ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
ด้านมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
1. ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ลดผลกระทบภาวะฝนทิ้งช่วง
2. สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน
3. ธ.ก.ส.จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัยแล้ง
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. กระทรวงแรงงานกับการเตรียมความพร้อมรับมือสังคม
ผู้สูงอายุ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริการภาครัฐ
5. โรงรับจำนำของรัฐ ช่วยเหลือปัญหาการเงินเฉพาะหน้า
ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ
6.
7.
8.

พิเศษ! สมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่
10,000 บาทขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ดอกเบี้ยต่ำ
แจ้งเตือนคนไทยก่อนไปทำงานนวดหรือสปา
ในตะวันออกกลาง
ข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย รัฐลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
เป็นที่อยู่อาศัย

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟฟิค
1 ชุด
-

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงการคลัง

-

กระทรวงแรงงาน

-

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กระทรวงการคลัง

อินโฟกราฟฟิค
1 ชุด

กระทรวงการ
ต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย

-

-

-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย 1784
๑) หัวข้อเรื่อง ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ลดผลกระทบภาวะฝนทิ้งช่วง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ลดผลกระทบภาวะฝนทิ้งช่วง
รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบด้าน เพื่อให้
ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งน้อยที่สุด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
กระทรวงมหาดไทยได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรเทาผลกระทบจาก
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ มุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้
1. การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก อาทิ การติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง
อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสภาพความเสี่ยงภัย
ในพื้นที่ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง โดยชี้แจงข้อมูลปริมาณน้ำและสถานการณ์ภัยแล้ง
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง การจัดทำแผนการจัดสรรน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยแยกพื้นที่และ
ประเภทการใช้น้ำ รวมถึงสำรวจและซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำกลางให้พร้อมใช้งาน อีกทั้งกำหนด
จุดแจกจ่ายน้ำที่เข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะหมู่บ้านและชุมชนที่ไม่มีระบบประปา การจัดตั้งองค์ กร
ปฏิบัติแก้ไขปัญหาภัยแล้งในทุกระดับ เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการจัดการปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
เน้นการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ การจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมรับมือภัยแล้ง ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์
เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างทั่วถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำทุกแหล่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยประสานจัดทำฝนหลวง
เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย รวมถึงขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาลเดิมให้สามารถนำน้ำใต้ดิน
มาใช้งานได้อย่างเต็มที่ และการสื่อสารข้อมูลการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยสนธิกำลังฝ่ายปกครอง
และหน่วยทหารในพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำแก่ประชาชน
2. การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน อาทิ การสำรวจและจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้ชัดเจน แยกเป็น พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยให้การประปาส่วนภูมิภาค ประปา
หมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุน หากพบจุดเสี่ยงขาดแคลน
น้ำดิบผลิตน้ำประปา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยทหาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ ่ น และภาคเอกชน สนั บสนุ น รถบรรทุ ก น้ ำ แจกจ่ า ยน้ ำ อุ ปโภคบริ โ ภค
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อมจัดเครื่องสูบน้ำ เครื่องส่งสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
ด้านการเกษตร โดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำและประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง
พร้อมสนับสนุนเครื ่องจั กรกลสาธารณภัยแก้ไ ขปั ญหาภัยแล้ง กรณีมีความเสียหายด้านการเกษตร
ให้จำแนกความเสีย หายแยกประเภทเป็นนาข้ า ว พืชสวน พืชไร่ เพื่อให้การช่วยเหลือ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังฯ อย่างเหมาะสม

