
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัองัคารท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ.2560 

 
โยกวงเงินบตัร ค่ารถ 500 ไปซ้ือสินค้า คลงัปรบัโฉมรฐัสวสัดิการ 

ช่วยเหลือผูมี้รายได้น้อย 7 จว. รบับตัรแมงมมุ 17 ต.ค. 
 

คลังผุดแนวคิดโยกวงเงินค่ารถในบัตรสวัสดิการ ไปซื้อสินค้าตามความเหมาะสม ในขณะที ่
กรมบญัชกีลางยนืยนัความพรอ้ม ผูม้สีทิธใิน 7 จงัหวดั สามารถรบับตัรแมงมุม 

ในวนัที ่17 ตุลาคม 2560 ตามนัดอยา่งแน่นอน และสามารถทราบวงเงนิภายในบตัรส าหรบัการซื้อ
สนิคา้รา้นธงฟ้าประชารฐั นายสมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า กรณีทีน่ายสมคดิ จาตุศรี
พทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีไดม้อบหมายใหก้ระทรวงการคลงั ไปหาแนวทางเพิม่วงเงนิในบตัรสวสัดกิารแห่ง
รฐัในส่วนการใชจ้่ายในรา้นธงฟ้าประชารฐั ว่า เตรยีมหารอืกบันายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รมว.คลงั เพื่อหา
แนวทางดงักล่าว โดยเบื้องต้นจะใช้การปรบัเปลี่ยนวงเงนิภายในบตัร เช่น หากประชาชนที่อยู่ในส่วน
ทอ้งถิน่และไม่จ าเป็นตอ้งใชร้ถไฟ ก็สามารถน าวงเงนิ 500 บาทตามวงเงนิ มาใชใ้นการซื้อสนิคา้ได ้ซึ่งจะ
ท าใหม้วีงเงนิซือ้สนิคา้เพิม่เป็น 700-800 บาท เป็นตน้ 

“ เมื่อท่านมดี ารมิา เรากพ็รอ้มทีจ่ะศกึษา เพราะวตัถุประสงคน้ี์ เกดิขึน้เพราะตอ้งการช่วยเหลอืผูม้ี
รายไดน้้อย ใหไ้ดร้บัการช่วยเหลอืแบบเฉพาะกลุ่ม และตรงกบัความต้องการมากที่สุด ซึ่งยนืยนัว่า คงไม่
ต้องเพิม่งบประมาณด าเนินการ เพราะจะเป็นการโยกหรือปรบัวงเงนิในบตัรเท่านัน้ ส่วนการแจกบตัร
สวสัดกิารนัน้ วนัที่ 17 ต.ค.น้ีจะแจกไดใ้นส่วนที่เหลอืแน่นอนที่เป็นบตัรแมงมุม แต่ยงัขึน้ไดแ้ค่รถไฟ และ
รถเมลเ์ทา่นัน้ ในสว่นรถไฟฟ้ายงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการต่อไป ” นายสมชยั กลา่ว 

สว่นการตดิตัง้เครื่องอดีซี ีทางกระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ร่งตดิตัง้ครบทัง้หมดใหร้า้นธงฟ้าประชารฐัในไม่
ชา้น้ี ซึ่งส่วนแรกจะส่งเสรมิรา้นคา้รายยอ่ยใหก้ระจายรายไดใ้หสู้่ชนบท เพื่อเป็นการกระตุ้นจบัจ่ายใชส้อย
ใหก้บัต่างจงัหวดั 

นางสาวสุทธริตัน์ รตันโชต ิอธบิดกีรมบญัชกีลาง เปิดเผยว่า กรมบญัชกีลางไดด้ าเนินการจดัส่งบตัร
สวสัดกิารแห่งรฐั (บตัรแมงมุม) ไปยงัหน่วยรบัลงทะเบยีนทัง้ 7 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จงัหวดั
นนทบุร ีจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวัดนครปฐม และจงัหวดั
สมุทรสาคร เรยีบร้อยแล้ว และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูม้สีทิธ ิกรมบญัชกีลางได้แจง้ให้หน่ายรบั
ลงทะเบยีนตรวจสอบสทิธกิารซื้อสนิคา้รา้นธงฟ้าประชารฐั โดยท าเป็นสตกิเกอร์ 200 บาท หรอื 300 บาท 
ตดิไวบ้นบตัรดว้ย ดงันัน้ จงึพรอ้มใหผู้ม้สีทิธนิ าบตัรประชาชนมาตดิต่อขอรบับตัรไดท้ีห่น่วยรบัลงทะเบยีนที่
เคยลงทะเบยีนไว ้ตัง้แต่วนัที ่17 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 

