
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

1. รัฐบาลหนุนมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ให้ประชาชน 
ได้ท่องเที่ยว 

กระทรวงการคลัง - 

2. กยศ. ให้โอกาสลดเบี้ยปรับลูกหนี้ และเพิ่มค่าครองชีพ 
ให้ผู้กู้ยืม 

กระทรวงการคลัง - 

3. รัฐดันโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว 
ให้ประชาชนได้บริโภคข้าวเหนียวราคาต่ำ 

กระทรวงพาณิชย์ - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ลดความเหล่ือมล้ำ 
ด้านการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม รองรับการถอนเงินจากตู้ 

ATM ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3 
มาตรการเพ่ิมเติม ในเดือนกันยายน 2562 

กระทรวงการคลัง - 

6. นายจ้างเมินขึ้นทะเบียนประกันสังคม ระวัง! มีโทษ
เปรียบเทียบปรบัตามกฎหมาย 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านความมั่นคง 
7. กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน

พื้นที่ประสบอุทกภัย 
กระทรวงเกษตรและ

และสหกรณ์ 
- 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 19 / 2562  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน กรมสรรพสามิต 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสรรพสามิต 
ช่องทางการติดต่อ 0 2241 5600 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลหนุนมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ให้ประชาชนได้ท่องเท่ียว 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลหนุนมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ให้ประชาชนได้ท่องเที่ยว 
รัฐบาลเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”  

ซึ่งกระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการฯ  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริม 
การท่องเที่ยว และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเร่ิมต้นในวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังนี้ 

ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมมาตรการ โดยระบุจังหวัดที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวซึ่ งต้องไม่ใช่จังหวัดที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน และต้องลงทะเบียน  
ก่อนเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 วัน หรือตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เลือก 
ดังนี้ 1) รัฐบาลสนับสนุนวงเงินเพื่อเป็นสิทธ์ิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
มาตรการ จำนวน 1,000 บาทต่อคน 2) กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 
หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวใน
พื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ
ร้อยละ 15 ของยอดเงินชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 
บาทต่อคน) 

การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และ
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และให้การใช้จ่ายกระจายไปยังเศรษฐกิจ 
ฐานรากมากขึ้น 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 19 / 2562 วันที่  17  กันยายน  2562 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานส่ือสารองค์กร ฝ่ายส่ือสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์  
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2016 4888 ต่อ 451 , 452 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ. ให้โอกาสลดเบ้ียปรับลูกหนี้ และเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืม 
2) ทีม่า/หลักการ 

กองทุนได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมท่ีค้างชำระหนี้ โดย 
- ลดเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มท่ีค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว 

ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 
- ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีท่ีชำระหนี้ค้างท้ังหมดให้มีสถานะ

ปกติ (ไม่ค้างชำระ) ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 
พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมท่ีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี กรณีผู้ท่ีมีงวด

ชำระเป็นรายปี จะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564
ส่วนกรณีผู้ท่ีมีงวดชำระเป็นรายเดือน  จะพักชำระหนี้ 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนถัดไปท่ีกองทุนอนุมัติ โดยใน
ระหว่างพักชำระหนี้กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้  ท้ังนี้ จากข้อมูลในระบบพบว่ามีผู้กู้ยืมเข้าข่ายท่ีจะได้
สิทธิพักชำระหนี้ ประมาณ 335,000 ราย 

ผู้ กู้ ส าม ารถล งทะ เบี ยน ขอรับ สิท ธิ ต าม เงื่ อ น ไขห ลัก เกณ ฑ์ ท่ี ก อ ง ทุ น กำห น ด ได้ ท าง 
www.studentloan.or.th/promotion ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563  

ปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืน จากอัตราปัจจุบัน (ร้อยละ 12-
18 ต่อปี) เหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของ
ผู้กู้ยืมเงินท่ีค้างชำระให้สามารถผ่อนชำระเงินคืนกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนงวดท่ีผิดนัดชำระจนถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2562 ยังคิดอัตราเบ้ียปรับเท่าเดิม 

ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาท/คน โดยผู้กู้ยืมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญปรับเพิ่มจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี    
ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท 
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