-2ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทุกภาคส่วนมุ่งวาง
ระบบการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ พร้อมวางแผนจัดสรรน้ำที่มีปริมาณจำกัดให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด รวมถึ ง สร้ า งเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ สถานการณ์ ภ ั ย แล้ ง และมาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย
ของภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำให้ได้มากที่สุด หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือ
แจ้งเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินได้ที่ สายด่วนสาธารณภัย 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2282 9232
1) หัวข้อเรื่อง สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ รั บ ทราบสถานการณ์ แ ละแนวทางการช่ว ยเหลื อเกษตรกรผู ้ป ระสบปัญ หา
ฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง (มิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน) ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ดังนั้น
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการ
และเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลร่วมการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้ครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว
๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์ และดำเนินการแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง ที่ส่งผล
กระทบต่อเกษตรกร และเตรียมการแก้ไขในระยะยาวโดยบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้ทันที โดยได้ดำเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้
การเผชิญเหตุระยะเร่งด่วน
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค พร้อมสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องมือ เช่น รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ทันที และสร้างการรับรู้ ร่วมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ใช้น้ำได้ตระหนัก
และเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยง รวมถึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้เริ่มทำการปลูกข้าว ให้ชะลอการปลูก
ไปจนกว่าจะสิ้นสุดภาวะฝนทิ้งช่วง หรือจนกว่าปริมาณและการกระจายของฝนมีความสม่ำเสมอ และหากมี
ภาวะการขาดแคลนน้ำให้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้งสร้างการ
รับรู้ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการใช้น้ำประหยัดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นให้มีการจัดตั้ง War room
ทุกจัง หวัด เร่งสำรวจพื้นที่ประสบฝนทิ้งช่วงทุกจังหวัดพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบฝนทิ้งช่วง และ
แนะนำให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนก่อนเกิดความเสียหาย
2. ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง
3. ปรับแผนการระบายน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30
ของความจุ และเพิ่มความเข้มงวดติดตาม กำกับ การจัดสรรน้ำในระดับพื้นที่เพื่อให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และมี
ปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศเพียงพอถึงฤดูแล้งปี 2562/63
การช่วยเหลือเยียวยาระยะสั้น
1. การบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้เพื่อเสริมสภาพคล่องของเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรที่
ประสบภัยฝนทิ้งช่วง โดยการสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์วงเงิน 1,600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยมี
วงเงินกู้ให้สมาชิกรายละไม่เกิน 30,000 – 50,000บาท ผ่านการดำเนินโครงการ 3 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง วงเงิน 600 ล้านบาท
มี 2 กิจกรรม ได้แก่ ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ และเพื่อจัดหาแหล่งน้ำทำการเกษตร
1.2 โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ วงเงิน 400 ล้านบาท
1.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วงเงิน 600 ล้านบาท

-22. การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือฯ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและ
อื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือภายใน 90 วัน
3. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 เกษตรกรที่ไ ด้รับความเสียหายสิ้นเชิง ที่ซื้อ
ประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะได้รับการช่วยเหลือ ไร่ละ 1,260 บาท และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปีการผลิต 2562 เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงที่ซื้อประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะได้รับการช่วยเหลือ ไร่ละ
1,500 บาท
4. เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง
(มิถุนายน - สิงหาคม 2562) ตามความต้องการพันธุ์ข้ าวของเกษตร โดยต้องคำนึงปริมาณน้ำและความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
การดำเนินการในระยะต่อไป
1. ประเมินความเสี่ยงต่อปริมาณน้ำต้นทุนในอนาคต เพื่อนำไปสู่การบริหารความต้องการน้ำ
ภาคเกษตรและวางแผนการเพาะปลูกพืชที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำ โดยกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกให้
เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ
2. ประเมินความเสี่ยงต่อระดับความมั่นคงด้านอาหาร และผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหาร การดำรงชี ว ิ ต และสภาพคล่ อ งทางการเงิ น ของครั ว เรื อ นเกษตรกร รวมทั ้ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
3. ประเมินความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขปัญหาเร่ งด่วน โดยวิเคราะห์มาตรการ
งบประมาณที่จะช่วยเหลือเยียวยา และสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากพบความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อผลผลิต เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิต และ
กระทบต่อรายได้ในครัวเรือนจนอาจทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และไม่สามารถดำรงชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
ส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชุม ชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเตรียมนำเสนอคณะรั ฐมนตรีพิ จ ารณา
มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุ และ
สามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง เช่น มาตรการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน มาตรการ
เพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาด โดยยึดหลักที่จะไม่สร้างภาระงบประมาณภาครัฐ รวมทั้งเป็น
มาตรการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพ และความพร้อมที่จะรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วง ในอนาคตได้ดีกว่า
ปัจจุบัน รวมทั้ง เป็นมาตรการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้ในห้วงเวลาที่เหมาะสมหรือทัน
ต่อสถานการณ์ต่อไป
4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน
คณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน ตามที่
ได้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง (มิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน) ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่ง ผลให้
ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ดังนั้น พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการ
และเหล่าทัพ สนั บสนุ นอากาศยานและกำลัง พลร่ วมการปฏิ บั ต ิการฝนหลวงเพื่ อ เพิ ่ม ปริม าณน้ ำ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยเร็ว

