ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2562
เอกสารประกอบ
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงกลาโหม
1. กำลังทหารร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจาก
พายุ “โพดุล”
สำนักนายกรัฐมนตรี - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. เปิดหลักเกณฑ์!! ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม
ย้ำรัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
3. กยศ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้พิการ
และผู้ไม่มีรายได้
กระทรวงเกษตรและ
4. กระทรวงเกษตรฯ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการ
สหกรณ์
ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. กปภ.เตือน ปิดระบบประปาภายในบ้านเมื่อน้ำท่วม
ลดความเสี่ยงปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6. 20 ก.ย. นี้ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้แล้ว เพียงสแกน กระทรวงคมนาคม - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE
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 20 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงกลาโหม
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๓๒๙๙ , E – mail : sdd.ops@gmail.com
๑) หัวข้อเรื่อง กำลังทหารร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากพายุ “โพดุล”
๒) ที่มา / หลักการ / ความสำคัญของเรื่อง / ปัญหาที่ผ่านมา
จากอิทธิพลพายุ “โพดุล”ทำให้เกิดอุทกภัยหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ตั้งแต่ ๒๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเพื่อดูแลประชาชนโดยทันที ซึ่งกองทัพบก ภายใต้การอำนวยการ
ช่วยเหลือของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ระดมกำลังทหารและเครื่องมือบรรเทาภัย เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยทันที
๓) การดำเนินการ / ผลการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
กองทัพบกได้บูรณาการกำลังจากหน่วยทหาร ในทุกพื้นที่ในทุกระดับ ทั้ง มณฑลทหารบก กองพล กรม
และกองพัน จากกองทัพภาคที่ ๒ และ ๓ เข้าปฏิบัติการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย
พร้อมจัดยุทโธปกรณ์ เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ เรือท้องแบน รถครัว สนาม
และชุดแพทย์ เคลื่อนที่ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภั ยกองทั พบก ได้เตรียมพร้อมดูแลประชาชนอย่ างต่ อเนื ่ อง
และคลี่คลายสถานการณ์โดยทันที ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดย การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การขนย้ายสิ่งของ
ขึ้นที่สูง การอพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การนำสิ่งกีดขวางออกจาก
ผิวถนนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานร่วมกับจิตอาสา
การจัดชุดแพทย์ออกบริการรักษาพยาบาล การให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพ การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่
และเรือออกรับ - ส่งประชาชนในบริเวณน้ำท่วม การเปิดเส้นทางที่เกิดเหตุดินสไลด์ การแจกจ่ายถุงยังชีพ และ
การค้นหาผู้สูญหาย เป็นต้น
๔) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง และการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบกจะยัง คงมีอย่างต่อเนื่อง
ทหารจะยังคงกำลังทหารดูแลช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ฟื้นฟูสถานที่
บ้านเรือน ขนย้ายสิ่งของกลับที่พักอาศัย การทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ รวมถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลด
๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ได้รับความช่วยเหลือจากทหาร พร้อมจัด
ยุทโธปกรณ์ เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำลังทหารร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากพายุ “โพดุล”
กองทั พ บก ภายใต้ ก ารอำนวยการช่ วยเหลื อ ของศู น ย์ บรรเทาสาธารณภั ย กองทั พ บก
ได้ระดมกำลังทหารและเครื่องมือบรรเทาภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากอิทธิพลพายุ “โพดุล”
คลี่คลายสถานการณ์ โดยตั้งแต่ ๒๙ สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน กองทัพบกได้ บูรณาการกำลังจาก
หน่วยทหาร ในทุกพื้นที่ในทุกระดับ จำนวน ๑,๕๐๐ นาย เข้าปฏิบัติการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่
จังหวัดที่ประสบอุทกภัย พร้อมจัดยุทโธปกรณ์ เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
๕๙ คัน และเรือท้องแบน ๑๗ ลำ รถครัวสนาม และชุดแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภั ย
กองทัพบก ได้เตรียมพร้อมดูแลประชาชนอย่า งต่อเนื่อง และคลี่คลายสถานการณ์โดยทันที ต ลอด
๒๔ ชั่วโมง
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สำหรับการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การอพยพคนไปยังพื้นที่
ปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นำสิ่งกีดขวางออกจากผิวถนน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
และทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ร่วมกับจิตอาสา จัดชุดแพทย์ออกบริการ
รักษาพยาบาล และให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพ การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ และเรือออก
รับ - ส่งประชาชนในบริเวณน้ำท่วม การเปิดเส้นทางที่เกิดเหตุดินสไลด์ แจกจ่ายถุงยังชีพ การค้น หา
ผู้สูญหาย โดยเป็นการทำงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และจิตอาสา นอกจากนั้นยังมีหน่วยทหารช่าง
ของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันซ่อมเส้นทางที่
ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยในครั ้งนี้ พร้อมให้จัดชุดแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลในสั ง กั ด
กองทัพบก ออกตรวจสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่น้ำท่วมอย่างทั่วถึง รวมทั้งการผันน้ำไปกักเก็บไว้ใน
แหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งต่อไปด้วย
สถานการณ์ในหลายพื้นที่ ล่าสุดได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งการ
ช่วยเหลือประชาชนจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เน้นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน
การฟื ้ น ฟู สถานที ่ บ้ า นเรื อ น ขนย้ า ยสิ ่ ง ของกลั บที ่พ ั กอาศัย การทำความสะอาดสถานที ่ต่างๆ
ซึ่งกองทัพบกจะยังคงกำลังทหารดูแลช่วยเหลือประชาชน รวมถึงให้การฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างดีที่สุด
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2288 4000
1) หัวข้อเรื่อง เปิดหลักเกณฑ์!! ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม ย้ำรัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดหลักเกณฑ์!! ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม ย้ำรัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน
รัฐบาลสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จาก
อิทธิพลของพายุโพดุลและคาจิกิแบบเฉพาะหน้าอย่างทั่วถึง และพยายามระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤต
ให้ได้มากที่สุด ทั้งได้สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด และฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง
จ่ายเงินชดเชยเยีย วยาอย่างเต็มที่ และภาครั ฐได้ มี แผนรองรั บการใช้จ่ ายเงิ นเพื่อช่ วยเหลือเยี ยวยา
ผู้ประสบภั ยไว้แล้ ว ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง กำหนดให้ส่วนราชการมี วงเงิน เพื่อ ช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัย แต่การเบิกจ่ายต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และใช้อย่างคุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน ไม่สูญเปล่า ได้แก่
ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยเสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท /
ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 33,000 บาท /ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือ
สร้างยุ้งข้าว โรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่เสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท /ค่าเช่าบ้าน
กรณีบ้านเช่าเสียหายจนอยู่ไม่ได้ ครอบครัวละไม่เกิน 1,700 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือเงินทุนเลี้ยงครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 11,000 บาท
/ค่าช่วยเหลือเบื้องต้นผู้บาดเจ็บสาหัสและต้องรักษาในสถานพยาบาล 3 วันขึ้นไป 3,000 บาท /
ค่าช่วยเหลือเบื้องต้นผู้บาดเจ็บจนถึงขั้นพิการ 10,000 บาท /ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน
25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัว ให้เพิ่มอีกได้ไม่เกิน 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือกรณีพื้นที ่เพาะปลูก มีพ ืช ตายหรื อเสีย หายสิ้นเชิง ไม่เกินรายละ 30 ไร่
แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท/ พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท/ พืชสวนและอื่น ๆ ไร่ละ 1,690 บาท /
ค่าจ้างขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน หรือซากที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตร ไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ
ไม่เกิน 7,000 บาท
เงินช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หอยทะเล ไม่เกินรายละ
5 ไร่ ไร่ละ 10,920 บาท /ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน ไม่เกินรายละ 5 ไร่
ไร่ละ 4,225 บาท /สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ ไม่เกินรายละ 80 ตามรางเมตร ๆ ละ 315 บาท
เงินช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย เช่น โค ไม่เกินรายละ 2 ตัว ตัวละไม่เกิน 6,000 20,000 บาท /สุกร ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,300 - 3,000 บาท /แพะ ไม่เกินรายละ
10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,000 - 2,000 บาท /ไก่ไข่ ไม่เกินรายตัว 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20 - 80 บาท
/ไก่เนื้อ ไม่เกินรายตัว 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20 - 50 บาท เป็นต้น
นอกจากนี ้ ยั ง มี เ งิ น ช่ วยเหลื อ ค่ า จั ดการศพ กรณี เ สี ย ชี ว ิ ต รายละ 50,000 บาท /
ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลัง รายละไม่เกิน 230,000 บาท /ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่
เสียหายบางส่วน รายละไม่เกิน 15,000 – 70,000 บาท เป็นต้น ขณะที่สถาบันเฉพาะกิจของรัฐ
เช่น ธ.ก.ส. ธอส. ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย ธนาคาร SME สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ยังได้ออกมาตรการให้สินเชื่ออัตราพิเศษ ขยายเวลาชำระหนี้ พักชำระหนี้
ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยอีกด้วย
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2016 4888 ต่อ 451 , 452
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้พิการ และผู้ไม่มีรายได้
2) ที่มา/หลักการ