ส าหรบัการใชง้านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (บตัรแมงมุม) กบัระบบตัว๋ร่วม (e-Ticket) กรมบญัชกีลาง 
ไดร้่วมกบัส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ท าการทดสอบประสทิธภิาพการใชง้านเครื่องอ่านบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Ticket) ทีต่ดิตัง้บนรถเมลธ์รรมดา
ของ ขสมก. เมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผา่นมา ซึ่งผลการใชง้าน เครื่องอ่านบตัรสามารถตรวจสอบและ



หกัเงนิไดอ้ย่างแม่นย า ทัง้น้ี ทางขสมก.จะด าเนินการทดสอบการใชง้านบตัรกบัเครื่องอ่านบตัรทีต่ดิตัง้บน
รถเมลธ์รรมดา จ านวน 800 คนั ตลอดเดอืนตุลาคม 2560 เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในการใชง้านไดจ้รงิ และจะ
ใหผู้ม้สีทิธใิชบ้ตัรสวสัดกิารขึน้รถเมล์ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ต่อเน่ืองจากการใชบ้รกิารรถเมล์
ฟรทีี่รฐับาลขยายการใหบ้รกิารถงึสิ้นเดอืนตุลาคม ส าหรบัการใชบ้ตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (บตัรแมงมุม) กบั
รถไฟฟ้า สนข.แจง้วา่ อยูร่ะหวา่งการปรบัปรุงระบบการขายตัว๋ของรถไฟฟ้าใหร้องรบับตัรแมงมุม (ตัว๋ร่วม) 
ซึง่คาดวา่จะพรอ้มใหใ้ชง้านไดป้ระมาณกลางปี 2561 เป็นตน้ไป 

ในส่วนของวงเงนิซื้อสนิคา้จากรา้นธงฟ้าประชารฐั วงเงนิส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงตม้ วงเงนิค่าโดยสาร
รถ บขส. และวงเงนิคา่โดยสารรถไฟ เมื่อไดร้บับตัรแลว้สามารถใชบ้ตัรไดท้นัท ีและหากใชว้งเงนิในบตัรไม่
หมดจะยกยอดวงเงนิแต่ละประเภทสวสัดกิารทีค่งเหลอืจากการใชจ้่ายในเดอืนตุลาคม 2560 ใหไ้ปใชต้่อได้
ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 ตามทีเ่คยไดแ้จง้ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีแลว้ 

ในกรณีที่ผูม้สีทิธไิด้รบับตัรสวสัดกิารแห่งรฐัในจงัหวดัอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และ 6 
จงัหวดั มคีวามประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นบตัรที่ใชก้บัระบบตัว๋ร่วม (แมงมุม) เน่ืองจากได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่
ปจัจุบนัมาอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ 6 จงัหวดัดงักล่าว อาจขอยื่นเปลี่ยนบตัรไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่
กรมบญัชีกลางก าหนด ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ www.cgd.go.th คลิ๊กที่แบนเนอร ์
National e-Payment 

 
เกษตรขยายผลจดั‘โซนน่ิง’  

ตัง้เป้าปีหน้าเพ่ิม 2.6 แสนไร่ – เกษตรกรรายใหม่ 4.3 หม่ืน 
 

พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ การด าเนินงานโครงการบรหิารจดัการ
พืน้ทีเ่กษตรกรรม หรอื Zoning by Agri-map ในระยะ 2 ปีทีผ่า่นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถ
สรา้งแรงจงูใจและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นพืน้ทีก่ารผลติทีไ่มเ่หมาะสมไดถ้งึ 190,319 ไร ่มี
เกษตรกรไดร้บัผลประโยชน์ 40,946 ราย โดยเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้ห้
ความรูแ้ก่เกษตรกรผา่นศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศ.พ.ก.) และเครอืขา่ย ใน
การสง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้กษตรกร ปรบัเปลีย่นการเพาะปลกูพชืใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที ่เพือ่สรา้งผลตอบแทน
ทีคุ่ม้คา่ และชว่ยยกระดบัความเป็นอยูข่องเกษตรกรใหด้ขีึน้ 

นายสุรเดช เตยีวตระกูล อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ กลา่วเพิม่เตมิวา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
พฒันาระบบการจดัท าแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการเชงิรุกออนไลน์ (Agri–Map Online) โดย
ใหบ้รกิารผา่นระบบอนิเตอรเ์นต เพือ่ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ ตลอดจนเพิม่ความสะดวก และ
รวดเรว็ใหก้บัผูใ้ชง้าน สามารถตอบสนองการใชง้านในพืน้ทีไ่ด ้จงึมกีารพฒันาแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิาร
จดัการเชงิรุกออนไลน์ใหอ้ยูใ่นระบบโมบาย (Agri-Map Mobile) เกษตรกรสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลู
ตดัสนิใจในการปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่ าการเกษตรใหต้รงตามศกัยภาพของพืน้ที ่(Zoning) ได ้