-3กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้
การเผชิญเหตุระยะเร่งด่วน
1. สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เพื่ อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาด
แคลนน้ำได้ทันที รวมถึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้เริ่มทำการปลูกข้าว ให้ชะลอการปลูกไปจนกว่า
จะสิ้นสุดภาวะฝนทิ้งช่วงหรือจนกว่าปริมาณและการกระจายของฝนมีความสม่ำเสมอ และเร่งสำรวจพื้นที่
ประสบฝนทิ้งช่วงทุกจังหวัดพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบฝนทิ้งช่วง และแนะนำให้เกษตรกรมาขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนก่อนเกิดความเสียหาย
2. ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง
3. ปรับแผนการระบายน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ
30 ของความจุ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศเพียงพอถึงฤดูแล้งปี
2562/63
การช่วยเหลือเยียวยาระยะสั้น
1. สนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ให้สหกรณ์วงเงิน 1,600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี ผ่านการดำเนิน
โครงการ 3 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง วงเงิน 600 ล้านบาท
มี 2 กิจกรรม ได้แก่ ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ และเพื่อจัดหาแหล่งน้ำทำการเกษตร
1.2 โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ วงเงิน 400 ล้านบาท
1.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วงเงิน 600 ล้านบาท
2. การช่วยเหลือ เมื ่อ ผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ประกาศเขตการให้ ความช่ วยเหลือ ฯ เกษตรกร
จะได้รับการช่วยเหลือ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื ่นๆ ไร่ละ
1,690 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือภายใน 90 วัน
3. โครงการประกันภัยข้ าวนาปี ปีการผลิต 2562 เกษตรกรที่ที่ซื้อ ประกันภัยกับ ธ.ก.ส.
จะได้รับการช่วยเหลือ ไร่ละ 1,260 บาท และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562
จะได้รับการช่วยเหลือ ไร่ละ 1,500 บาท
4. เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฝน
ทิ้งช่วง (มิถุนายน - สิงหาคม 2562) ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
การดำเนินการในระยะต่อไป
ประเมินความเสี่ยงต่อปริมาณน้ำต้นทุนในอนาคต ประเมินความเสี่ยงต่อระดับความมั่ นคงด้าน
อาหาร และประเมิ น ความเสี ่ ย งต่ อ การปฏิ บั ต ิง านเพื ่ อการแก้ ไขปั ญ หาเร่ ง ด่ วน เพื ่ อเตรี ย มรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต
ทั้งนี้ หากพบความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อผลผลิต เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิต และ
กระทบต่อรายได้ในครัวเรือนจนอาจทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และไม่สามารถดำรงชีพขั้นพื้นฐาน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในห้วงเวลาที่เหมาะสมหรือทันต่อสถานการณ์ต่อไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โทร. 0 2555 0555
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ภายนอก สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ (สสป.)
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2558 6100 ต่อ 6732 , 6734 , 6740
1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส.จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
2) ที่มา/หลักการ
สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
ในการอุปโภคบริโภคและทำ การเกษตร มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในส่วนของ ธ.ก.ส. คาดว่ามีเกษตรกรลูกค้าที่ ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ไม่สามารถทำการผลิต หรือผลิตผลได้รับความเสียหาย จำนวนกว่า 1 ล้านราย
ธนาคารจึงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากเหตุการณ์ดังกล่าว
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
มติ ค ณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื ่ อ วั น ที ่ 24 กรกฎาคม 2562 เห็ น ชอบให้ ธ.ก.ส. เร่ ง ดำเนิ นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิม โดย ธ.ก.ส.จะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปก่อน
อีกระยะหนึ่ง
- จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อใหม่ไว้ 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือ ค่าลงทุนในการ
ผลิตทดแทนส่วนที่เสียหาย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในครัวเรือนและป้องกันปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค หรือเพื่อการเกษตร ค่าจัดหาพันธุ์พืช หรือเตรียมดินใน
การผลิตรอบใหม่ ค่าจัดหาน้ำและอาหารสำรองให้กับปศุ สัตว์ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 ในปีแรก และปีที่ 2 – 5 คิดดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ7) จ่ายสินเชื่อตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2562- 31 ธันวาคม 2562
- จั ด เตรี ย มสิ นเชื ่ อเพื ่ อฟื้ นฟูแ ละพั ฒนาคุ ณ ภาพชีว ิต 5,000 ล้ า นบาท เพื ่ อ ฟื ้ นฟูก ารผลิ ตหรือ
ปรับเปลี่ยนการผลิตที่สามารถลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เช่น การลงทุนใน ระบบน้ำ การผลิตการเกษตรใน
รูปแบบที่ใช้น้ำน้อย เป็นต้น รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR - 2 กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี
ทั้งนี้ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีพื้นที่ภัยแล้งในหลายจังหวัดและทุกหน่วยงานกำลังเร่งสำรวจความ
เสียหาย ธ.ก.ส.จึง อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนด
แนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยเร็ว
การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบภัย ออกเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้า และสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดหาถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ถังน้ำ ตลอดจนเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และในกรณีที่เกษตรกรทำ
ประกันภัยพืชผล ธ.ก.ส.จะเร่งประสานงานให้มีการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรโดยเร็วต่อไป
ธ.ก.ส. ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนัง สือพิมพ์ และ
Social Media เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้โดยเร็ว
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์จากภาวะภัยแล้ง มีเงินทุนในการใช้จ่าย
ฉุกเฉินและทุนสำหรับการผลิตรอบใหม่