ลูกหนี้ กยศ. และผู้กู้ยืมท่ีค้างชำระหนี้ ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้สิน 
4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง กยศ. ให้โอกาสลดเบ้ียปรับลูกหนี้ และเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืม 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. โดย  

1) ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในคร้ังเดียว  
2) ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะ
ปกติ (ไม่ค้างชำระ) 3) พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืม 
ก่อนฟ้องคดี กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปีจะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระ
หนี้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ส่วนกรณี ผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนจะพักชำระหนี้ 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ 
จากข้อมูลในระบบพบว่ามีผู้กู้ยืมเข้าข่ายที่จะได้สิทธิพักชำระหนี้ ประมาณ 335,000 ราย ผู้กู้สามารถ 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 19 / 2562 วันที่  17  กันยายน  2562 
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ลงทะเบียนขอรับสิทธิตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดได้ทาง www.studentloan.or.th 
/promotion ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563  

นอกจากนั้น กองทุนฯ ได้ปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืน 
จากอัตราปัจจุบัน (ร้อยละ 12-18 ต่อปี) เหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระให้สามารถผ่อนชำระเงินคืนกองทุน
ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ยังคิดอัตราเบ้ียปรับเท่าเดิม 
และปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาท/คน โดยผู้กู้ยืม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญปรับเพิ่มจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท ระดับ ปวช./
ปวส./ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท 

********* 
 



 
 
 
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม/หน่วยงาน กรมการค้าภายใน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการค้าภายใน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1569 หรือ 0 2507 5530 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐดันโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว ให้ประชาชนได้บริโภคข้าวเหนียวราคาต่ำ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์
เร่ือง รัฐดันโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว ให้ประชาชนได้บริโภคข้าวเหนียวราคาต่ำ 

กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว โดยจัดส่งข้าว
เหนียวบรรจุถุงเบ้ืองต้นปริมาณ 1,000 ตัน หรือจำนวน 2.6 แสนถุง เพื่อกระจายไปยังร้านธงฟ้าราคา
ประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ รวม 59 จังหวัด จำนวน 1,493 ร้านค้า ยกเว้น
ภาคใต้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยถุงขนาด 2 กิโลกรัม (กก.) 
จำหน่ายราคาถุงละ 70 บาท หรือ กิโลกรัมละ 35 บาท และถุงขนาด 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 160 
บาท หรือ กิโลกรัมละ 32 บาท และจะกระจายได้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศภายใน 2 สัปดาห์นี้ 

การจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงราคาถูกออกมาจำหน่าย เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาข้าว
เหนียวได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ปริมาณข้าวเหนียวออกสู่ตลาดลดลง เกษตรกรหันไปปลูกข้าว
หอมมะลิเพิ่มขึ้น และยังเป็นช่วงปลายฤดูทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคข้าวเหนียว
เดือดร้อน กรมการค้าภายในจึงจัดทำข้าวเหนียวถุงออกมาบรรเทาความเดือดร้อนและลดรายจ่ายให้ผู้มี
รายได้น้อย” 

สำหรับข้าวเหนียวถุงที่จำหน่ายเป็นข้าวเหนียว 10% มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด 
ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเร่ืองคุณภาพ โดยจะมีจำหน่ายที่ร้านธงฟ้าฯ และในห้างโมเดิร์นเทรด แต่จะจำกัด
ให้ประชาชนซื้อถุงละ 5 กิโลกรัม ไม่เกินคนละ 1 ถุง และถุง 2 กิโลกรัม ไม่เกินคนละ 3 ถุง  เพื่อ
ป้องกันการกักตุน และกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง โดยการซื้อในร้านธงฟ้าฯ ไม่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
แต่ถ้าซื้อในห้างโมเดิร์นเทรดต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนซื้อ 
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กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร. 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนการศึกษา โทร. 1579 

1) หัวข้อเร่ือง ตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ลดความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง ตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ลดความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการ “ตลาดวาดฝัน: สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุน

เสมอภาค” โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยลด
ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ยากจนพิเศษทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่อคนต่ำกว่า 1,250 บาท พร้อมกับฝึกอาชีพให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ
ได้ด้วยตนเอง โดยถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดีที่สามารถนำไปขยายผลการปฏิบัติในวงกว้างได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

สำหรับโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข จัดสรรแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ มอบให้นักเรียน ทั้งค่าเดินทาง ค่าครองชีพ และมอบให้โรงเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต ต่อยอดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณที่กองทุน  
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้รับ อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนของเด็กที่ต้องได้รับการ
ดูแล ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดวาดฝันฯ และเป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรม
ทักษะอาชีพแล้ว จำนวน 107 โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคเอกชน สามารถร่วมสมทบเงินบริจาคเพื่อช่วยเด็กที่มีฐานะ
ยากจน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาต่อไป สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเร่ืองร้องเรียน  
ได้ที่สายด่วนการศึกษา โทร. 1579 
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กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมบัญชีกลาง   
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2127 7000 

1) หัวข้อเร่ือง กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม รองรับการถอนเงินจากตู้ ATM ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
3 มาตรการเพิ่มเติม ในเดือนกันยายน 2562 
2) ที่มา/หลักการ 

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในเดือนสิงหาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2562 ในส่วนของ (1) มาตรการพยุงการบริโภคสำหรับผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2) มาตรการเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ (3) มาตรการ
ช่วยเหลือการเล้ียงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ีได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เล้ียงดูเด็ก
แรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวนท้ังส้ิน 19 ล้านรายการ 
จำนวนเงินกว่า 9 พันล้านบาท และพบว่าในช่วงวันท่ี 21 – 25 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถอนเงินจากตู้ ATM จำนวน 9.5 ล้านครั้ง จำนวนเงินกว่า 5 พันล้านบาท (เฉล่ีย 500 -600 บาทต่อครั้ง) 
ส่งผลให้ในช่วงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 เงินในตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในบางพื้นท่ีธนบัตรใบละ 
100 บาท และ 500 บาท ไม่เพียงพอต่อความต้องการ   
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ 
 สำหรับการจ่ายเงิน 3 มาตรการข้างต้นในเดือนกันยายน 2562 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน ดังนี้ 
 

มาตรการ วันที่เงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money 

1. มาตรการพยุง 
    การบริโภคฯ 
    500 บาท/คน/เดือน 

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนข้ึนต้นด้วยเลข 
31 33 37 38 และ 39 วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนข้ึนต้นด้วยเลข 
32 34 35 และ 36 วันเสาร์ท่ี 7 กันยายน 2562 

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนข้ึนต้นด้วยเลข 
1  2  4  5 และ 8 วันอาทิตย์ท่ี 8 กันยายน 2562 

2. มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุฯ 500 บาท/คน/
เดือน วันจันทร์ท่ี 9 กันยายน 2562 
3. มาตรการช่วยเหลือการเล้ียงดูบุตรฯ 300 บาท/คน/เดือน 

 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประสานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้กำกับดูแลเรื่องการเติมเงินในตู้ ATM               
เป็นกรณีพิเศษ ท้ังการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท โดยเพิ่มรอบการเติมเงิน เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ทราบโดยท่ัวกันว่า เงินในกระเป๋า e-Money ดังกล่าว ไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย สามารถถอนวันใดก็ได้ หรือใช้
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท่ีรับชำระเงิน
ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ หรือร้านค้าท่ัวไป 
ท่ีรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC แบบพร้อมการ์ด (Prompt Card) หรือสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็น 
เงินออมในบัตรได้ 
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4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา  
ตู้ ATM มีการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท เป็นกรณีพิเศษ ทำให้มีธนบัตรเพียงพอ 

ต่อความต้องการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   

ประชาชนได้รับความสะดวกในการกดเงินสดจากตู้ ATM มากขึ้น สามารถนำเงินสดไปใช้จ่าย 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันที 

6) ข้อความสำหรับใช้ประขาสัมพันธ์ 
เร่ือง กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม รองรับการถอนเงินจากตู้ ATM  

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3 มาตรการเพิ่มเติม ในเดือนกันยายน 2562 
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในเดือนสิงหาคม 