จากสถานการณ์ น ้ ำ ท่ ว มในหลายจัง หวัด ในภาคเหนื อและภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ ส่ ง ผลให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก กองทุนขอแสดงความห่วงใย
และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้ กองทุนได้ออกประกาศหลักเกณฑ์
พิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินอย่างรุนแรงกรณีเป็นผู้ประสบภัยพิบัติหรือการเป็นผู้มีรายได้ถดถอย หรือมี
ความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วยหรือพิการ เพื่อขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
สำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ดังนี้
กรณีผู้กู้ยืมเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายรุนแรง จากอุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัยจากสงครามหรือจลาจล ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณภัยต้องเป็น
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดเขตประสบภัยพิบัติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือจังหวัด และมี
หลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยจริงภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 คราวๆละไม่เกิน 1 ปี
รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
โดยกองทุนจะยกเว้นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
กรณีเป็นผู้มีรายได้ ถดถอย ต้องเป็นผู้ไ ด้รับเงินได้พึง ประเมินตามมาตรา 40(1) แห่ง ประมวล
รัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย หักเงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็ จ
บำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และเมื่อหักจำนวนเงินงวดที่ครบกำหนดชำระคืนกองทุนในปีนั้นมาเฉลี่ย เป็นรายเดือน
แล้วมีเงินเหลือไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท
กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือ พิการ
ต้องเป็นผู้มีรายได้คงเหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการแล้ว
เหลือไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน กรณีชราภาพ ได้แก่ บิดา มารดา อายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
กรณีป่วย ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้ สืบสันดาน ซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏ
อาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้กู้ยืมซึ่งป่วยเป็นโรค
เรื้อรังดังกล่าวตามประกาศที่กองทุนกำหนด
สำหรั บ กรณี เ ป็ น ผู ้ ม ี ร ายได้ ถ ดถอย และกรณี เ ป็ น ผู ้ ก ู ้ ย ื ม เงิ น ที ่ ม ี ค วามจำเป็ น ต้ อ งดู แ ลบุ ค คล
ในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ ให้ผู้กู้ยืมทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนและ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนั้นต้องมีลายมือชื่อผู้ค้ำประกันให้ความยินยอมให้
ผ่อนผันด้วย โดยผู้กู้ยืมเงินยอมรับเงื่อนไขใหม่ในการชำระเงินคืนกองทุน ดังนี้
1) ขยายระยะเวลาในการชำระเงินคืน / ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
- มูลหนี้รวมคงเหลือไม่เกิน 1 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของระยะเวลาที่
เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม
- เกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 2 แสน ขยายไม่เกิน 2 เท่า
- เกิน 2 แสน ขยายไม่เกิน 2.5 เท่า

-22) ชำระหนี้เป็นรายเดือน
3) หากผิดนัดชำระหนี้ก ารขยายเวลาสิ้น ผล ผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้ ให้ เ สร็ จสิ้นภายในระยะเวลา
ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม และเสียเบี้ยปรับร้อยละ 1.5/เดือน ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ
นอกจากนั้น กองทุนได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ สำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือ
รุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ มีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพการงานไม่เกินสามหมื่นบาท/ปี
หรือไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท/เดือน สามารถขอให้กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ได้คราวละ
ไม่เกิน 1 ปี โดยผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. พิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ ความพิการทางการเห็น การได้ยิน
หรือสื่อความหมาย การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก
2. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก
ไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง โรคไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก โรคไวรัสติด
เชื้ออีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก และโรคเอดส์
3. เป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่
โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โรคเยื่อหุ้มสมองและ
ไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง โรคหลอดเลือดสมองแตกและอุดตัน และโรค
ตับวายระยะสุดท้าย
4. เป็นผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต
5. เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดี
ล้มละลายแล้ว
ผู้กู้ยืมที่ประสงค์ขอผ่อนผันหรือขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติตาม
ประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด และยื่นเอกสารหลักฐานให้กองทุนพิจารณาโดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.studentloan.or.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2016 4888 หรือ Line@กยศ.