-25) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลมาตรการการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
ที่ประสบภัยแล้ง ของ ธ.ก.ส.
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธ.ก.ส.จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง
สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลน
น้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในวงกว้าง ส่งผลกระทบ
ต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดว่ามีเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ไม่สามารถทำการผลิต
หรือผลิตผลได้รั บความเสียหาย จำนวนกว่า 1 ล้านราย ธนาคารจึงได้จัดเตรี ยมมาตรการช่ วยเหลื อ
เกษตรกรจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เร่งออกมาตรการขยายเวลาชำระหนี้
และจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อใหม่ไว้ จำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือค่าลงทุนใน
การผลิตทดแทนส่วนที่เสียหาย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในครัวเรือนและป้องกันปัญหาการเป็นหนี้
นอกระบบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค หรือเพื่อการเกษตร ค่าจัดหาพันธุ์พืช
หรือเตรียมดินในการผลิตรอบใหม่ ค่าจัดหาน้ำ และอาหารสำรองให้กับปศุสัตว์ รายละไม่เกิน 50,000
บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ในปีแรก และปีที่ 2 – 5 คิดดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ7) จ่าย
สินเชื่อตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562- 31 ธันวาคม 2562 และยังได้จัดเตรียมสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิต จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่สามารถลดความเสี่ยง
จากภัยแล้ง เช่น การลงทุนใน ระบบน้ำ การผลิตการเกษตรในรูปแบบที่ใช้น้ำน้อย เป็นต้น รายละไม่เกิน
500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR - 2 กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี
ทั้งนี้ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีพื้นที่ภัยแล้งในหลายจังหวัดและทุกหน่วยงานกำลังเร่งสำรวจ
ความเสียหาย ธ.ก.ส.จึงอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยเร็ว
การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบภัย ออกเยี่ยม
เยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้า และสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดหาถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ถังน้ำ
ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และในกรณี
ที่เกษตรกรทำประกันภัยพืชผล ธ.ก.ส.จะเร่งประสานงานให้มีการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรโดยเร็วต่อไป ซึ่ง
คาดว่าจะ สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้กว่า 1 ล้านราย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 0 2247 9423
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงแรงงานกับการเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงแรงงานกับการเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่นับวันจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) โดยจะมีผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด ซึ่งจะนำมาสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจกลายเป็น
วิกฤตการขาดแคลนแรงงานในอนาคต กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน จนอาจกลายเป็นวิกฤตการขาดแคลนแรงงานในอนาคตกรมการจั ด หางาน กระทรวง
แรงงานจึงได้มีการเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุให้ มีหลักประกันรายได้โดยการเพิ่มโอกาสในการทำงาน
และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการประกอบกิจการ โดยได้ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
ตามโครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ” สร้างคุณค่า สร้างหลักประกัน
ที่มั่นคงทางรายได้ให้ผู้สูงอายุ มีเป้าหมาย 100,000 คน ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เป็นการสร้างหลัก ประกันที่
มั่นคงด้านรายได้ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการเพิ่มบทบาทและคุณค่า
ของผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
