภ้ายในวนัที� 2 มิ.ย. 60    เพื�อ

ใหเ้จา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ  และดาํเนินการตรวจ

สอบคุณสมบติัหากไม่นาํเอกสารหลกัฐานไปติดต่อเจา้หนา้

ที�      ภายในระยะเวลาที�กาํหนด จะถกูตดัสิทธิในการไดรั้บ

สวสัดิการ

 นายพรชยั  กล่าววา่   จากนั�นกระทรวงการคลงัจะ

ตรวจสอบคุณสมบติัผูล้งทะเบียน  และประกาศรายชื�อผูไ้ด้

รับสิทธิ  ตั�งแต่วนัที�  1 ส.ค. 60       ซึ� งผูล้งทะเบียนสามารถ

ตรวจสอบวา่ตนเอง    มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�ระบุไวใ้น

โครงการหรือไม่   ผา่นเวบ็ไซตแ์ละโทรฯ    สายด่วนที�ระบุ

ขา้งตน้  โดยพิมพห์รือแจง้เลขบตัรประจาํตวัประชาชน   13 

หลกั     ในกรณีที�ผูล้งทะเบียนผา่นคุณสมบติั       จะเป็นผูมี้

สิทธิไดรั้บสวสัดิการตามที�รัฐกาํหนด  และรัฐจะดาํเนินการ

ออกบตัรสวสัดิการใหเ้พื�อเริ�มใชสิ้ทธิวนัที� 1 ต.ค.นี�      ส่วน

กรณีที�ผูล้งทะเบียนไม่ผา่นคุณสมบติั      ระบบจะแจง้วา่ไม่

ผา่นคุณสมบติัขอ้ใดหากมีขอ้สงสยัโทรฯ    สายด่วน  1359 

ในเวลาราชการ  เพื�อสอบถามเจา้หนา้ที�   ทั�งนี�    หากเห็นวา่

ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งใหติ้ดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน  และดาํ-

เนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที�  31 ส.ค. 60 เพื�อหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้ง    จะไดน้าํไปเขา้กระบวนการตรวจสอบอีกครั� ง

ปิดโครงการลงทะเบียนผูมี้รายไดน้อ้ย

เปิดใหต้รวจสอบรายชื�อผูมี้สิทธิไดต้ั�งแต่ 22 พ.ค.นี�
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                                      ภาคเหนือ
 มฝีนฟ้า คะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นทีต่ลอดช่วง และมฝีนตกหนัก

บางพื�นทีใ่นช่วงวนัที ่16 - 19 พ.ค. 

อุณหภูมติํา่สุด 21 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 -36 องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
มฝีนฟ้า คะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นทีต่ลอดช่วง        

 อุณหภูมติํา่สุด 22 -25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส   

 บริเวณทีม่ฝีนฟ้าคะนองทะเลมคีลืน่สูงมากกว่า 2 เมตร

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 -60 ของพื�นที ่ 

อุณหภูมติํา่สุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด  30-34 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลืน่สูงประมาณ 1-2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60  ของพื�นที ่ตลอดช่วง

อุณหภูมติํา่สุด  22-26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31 - 35  องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 -60 ของพื�นที ่ และมฝีนตกหนักใน

บางแห่งในช่วงวนัที ่16-18 พ.ค. 

อุณหภูมติํา่สุด 24-27องศาเซสเซียส สูงสุด 33 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40  - 60 ของพื�นทีต่ลอดช่วง อุณหภูมติํา่

สุด  25-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 32 - 36  องศาเซลเซียส
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