ชว่งทีผ่า่นมา โครงการ Zoning by Agri-map เป็นโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ มคีวามคบืหน้าเป็น
ทีน่่าพอใจ สามารถสรา้งผลตอบแทนทางเศรษฐกจิหลงัการปรบัเปลีย่นและเกษตรกรไดร้บัผลตอบแทน



เพิม่ขึน้ อาท ิการปรบัเปลีย่นจากขา้วเป็นออ้ยโรงงาน สามารถสรา้งผลตอบแทนเฉลีย่ ปีที ่1 อยูท่ี ่3,093 
บาท/ไร ่จากเดมิทีก่ารปลกูขา้วจะใหผ้ลตอบแทน 500-700 บาท/ไร่ ส าหรบัแผนการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มเีป้าหมายในการปรบัเปลีย่นทัง้หมด 260,304 ไร ่มี
เกษตรกรเขา้รว่มโครงการจ านวน 43,313 ราย ใน 67 จงัหวดั โดยจะเน้นการปรบัเปลีย่นการปลกูขา้วและ
ยางพาราในพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสม ไปเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดอื่นทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละความ
ตอ้งการของตลาด 

 
เกษตรกร 3.3 ล้านคน ได้รบัผลประโยชน์ รฐัออก‘บตัรคนจน’ 

 
ดร.ภูมศิกัดิ ์ราศร ีผูอ้ านวยการศูนยป์ฏบิตักิารเศรษฐกจิการเกษตร ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอให้กบัผูม้าลงทะเบยีนรายไดน้้อยที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัติรงตามที่ก าหนด
แลว้ โดยบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 เป็นการลดค่าใชจ้่ายการด ารงชพี และส่วนที ่2 
เป็นเรื่องของการเดนิทาง วงเงนิทัง้หมด หากประชาชนใชไ้ม่หมดจะถูกตดัยอดทนัที ไม่มกีารสะสมในเดอืน
ถดัไป ขณะทีม่าตรการคา่น ้าประปาและคา่ไฟฟ้าใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใชม้าตรการทีเ่คยด าเนินการมาไป
พลางก่อน ซึ่งเรื่องน้ีถอืเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายในครวัเรอืนและค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางใหผู้ม้รีายไดน้้อย 

อยา่งไรกต็าม เมื่อวนัที ่15 กนัยายน 2560 กระทรวงการคลงัไดส้รุปขอ้มูลยอดผูล้งทะเบยีนมทีัง้สิน้ 
14,176,170 คน โดยมจี านวนผูล้งทะเบยีนที่ผา่นหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด จ านวน 11 ,431,681 คน แบ่งเป็นผู้
ลงทะเบยีนทีม่อีาชพีเกษตรกร จ านวน 3,322,214 คน ไมใ่ชเ่กษตรกร จ านวน 8,109,467 คน 

 
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัองัคารท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ.2560 
 

เพ่ิมเงินบตัรคนจนซ้ือสินค้า คลงัเลง็โยกค่ารถไฟ - บขส.ให้คนภธูรชอ็ป 
 

คลงัดิ้นหาทางเพิม่วงเงนิในบตัรคนจน ยนัไม่
เพิม่งบ ประมาณด าเนินการแน่ แต่อาจโยกวงเงนิใน
บตัรใหค้นจนภูธรรูดซื้อสนิคา้ผ่านรา้นธงฟ้าประชารฐั
เพิม่เตมิ จากคนละ 200–300 บาทต่อเดอืน เป็น 700–
800 บาทต่อเดอืน ส่วนอกี 7 จงัหวดั ทัง้กรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล พรอ้มรบับตัรแมงมุมวนัแรก 17 ต.ค.น้ี 

นายสมชยั สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
เปิดเผยถงึกรณีทีน่ายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีมอบหมายใหก้ระทรวงการคลงัหาแนวทาง