ทำให้ผู้สูงอายุได้งานทำ และได้รับการบรรจุงานในสถานประกอบการ สร้างรายได้ประมาณ 135 ล้านบาท
หากผู ้ สู ง อายุไ ด้ ทำงานก็จ ะเป็น การเพิ ่ม รายได้ ให้ก ับผู ้สู ง อายุ ซึ ่ ง ทำให้ภ าครั ฐ ประหยัด
งบประมาณในการสนับสนุนด้านรายได้ นอกจากนี้ เมื่อผู้สูงอายุได้ทำงานก็จะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐสามารถลดงบประมาณสำหรับใช้ดูแลผู้สูงอายุในระดับหนึ่ง
หากผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจหางาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
ติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
หรือโทร. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2281 7500 โทรสาร 0 2282 0532 www.pawn.co.th
Facebook: สธค.โรงรับจำนำของรัฐ และ Line@: @ogp.pawn
1) หัวข้อเรื่อง โรงรับจำนำของรัฐ ช่วยเหลือปัญหาการเงินเฉพาะหน้าด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้า
และต้องการเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนโดยนำทรัพย์สินมาจำนำ เสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ จึงได้จัดตั้ง
สถานธนานุเคราะห์ หรือ โรงรับจำนำของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2498 ในสมัย
ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.
2500 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานธนานุเคราะห์” การดำเนินงานระยะแรก มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ สังกัด
แผนกธนานุเคราะห์ กองสวัสดิการสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2517 ได้
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยคณะที่ปรึกษาฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินจากการเป็นหน่วยงานของทางราชการ
เปลี่ยนสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยใช้ชื่อว่า “สำนักงานธนานุ
เคราะห์” ปี พ.ศ. 2536 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเงิน
งบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ไปเป็น ของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ตามประกาศ พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่ วนของ
กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
110 ตอนที่ 99 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน พนักงาน ลูกจ้าง และอัตรากำลัง ของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ในส่วนของ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ มาเป็น กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ ตามประกาศพระราชบัญ ญั ติ ปรั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
สำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล โดยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเมื่อเทียบกับ
โรงรับจำนำประเภทอื่น ๆ เพื่อตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำมิให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากประชาชนผู้ใช้บริการเกินอัตราที่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำกำหนด ควบคุมและ
บริหารงาน โดยคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการวางนโยบายควบคุมดูแล
โดยทั่วไป กำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ โดยคณะกรรมการฯ
ได้กำหนดวงเงินรับจำนำให้สถานธนานุเคราะห์ (หน่วยงานในสังกัด สำนักงานธนานุเคราะห์) ทุกแห่งถือปฏิบัติ
ดังนี้ 1) การรับจำนำสิ่งของประเภททอง นาก เพชร ที่เป็นรูปพรรณและเครื่องเงิน รายละไม่เกิน 60,000
บาท 2) การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องมือช่าง ฯลฯ รายละไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อ
หนึ่งรายต่อหนึ่งวันผู้ใช้บริการสามารถขอผ่อนเงินต้นได้และขอเพิ่มเงินต้นได้ หากทรัพย์จำนำนั้นมีมูลค่าสูง
พอที่จะประเมินราคารับจำนำได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด คือ เงินต้นไม่ เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25
ต่อเดือน เงินต้น 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน เงินต้น 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 1.00
ต่อเดือน และ เงินต้น 20,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