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ลูกหนี้ กยศ. ที่ประสบภัยพิบัติ ผู้พิการ และผู้ไม่มีรายได้ ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้สิน
4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้พิการ และผู้ไม่มีรายได้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การขอผ่อนผัน และขอ
ระงับการเรียกให้ชำระหนี้ สำหรับผู้ที่ประสบภัยพิบัติ ผู้พิการ ผู้ไม่มีรายได้ หรือมีความจำเป็นต้องดูแล
บุคคลในครอบครัวที่ชราภาพ ป่วย หรือพิการ เพื่อขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุนสำหรับผู้กู้ยืมที่
ครบกำหนดชำระหนี้ ดังนี้
1) กรณีผู้กู้ยืมเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายรุนแรง ซึ่งต้องได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นผู้ประสบภัยจริงภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ สามารถ
ขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 คราว ๆ ละไม่เกิน 1 ปี โดยช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผันผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
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กรณีเป็นผู้มีรายได้ถดถอย ต้องเป็นผู้ได้รับเงินได้พึงประเมิน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย หักเงิน
เข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมาย และเมื่อหักจำนวนเงินงวดที่ครบกำหนดชำระคืน
กองทุนในปีนั้นมาเฉลี่ยเป็นรายเดือน แล้วมีเงินเหลือไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท
กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือ
พิการ ต้องเป็นผู้มีรายได้คงเหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย
หรือพิการแล้ว เหลือไม่เกิน 8,008 บาท/เดือน ตามประกาศที่กองทุนกำหนด
สำหรับกรณีเป็นผู้มีรายได้ถดถอย และกรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุ คคล
ในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ ให้ผู้กู้ยืมทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุน
ตามเงื่อนไขในการชำระเงินคืนกองทุน ดังนี้
1) ขยายระยะเวลาในการชำระเงินคืน / ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
- มูลหนี้รวมคงเหลือไม่เกิน 1 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 1.5 เท่า
- เกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 2 แสน ขยายไม่เกิน 2 เท่า
- เกิน 2 แสน ขยายไม่เกิน 2.5 เท่า
2) ชำระหนี้เป็นรายเดือน
3) หากผิดนัดชำระหนี้การขยายเวลาสิ้นผล ผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม และเสียเบี้ยปรับร้อยละ 1.5/เดือน ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ
นอกจากนั้น กองทุนได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ สำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพล เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ มีรายได้ที่ไม่ได้
เกิดจากการประกอบอาชีพการงานไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปี หรือไม่เกินสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือน
สามารถขอให้กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน 1 ปี โดยผู้กู้ยืมต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1) พิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้
2) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้
3) เป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้
4) เป็นผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต
5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้
ในคดีล้มละลายแล้ว
ผู้ ก ู ้ ย ื ม ที ่ ประสงค์ ข อผ่ อ นผั น หรื อ ขอระงั บการเรี ย กให้ ช ำระหนี ้ สามารถดู รายละเอี ย ด
คุณสมบัติตามประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด และยื่นเอกสารหลักฐานให้กองทุนพิจารณา
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.studentloan.or.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2016 4888
หรือ Line@กยศ.
