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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2   ฉบับที�    296  วนัองัคารที�    26   กนัยายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 26 -27  ก.ย มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม. 

อุณหภูมติํ�าสุด 21 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 - 36  องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

  อุณหภูมติํ�าสุด 20 -25 องศาเซลเซียส สูงสุด 27 - 30 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 วนัที�  26 - 30    ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�  

 อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส           

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั�งทะเลคลื�นสูงมากกว่า 1-2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
 วนัที� 26-27 ก.ย. มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.   

 อุณหภูมติํ�าสุด  22 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80ของพื�นที�และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 22 -25 องศาเซสเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 26-27 ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยล 40 - 60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 33 - 37 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

       เสนอ  ครม. 2 มาตราการช่วยเหลือชาวนา

     ธ.ก.ส.พร้อมเดินหนา้ขจดัหนี�นอกระบบเกษตรกร
 นายสมศกัดิ�   กงัธีระวฒัน ์ รองผูจ้ดัการ

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เตรียมวงเงินดูแลเกษตรกรผูป้ลกูขา้วที�

ลงทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร สาํหรับ

ฤดูการผลิตขา้วนาปี 60/61 ประมาณ 70,000 ลา้น

บาท โดยความช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1.วงเงินสินเชื�อเพื�อรวบรวมและแปรรูปผลผลิต 

อตัราดอกเบี�ยผอ่นปรน ซึ�งปล่อยใหก้บัสถาบนั

เกษตรกร วงเงินรวม 23,000 ลา้นบาท และ 2. 

เงินช่วยค่าเก็บเกี�ยวพืชผลที�จ่ายช่วยเหลือแบบ

ใหเ้ปล่าต่อรายต่อไร่อตัราเดียว แต่ไม่เกิน 15 

ไร่วงเงินรวม 47,000 ลา้นบาท ซึ�งจะช่วยเหลือ

เกษตรกรได ้ 3 ลา้นราย โดยการช่วยเหลือนี�ไม่

ขดักบัขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก  (ดบับลิว

ทีโอ) และถือเป็นความช่วยเหลือที�ใกลเ้คียงกบั

ฤดูกาลผลิตรอบก่อน ไม่เป็นภาระงบประมาณ

ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี คาดวา่ จะเสนอใหที้�

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ

ไดภ้ายในเดือน ต.ค.นี�  เพื�อใหท้นัการเกบ็เกี�ยวใน

เดือน พ.ย.นี�

นายสมชยั สจัจพงษ ์ ปลดักระทรวงการคลงัเพื�อ

แกไ้ขหนี�นอกระบบใหเ้ป็นศนูยน์ั�น ไดมี้การเปิดจุด

บริการใหค้าํปรึกษา แนะนาํแก่เกษตรกรกลุ่มเป้า

หมายที�ลงทะเบียนผูมี้รายไดน้อ้ย และมีหนี�นอก

ระบบ รวมถึงใหสิ้นเชื�อเป็นค่าใชจ่้ายฉุกเฉินเพื�อไม่

ใหเ้กษตรกรหวนกลบัไปเป็นหนี�นอกระบบอีก

 ทั�งนี�ตามโครงการสวสัดิการรัฐปี 60 มี

ประชาชนลงทะเบียน 14.1 ลา้นราย ในจาํนวนนี�  ลง

ทะเบียนผา่น ธ.ก.ส. 7.7 ลา้นราย ซึ� งเป็นหนี�นอก

ระบบ 620,000 ราย มูลหนี�  30,000 ลา้นบาท เฉลี�ย

หนี� ต่อราย 50,000 บาท ซึ�งที�ผา่นมา ธ.ก.ส.ไดใ้หสิ้น

เชื�ออตัราดอกเบี�ยผ่อนปรนเพื�อนาํไปชาํระหนี�นอก

ระบบและลดภาระทางการเงิน โดยล่าสุด จ่ายสิน

เชื�อแกไ้ขหนี�นอกระบบใหเ้กษตรกรแลว้ 41,545 

ราย เป็นเงินสินเชื�อ 4,219.53 ลา้นบาท ขณะเดียวกนั 

ยงัเตรียมวงเงินสินเชื�ออีก 5,000 ลา้นบาท เพื�อให้

เกษตรกรกูเ้งินกรณีมีความจาํเป็น โดยไม่ตอ้งก่อ

หนี�นอกระบบซํ� าอีก เช่น ค่าใชจ่้ายฉุกเฉินในครัว

เรือน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นตน้ 

ล่าสุด จ่ายสินเชื�อแลว้ 3,691.55 ลา้นบาท ช่วย

เกษตรกรไดแ้ลว้ 77,723 ราย

 “ขณะนี�  ยงัไม่สรุปชดัเจนวา่ แนวทางช่วย

เหลือค่าเก็บเกี�ยวพืชผลฤดูกาลนี� เกษตรกรจะได้

รับเงินต่อไร่เท่าไร ต่างจากปีก่อน ที�ใหค้วามช่วย

เหลือเป็นขั�นบนัไดตั�งแต่ 800-1,200 บาทต่อไร่ 

แต่เบื�องตน้จะใหเ้งินสนบัสนุนรายละไม่เกิน 15 

ไร่ เท่านั�น เพราะตอ้งการช่วยเกษตรกรรายเลก็ 

และเกษตรกรที�ปลกูขา้วทุกประเภท”

 ส่วนการปล่อยสินเชื�อของ ธ.ก.ส. 5 เดือน

แรกของปีบญัชี 60/61 ซึ� งปีงบประมาณของ

ธ.ก.ส.เริ�มเดือนแรกในเดือน เม.ย.60 นั�น ล่าสุด 

ปล่อยสินเชื�อใหม่แลว้ 18,000 ลา้นบาท ขยาย

ตวั 20% ของเป้าหมายสินเชื�อที� 86,000ลา้นบาท 

ขณะที�สามารถระดมเงินฝากได ้10,000 ลา้นบาท 

จากเป้าหมายรวม 50,000 ลา้นบาทมั�นใจวา่ทาํได้

ตามเป้าหมาย ส่วนหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(เอน็

พีแอล) ล่าสุดประมาณ 4 % มั�นใจวา่จะรักษาไม่

ใหสู้งเกินกวา่นี�ได้

 ดา้นนายอภิรมย ์ สุขประเสริฐ ผูจ้ดัการ 

ธ.ก.ส. กล่าววา่ จากการลงพื�นที� จ.สุพรรณบุรี

พร้อมดว้ยนายวสุิทธิ�    ศรีสุพรรณ   รมช.คลงัและ
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*(  7 วนัลง 8 ก.ย.  60 )                       
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(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       
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( 7 วนัลง  11  ก.ย.  60 )                       
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( ลง  25  ก.ย.  60 )                       
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(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       
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(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       