-๒สำนักงานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละรายไว้
เป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน ถ้าหากผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลากว่า 4
เดือน และไม่ไถ่ถอนคืนภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สถานธนานุเคราะห์ประกาศบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้
จำนำขาดส่ง ดอกเบี้ย ทรัพย์จำนำนั้นก็หลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์ สำหรับทรัพย์หลุดจำนำของ
สถานธนานุเคราะห์ ทุกแห่ง สำนักงานธนานุเคราะห์จะนำออกประมูลจำหน่ายด้วยวาจาแก่ประชาชนทั่วไป
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
สำนักงานธนานุเคราะห์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วยสถานธนานุเคราะห์ทั้ง หมด ๓๙ แห่ง ตั้ง อยู่ในเขตต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๙ แห่ง ปริมณฑล ๔ แห่ง (นนทบุรี ๒ แห่ง ปทุมธานี ๑ แห่ง สมุทรปราการ ๑
แห่ง) และส่วนภูมิภาค ๖ แห่ง (ระยอง ๒ แห่ง ลำพูน ๑ แห่ง สุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง อุดรธานี ๑ แห่ง จ.
พิษณุโลก ๑ แห่ง) มีภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าขาดแคลนเงินใช้
ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ โดยนำทรัพย์สินมาจำนำเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ ผลการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) มีผู้มาใช้บริการรับจำนำ 1,015,765
รายตั๋ว มูลค่ารับจำนำรวม 14,388 ล้านบาท เมื่อคิดเปรียบเทียบกับ พรบ.โรงรับจำนำ สามารถลดภาระ
รายจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 128 ล้านบาทโดยประมาณ
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือประสบปัญ หาเฉพาะหน้า ขาดแคลนเงินใช้ในการดำรงชีพและการ
ประกอบอาชีพ สามารถนำทรัพย์สินมาจำนำได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถประมูลทรัพย์หลุดจำนำได้ใน
ราคาถูกอีกด้วย
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรงรับจำนำของรัฐ ช่วยเหลือปัญหาการเงินเฉพาะหน้าด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาเฉพาะ
หน้า และต้องการเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนโดยนำทรัพย์สินมาจำนำ เสียดอกเบี้ยในอัตราที่ ต่ำ
โดยคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวงเงินรับจำนำให้
สถานธนานุเคราะห์ (หน่วยงานในสังกัด สำนักงานธนานุเคราะห์) ทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้
1) การรับจำนำสิ่งของประเภททอง นาก เพชร ที่เป็นรูปพรรณและเครื่องเงิน รายละไม่เกิน
60,000 บาท
2) การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องเขียน
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ รายละไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกิน
วงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวันผู้ใช้บริการสามารถขอผ่อนเงินต้นได้และขอเพิ่มเงินต้นได้
หากทรัพย์จำนำนั้นมีมูลค่าสูงพอที่จะประเมินราคารับจำนำได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด คือ เงินต้น
ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้น 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน เงิน
ต้น 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน และ เงินต้น 20,001 - 100,000 บาท ร้อยละ
1.25 ต่อเดือน