2562 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ในส่วนของ (1) มาตรการพยุงการบริโภคสำหรับ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2) มาตรการเพิ่มเบ้ียยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ  
(3) มาตรการช่วยเหลือการเล้ียงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการ เล้ียงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
จำนวนทั้งส้ิน 19 ล้านรายการ จำนวนเงินกว่า 9 พันล้านบาท และพบว่าในช่วงวันที่ 21 – 25 
สิงหาคม 2562 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงินจากตู้ ATM จำนวน 9.5 ล้านคร้ัง จำนวนเงินกว่า 
5 พันล้านบาท (เฉล่ีย 500-600 บาทต่อคร้ัง) ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เงินในตู้ ATM 
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในบางพื้นที่ธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประสานกับธนาคารกรุงไทย ให้กำกับดูแลเร่ืองการเติมเงินในตู้ ATM               
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท โดยเพิ่มรอบการเติมเงิน เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป  

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบโดยทั่วกันว่า เงินในกระเป๋า e-Money 
ดังกล่าว ยังสามารถถอนได้และไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย หรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่รับชำระเงินผ่านเคร่ืองรับชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไปที่รับชำระเงินผ่าน
เคร่ือง EDC แบบพร้อมการ์ด (Prompt Card) หรือสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็นเงินออม 
ในบัตรได ้

********* 



 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม/หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม   
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506 และเว็บไซต์ www.sso.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง นายจ้างเมินขึ้นทะเบียนประกันสังคม ระวัง! มีโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง นายจ้างเมินขึ้นทะเบียนประกันสังคม ระวัง! มีโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย 
สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการกับนายจ้างที่ไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งส้ินสุด 

ความเป็นผู้ประกันตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยกฎหมายได้กำหนดให้
นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผุ้ประกันตน 
(สปส. 1-03) โดยนายจ้างที่มีสำนักงานใหญตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำหรับนายจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่น
แบบขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยนายจ้าง 
มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง  
การส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) พร้อมระบุสาเหตุการออกจากงาน หรือกรณีที่
ผู้ประกันตนเปล่ียนแปลงข้อเท็จจริง ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน 
(สปส.6-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปล่ียนแปลงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ นายจ้าง
สามารถทำธุรกรรมงานทะเบียนผู้ประกันตนได้ที่เว็บไซต์  www.sso.go.th ตามเงื่อนไขที่สำนักงาน
ประกันสังคมกำหนด 

สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการออกหนังสือเชิญพบหากพบว่านายจ้างมี เจตนา  
ให้ดำเนินการปรับหรือเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้
นายจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 
24 ช่ัวโมง 

********* 
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กรม/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2281 5955 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีประสบอุทกภัย 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย 
หลังจากที่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย 

และพื้นที่การเกษตร โดยในส่วนของพื้นที่การเกษตรกรมชลประทานได้ดำเนินการเร่งสูบน้ำออกจาก
พื้นที่น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 19 
จังหวัด โดยคาดว่าภาวะน้ำท่วมจะดีข้ึนในเร็ววันนี้ 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมเข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรทันทีหลังน้ำลด โดย
มอบหมายให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมผลิตชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือ
เกษตรกรหลังน้ำลดทันทีหลังน้ำลด สารชีวภัณฑ์จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากโรคพืชที่มากับน้ำได้  

ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ หากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
เขตพื้นที่ภัยพิบัติ พี่น้องเกษตรกรจะต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ.01) เพื่อ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ในส่วนของการจ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย 
รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 
บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท  

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรโดยเร็วที่สุด 
เนื่องจากหากน้ำท่วมขังไม่นานอาจไม่ส่งผลกระทบต่อพืชผล แต่หากกรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจ
แล้วพบว่าพืชผลของเกษตรกรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสียหาย นอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป รวมถึงประสานกับกระทรวง
พาณิชย์หาตลาดจำหน่ายผลผลิตให้ ตามนโยบายการตลาดนำการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
เกษตรกรว่าขายผลผลิตได้แน่นอน และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 

********* 
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