เพิม่วงเงนิในบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัในส่วนการใชจ้่ายซื้อสนิคา้ที่รา้นธงฟ้าประชารฐั ซึ่งปจัจุบนัมวีงเงนิซื้อ
สนิค้าได ้200 บาท และ 300บาทต่อคนต่อเดอืนว่า จะเร่งศกึษาหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผูม้รีายได้
น้อยได้รบัความช่วยเหลอืตรงกบัความต้องการมากที่สุด “เบื้องต้นอาจไม่เพิม่วงเงนิงบประมาณ แต่จะ
ปรบัเปลี่ยนวงเงนิในบตัร เช่น หากประชาชนในต่างจงัหวดั ไม่จ าเป็นต้องใชร้ถไฟ/รถ บขส.ก็สามารถน า
วงเงนิในบตัร 500 บาทมาใชซ้ื้อสนิคา้ทีร่า้นธงฟ้าประชารฐัได ้ซึ่งจะท าใหม้เีงนิซื้อสนิคา้เพิม่จาก 200-300 
บาทต่อเดอืน เป็น 700-800 บาทต่อเดอืน โดยสปัดาหน้ี์จะหารอืกบันายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รมว.คลงั เพื่อ
หาขอ้สรุปทีช่ดัเจน” 

ส่วนการแจกบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 7 จงัหวดัในกรุงเทพฯและปรมิณฑล ซึ่งวนัที่ 17 ต.ค.น้ีจะแจก
บตัรวนัแรก มปีระชาชนที่ไดร้บับตัร 1.3 ลา้นใบนัน้ ขณะน้ีมคีวามพรอ้ม 100% โดยประชาชนสามารถใช้
บตัรขึน้รถไฟและรถ บขส.ไดต้ัง้แต่วนัที ่17 ต.ค. สว่นรถเมลข์ององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะ
เริม่ใชไ้ดว้นัที ่1 พ.ย.น้ี ขณะทีร่ถไฟฟ้ายงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบ คาดจะเริม่ใชไ้ดก้ลางปี 61 

นายสมชายกล่าวต่อถงึกรณีที่ภาคเอกชนเรยีกรอ้งรฐับาลใหจ้ดัท าโครงการชอ็ปช่วยชาตชิ่วงสิน้ปีน้ี
วา่ ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของรฐับาล โดยตอ้งมองหลายปจัจยัประกอบกนั เชน่ ภาวะเศรษฐกจิ ความจ าเป็น
ในการจดัท า แต่เท่าที่เหน็เศรษฐกจิไทยก าลงัฟ้ืนตวัดขีึน้ สะทอ้นจากการปรบัประมาณการเศรษฐกจิไทย
ของหลายส านกัวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ “สิง่ทีเ่หน็ตอนน้ีอาจจ าเป็นในการสง่เสรมิใหเ้กดิธุรกรรมทางเศรษฐกจิใน
ต่างจงัหวดัและในภูมิภาค ที่ผ่านมา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงนิที่เ หลือเกินดุลทุกปีมากถึงราว 
100,000 ลา้นบาท จงึอยากใหน้ างบประมาณทีใ่ชไ้มห่มดออกมาใชเ้พิม่เตมิ” 

ส าหรบัผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จดีพี)ี ของไทยปีน้ีนัน้ มแีนวโน้มขยายตวัไดถ้งึ 4% โดย
ในช่วง 3 เดอืนทีเ่หลอื ยงัมปีจัจยัส าคญัที่ช่วยขบัเคลื่อนคอื การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครฐั แต่ยงั
ลุ้นให้ต่างจงัหวดัน าเม็ดเงนิออกมาใช้ เพื่อให้เงนิเขา้สู่ระบบมากขึ้น ขณะที่การจดัเก็บภาษี e-Business 
หรอืเกบ็ภาษจีากธุรกจิออนไลน์ เช่น Facebook, Google, YouTube, Line และเวบ็ไซต์ขายของทัว่ไป อยู่
ระหวา่งการพจิารณาของกระทรวง ก่อนเสนอให ้ครม.พจิารณาต่อไป 

ดา้นนางสาวสุทธริตัน์ รตันโชต ิอธบิดกีรมบญัชกีลาง กล่าวว่า กรมไดจ้ดัส่งบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
(บตัรแมงมุม) ไปยงัหน่วยรบัลงทะเบยีนทัง้ 7 จงัหวดัแลว้ ซึ่งไดท้ าสตกิเกอรต์ดิไวบ้นบตัรระบุว่า 200 บาท 
หรอื 300 บาท เพื่อใหป้ระชาชนรูว้่ามเีงนิซื้อสินคา้ในรา้นธงฟ้าประชารฐัอยูใ่นบตัรเท่าไร ซึ่งพรอ้มใหผู้ม้ ี
สทิธนิ าบตัรประชาชนมาตดิต่อขอรบับตัรไดท้ีห่น่วยรบัลงทะเบยีนทีเ่คยลงทะเบยีนไว ้ตัง้แต่วนัที ่17 ต.ค.
60 เป็นตน้ไป 
 