-3สถานธนานุเคราะห์จะเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือประสบปัญหา
เฉพาะหน้าขาดแคลนเงินใช้ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ สามารถนำทรัพย์สินมาจำนำได้ที่
สถานธนานุ เ คราะห์ ท ุ ก แห่ ง ทั ่ ว ประเทศ เพื ่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที ่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถประมูลทรัพย์หลุดจำนำได้ในราคาถูกอีกด้วย หาก
ประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281
7500 โทรสาร 0 2282 0532 เว็บไซต์ www.pawn.co.th หรือที่ Facebook: สธค.โรงรับจำนำ
ของรัฐ และ Line@: @ogp.pawn
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2049 9000
1) หัวข้อเรื่อง พิเศษ! สมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ
2) ที่มา/หลักการ
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดโปรโมชันพิเศษ สำหรับสมาชิก กอช.
ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่กำลังมองหาความมั่นคงที่อยู่อาศัย สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัย และสินเชื่อ Home for Cash โดยสมาชิก กอช. สามารถตรวจสอบยอดเงินออมสะสมของตนเองได้ที่
แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดในอาคารชุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
แรก 4.27%
• สินเชื่อ Home for Cash เพื่อการอุปโภค บริโภค ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.40%
สำหรับสมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสมไม่ถึง 10,000 บาท สามารถส่งเงินออมสะสมเพิ่ม เพื่อรับ
โปรโมชั น พิ เ ศษนี ้ ได้ ที่ ธ นาคารของรั ฐ บาลทั ้ ง 4 แห่ ง ได้ แ ก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิ น และ
ธนาคารกรุง ไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญ เติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด
สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สมาชิก กอช. สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ Home for Cash ตามเงื่อนไขของ
ธนาคารกรุงไทย โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบแจ้งยอดเงินออมสะสม กอช. (Statement) ได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน
เงินออม โทร. 02-049-9000
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
สมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับใน
การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ Home for Cash และสำหรับสมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสมน้อยกว่า
10,000 บาท สามารถส่งเงินออมสะสมเพื่อรับสิทธิในโปรโมชันนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง พิเศษ! สมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดโปรโมชันพิเศษ สำหรับสมาชิก
กอช. ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่กำลังมองหาความมั่นคงที่อยู่อาศัย สามารถขอ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ Home for Cash โดยสมาชิก กอช. สามารถตรวจสอบยอดเงินออมสะสม
ของตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดในอาคารชุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
3 ปีแรก 4.27%
• สินเชื่อ Home for Cash เพื่อการอุปโภค บริโภค ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.40%