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2281 5955
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงเกษตรฯ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
2) ที่มา/หลักการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรค
ใบด่างมันสำปะหลัง จะต้องตรวจสอบพื้นที่และจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยคำนึงถึงภารกิจของหน่วยงาน ความพร้อม ศักยภาพและความสามารถ วิธีการดำเนินการที่โปร่งใส
ส่วนแหล่งเงินและอัตราค่าใช้จ่าย เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในโอกาสแรกก่อน และ/หรือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการ
ในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยา
ความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี และเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
มันสำปะหลังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยการดำเนินโครงการจะต้องดำเนินการใน
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังของกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนกำหนดให้มีคู่มือ
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย การติดตามและการรายงานผลการดำเนิ น
โครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่าง
มันสำปะหลังไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่แห่งใหม่ และเพื่อชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 50 จังหวัด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ดังนี้ 1) ระยะเวลาแจ้งข้อมูลการพบต้น
มันสำปะหลังที่แสดงอาการใบด่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 6 พฤศจิการยน 2562 2) ระยะเวลาการ
จ่ายเงินช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัดและ
ชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความ
ตระหนักต่อโรคใบด่ างมันสำปะหลั ง เพื่อการป้องกันกำจั ดร่ วมกัน และชดเชยรายได้ ให้ กั บเกษตรกรผู ้ ปลู ก
มันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างที่ต้องทำลายแปลงและไม่ได้รับผลผลิต
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ แต่ละจังหวัด จะตรวจวินิจฉัยพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยให้
เกษตรกร รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง การรับรองผลของโรค หลังจาก
กรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัยและรับรองผลการเป็นโรคแล้วส่งผลการรับรองให้จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตามวิธีการดำเนินการและเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ ภายใน 3 – 5 วันทำการ
โดยเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่จะได้รับการชดเชยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-21) ได้รับการยืนยันความเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังจากกรมวิชาการเกษตรและได้รับการพิ จารณาให้
ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร จาก อพก. จังหวัด
2) ต้องยินยอมให้ถอนทำลายต้นมันสำปะหลังทิ้งตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร
3) ปลูกมันสำปะหลังในช่วงเดือนเมษายน 2562 – 6 กันยายน 2562
4) มีต้นมันสำปะหลังยืนต้นในแปลง และต้นมันสำปะหลัง มีอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือกรณีเป็นพื้นที่
ที่ดำเนินการทำลายแล้ว และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์
5) เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกร
จะได้รับการชดเชยรายละ 3,000 บาทต่อไร่ โดยจะได้รับเงินหลังจากถอนทำลายต้นมันสำปะหลังและหยุดพักการ
ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีเอกสาร
ประกอบการขอรับเงินชดเชย คือ สำเนาบัตรประชาชนของเกษตรกร สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของเกษตรกร
และสำเนาทะเบียนเกษตรกร
5) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมัน
สำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้แพร่ระบาดไป
ยังพื้นที่แห่งใหม่ และเพื่อชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบด่าง
มันสำปะหลัง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 50 จังหวัด ระยะเวลา
ดำเนินโครงการ 2 กรณี คือ 1) ระยะเวลาแจ้งข้อมูลการพบต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการใบด่าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 6 พฤศจิการยน 2562 และ 2) ระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แต่ละจังหวัด จะดำเนินการตรวจวินิจฉัยพิจารณาอนุมัติ
การจ่ า ยเงิ น ชดเชยให้ เ กษตรกร รวมทั ้ ง กำกั บดู แ ลและติ ด ตามการระบาดของโรคไวรั สใบด่ า ง
มันสำปะหลัง การรับรองผลของโรค หลังจากกรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัยและรับรองผลการเป็น
โรคแล้วจะส่งผลการรับรองให้ คณะกรรมการในระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงิน
ช่วยเหลื อให้เ กษตรกร ภายใน 3 – 5 วันทำการ โดยเกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ชดเชยเกษตรกรผู ้ ปลู ก
มันสำปะหลังที่จะได้รับการชดเชยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เกษตรกรต้องได้รับการยืนยันความเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังจากกรมวิชาการเกษตร
และได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร จากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
2) เกษตรกรต้องยินยอมให้ถอนทำลายต้นมันสำปะหลังทิ้งตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร
3) ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในช่วงเดือนเมษายน 2562 – 6 กันยายน 2562
4) มีต้นมันสำปะหลังยืนต้นในแปลง และต้นมันสำปะหลังมีอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือ
กรณีเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการทำลายแล้ว และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์
5) เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยเกษตรกรจะได้รับการชดเชยรายละ 3,000 บาท/ไร่ โดยจะได้รับเงินหลังจากถอนทำลายต้น
มันสำปะหลังและหยุดพักการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค
อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเกษตรกรต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงินชดเชย คือ
สำเนาบัตรประชาชนของเกษตรกร สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของเกษตรกร และสำเนาทะเบียน
เกษตรกร
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 กด 7
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า PWA Contact Center โทร. 1662
1) หัวข้อเรื่อง กปภ.เตือน ปิดระบบประปาภายในบ้านเมื่อน้ำท่วม ลดความเสี่ยงปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กปภ.เตือน ปิดระบบประปาภายในบ้านเมื่อน้ำท่วม ลดความเสี่ยงปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ
ผลกระทบจากพายุ ท ี ่ พ ั ด ผ่ า นเข้ า มาในประเทศไทยส่ ง ผลให้ ฝนตกหนั ก อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
หลายจังหวัดต้องประสบอุทกภัยประชาชนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เพราะปริมาณน้ำท่วมสูงจนไม่
สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันปัญหาที่
มักพบบ่อยหลังจากเหตุน้ำท่วมลดลง คือ ค่าน้ำประปาที่สูงผิดปกติ โดยการปิดก๊อกน้ำภายในบ้าน
ทุกจุดและปิดวาล์วหน้ามิเตอร์น้ำ ให้สนิท เพราะในช่วงน้ำท่วมหากลืมเปิดก๊อกภายในบ้านทิ้งไว้
รวมทั้งปริมาณแรงดันน้ำอาจนำเศษซากกิ่งไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ถูกพัดพามากับน้ำ ซึ่งเสี่ยงต่อการทำให้
ท่อประปาภายในบ้านเกิดชำรุดหรือแตกรั่วในระหว่างน้ำท่วมโดยไม่สามารถสังเกตเห็นได้ นอกจากนี้
ยังเป็นการป้องกันมิเตอร์น้ำทำงานผิดปกติในขณะถูกน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์
คลี่คลายลง ขอความร่วมมือจากประชาชนตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านและ
ทำการซ่อมแซมก่อนใช้น้ำทันที เพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำที่สูงผิดปกติและไม่ต้องสูญเสีย
น้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์
สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ ้น เป็นสาเหตุของปั ญหาท่อ ประปาแตกและชำรุด หลายแห่ ง
ซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงยากแก่การหาจุดที่น้ำรั่วไหล การประปาส่วนภูมิภาค
จึงขอความร่วมมือจากประชาชนหากท่านพบเห็นท่อแตก - ท่อรั่ว หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ระบบประปากรุณาแจ้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า PWA
Contact Center โทร. 1662 เพื่อประสาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขและ
ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2271 8805 - 6 โทรสาร 0 2271 8805
1) หัวข้อเรื่อง 20 ก.ย. นี้ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้แล้ว เพียงสแกนผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 20 ก.ย. นี้ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้แล้ว เพียงสแกนผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE
กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนารูปแบบการออกใบอนุญาตขับรถแบบบัตรพลาสติก (Smart
card) รูปแบบใหม่ที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) อยู่ด้านหลังบัตร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หลังใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่
เข้าถึงข้อมูลใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก
จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พร้อมกรอกข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและอีเมล์ ดำเนินการระบุตัวตนตามที่
กำหนด ระบบจะให้ ผู ้ ใช้ต ั้ ง รหั สรัก ษาความปลอดภัย 6 หลั ก เพื ่ อ เข้ า ถึ ง ข้ อมูลใบอนุ ญาตขั บรถ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลที่ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รองรับการ
แสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ หรือใบขับขี่ ซึ่ง จะมีผลบังคับใช้ ตาม
กฎหมายตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนในการแสดงใบอนุญาตขับรถ
เสมือนจริงต่อเจ้าพนักงาน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลส่วนบุคคล และมีเมนู SOS สามารถโทรศัพท์แจ้งหรือ
ส่ง SMS ไปยังบุคคลที่ต้องขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน มีระบบแจ้งเตือนก่อนใบอนุญาตขั บรถ
หมดอายุ นอกจากนี้ยังสามารถทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อาทิ หลักฐาน ขั้นตอน ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถด้วย
ส่วนใบอนุญาตขับรถที่เป็นรูปแบบเก่าทุกชนิดทุกประเภท ยังคงใช้งานได้จนกว่าใบอนุญาต
ขับรถจะหมดอายุ รวมถึงใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพสามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
หากต้ อ งการเปลี ่ ย นใบอนุ ญ าตขั บ รถเป็ น แบบที ่ ม ี คิ ว อาร์ โ ค้ ด หรื อ กรณี ใ บอนุ ญ าตขั บ รถชำรุ ด
สูญหาย สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะได้รับเป็น
ใบอนุญาตขับรถแบบบัตรพลาสติก (Smart card) รูปแบบใหม่ ที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์
โค้ด (QR Code) ที่มีความคงทนถาวร ใช้วัสดุทำตัวบัตรพลาสติกที่ได้มาตรฐาน มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และนวัตกรรมป้องกัน การปลอมแปลง เช่น การพิมพ์และการเคลือบบัตร
ด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม ระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคิวอาร์โค้ด บันทึก
ข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติส่วนบุคคล ข้อมูลการทำใบอนุญาตขับรถ
การต่ออายุ เอกสารหลักฐาน ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
*********
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