-2สำหรับสมาชิก กอช. ที่มียอดเงินออมสะสมไม่ถึง 10,000 บาท สามารถส่งเงินออมสะสมเพิ่ม
เพื่อรับโปรโมชันพิเศษนี้ ได้ที่ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด
สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สมาชิก กอช. สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ Home for Cash ตามเงื่อนไข
ของธนาคารกรุงไทย โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบแจ้งยอดเงินออมสะสม กอช. (Statement)
ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 0 2049 9000
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
กรม กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล
ช่องทางติดต่อ www.consular.go.th ,Call Center โทร ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒ ,Application: Thai Consular
1) หัวข้อเรื่อง แจ้งเตือนคนไทยก่อนไปทำงานนวดหรือสปาในตะวันออกกลาง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยก่อนไปทำงานนวดหรือสปาในตะวันออกกลาง
การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจหรือเคยได้ยินได้ฟังมา
กระทรวงการต่างประเทศจึง มีเรื่องแจ้งเตือนพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะไปทำงานนวดหรือสปาในตะวันออก
กลางมาฝาก
ปั จ จุ บั น มี ห ญิ ง ไทยจำนวนมากถูก นายหน้า ชั กชวนผ่ า นสื ่ อสั งคมออนไลน์ท ั้ ง ทาง facebook
กลุ่มไลน์ และแชทให้ไปทำงานในประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง โดยอ้างว่า สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือ
ได้รับการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อลักลอบเข้าไปทำงานนวดหรือสปาในประเทศสหรัฐอาหรั บเอมิ เ รตส์
บาห์เรน โอมาน และกาตาร์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งสามารถปล่อยกู้ให้ยืมเงิน หรือสามารถ
ใช้วีซ่าท่ องเที ่ ยวเข้ าไปทำงานได้ ทำให้ ห ญิง ไทยจำนวนมากหลงเชื ่อ และตั ด สิ น ใจเดินทางไปทำงานใน
ตะวันออกกลาง
ที่ผ่านมา หญิงไทยส่วนใหญ่เมื่อเดินทางไปถึงประเทศดังกล่าวแล้ว มักพบว่า สภาพการทำงาน
ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดหรือตกลงกัน โดยนายจ้างมักจะยึดหนังสือเดินทางไว้ บางรายถูกบังคับให้ทำงานชดใช้
หนี้และค้าประเวณีเพื่อหาเงินมาชดใช้คืนให้นายหน้า
กระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงใยพี่น้องชาวไทยที่อาจหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อจึงขอแจ้ง
เตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ ตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับสัญญาจ้างในการทำงานให้รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่าเชื่อถือของกลุ่มนายหน้าที่ชักชวนให้
ไปทำงาน นอกจากนี้ขอย้ำ เตื อนคนไทยให้ หลีกเลี ่ยงการใช้ วีซ่ าผิ ดประเภทเพื ่อลั กลอบเข้าไปทำงานใน
ต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของตัวท่านเอง
หากมี ข ้ อ สงสั ย สามารถสอบถามข้ อมู ลเพิ ่ มเติ มที่ call center กรมการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่ า งประเทศ หมายเลข ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒ ได้ ต ลอด ๒๔ ชั ่ วโมง หรื อ ดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั ่ น “Thai
Consular” ที่ ระบุ ห มายเลขโทรศั พ ท์ hotline ของสถานเอกอั ครราชทู ต และสถานกงสุ ลใหญ่ ท ั ่ ว โลก
หากต้องการความช่วยเหลือ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมที่ดิน
ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมที่ดิน โทร. 0 2141 5592 - 95
ผู้ประสานงาน นายอนันต์ลาภ เลิศผลบุญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๒ ๕๔๑๕
๑) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย รัฐลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
๒) ที่มา
รัฐบาลต้องการสนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ ไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อ
หน่วย โดยลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ (Housing for all)”
๓) การดำเนินงาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบั บ กำหนดให้
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจำนอง เหลือร้อยละ ๐.๐๑ สำหรับ
(๑) ให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า จดทะเบี ย นการโอนอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และค่ า จดทะเบี ย นการจำนอง
อสัง หาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละศูนย์จุด
ศูนย์หนึ่ง สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้าน
เดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว โดยราคาซื้อขายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินหนึ่งล้านบาท
(๒) ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุด และค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดอันเนื่องมาจากการจด
ทะเบียนการโอนห้องชุดดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์และการ
จำนองห้องชุดในอาคารชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินหนึ่งล้านบาท
(๓) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) ผู้รับจำนองต้องเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น
(๕) การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
4) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
(1) สร้างประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
(2) ลดภาระและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึง ปานกลางที่ซื้ออสัง หาริมทรัพย์ให้
สามารถตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้น
(3) สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนักได้ง่ายขึ้น
5) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย รัฐลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
กรมที่ดิน ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็น
ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มี
ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ของตนเองในระดั บราคาที่ ไ ม่ เ กิ น ๑ ล้ า นบาทต่ อ หน่ วย โดยลดภาระให้ ก ั บ ผู ้ ซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ (Housing for all)

-2โดยลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจำนอง เหลือ ร้อยละ
๐.๐๑ สำหรับ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด และบ้านแถว ราคาซื้อขายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และวงเงินจำนอง ไม่เกินหนึ่งล้านบาท และการ
โอนและการจำนองห้องชุดในอาคารชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๓ ทั้งนี้ ผู้โอนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ผู้รับโอนต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท
ต่อหน่วย โดยลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย
ถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ (Housing for all)”
*********

