
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “สัปดาห์สุดท้าย! เยียวยาเกษตรกร  ย้ำ 30 กันยายน สิ้นสุดการจ่ายเงิน” 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  

  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สัปดาห์สุดท้าย! เยียวยาเกษตรกร  ย้ำ 30 กันยายน สิ้นสุดการ
จ่ายเงิน ขอเชิญติดตามรบัฟงัได้เลยคะ 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่  15 พ.ค. – 21 ก.ย. 2563 ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 
113,106.495 ล้านบาท แบ่งเป็น งวดที่ 1 (เดือน พ.ค.) จำนวน 7,486,705 ราย จำนวนเงิน 37,433.525 ล้านบาท งวดที่ 2 
(เดือน มิ.ย.) จำนวน 7,472,114 ราย จำนวนเงิน 37,360.570 ล้านบาท และ งวดที่ 3 (เดือน ก.ค.) จำนวน 7,466,527 ราย 
จำนวนเงิน 37,322.635 ล้านบาท   

โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ เกษตรกรที่อุทธรณ์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ งวดเดียว 
15,000 บาท กลุ่มที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 979.765 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงิน
ได้จำนวน 2,482 ราย เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้มาแจ้งเลขบัญชีรับเงินโอน  และกลุ่มเกษตรกรชุดที่ 2 อีกจำนวน 80,717 
ราย หากเกษตรกรแจ้งเลขบัญชีรับเงินโอนแล้ว ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยเกษตรกรสามารถ
แจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอนได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงิน 
ขอให้รีบแจ้งเลขบัญชีโดยเร็ว ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนในพ้ืนที่ จะเร่งประสานติดต่อ
เกษตรกรโดยตรง หรือประสานผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่ที่เกษตรกรอาศัยอยู่ เพ่ือเร่งรั ดเกษตรกรแจ้ง
เลขที่บัญชี โดยจะโอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ด้านการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ พบว่า มีเกษตรกรขอยื่นเรื่อง
อุทธรณ์เยียวยา จำนวน 189,645 ราย เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ และความซ้ำซ้อนแล้วพบว่า มีเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ที่สามารถ
จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรได้เพียง 70,607 ราย ขณะที่การขอคืนสิทธิ์ มีเกษตรกรขอคืนสิทธิ์ จำนวน 378 ราย ได้รับเงิน
เยียวยาแล้ว 182 ราย ยังไม่ได้รับเงิน จำนวน 190 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน 6 ราย สำหรับเกษตรกรที่
ได้รับเงินแล้วนั้น สามารถเรียกคืนได้ครบแล้ว 129 ราย จำนวนเงิน 1,525,000 บาท เรียกคืนได้บางส่วน 17 ราย เป็นเงิน 
95,000 บาท และเรียกเงินคืนไม่ได้ 36 ราย จำนวนเงิน 395,000 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่ขอแจ้งเปลี่ยน
หัวหน้าครัวเรือนนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จะเร่งพิจารณาและเสนอ ครม. โดยเร็ว  

ดังนั้น ก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอให้กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชี รีบแจ้งเลข
บัญชีให้กับ ธ.ก.ส. โดยเร็วทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ ธก.ส. ในพ้ืนที่ โดยเกษตรกรสามารถแจ้งเลขที่บัญชี
ของธนาคารใดก็ได้ แต่หากถ้าเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จะยิ่งสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินมาก
ที่สุด  

 

02-5798511 



  

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจา้หอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,412 บาท สัปดาห์ก่อน 13,957 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,307 บาท สัปดาห์ก่อน 9,809 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.52 บาท สัปดาห์ก่อน 7.70 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.14 บาท สัปดาห์กอ่น 6.20 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 17.00 บาท สัปดาห์ก่อน 16.50 บาท 

ถัว่ลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 41.81บาท สัปดาห์ก่อน 33.38 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.54 บาท สัปดาห์ก่อน 22.82 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.00 บาท สัปดาหก์่อน 24.50 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทัง้ทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.07 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.88 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.75 บาท สัปดาห์ก่อน 1.74 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.12 บาท สัปดาห์ก่อน 6.64 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,895 บาท สัปดาห์ก่อน 1,854 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,503 บาท สัปดาห์ก่อน 1,463 บาท 



เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 897 บาท สัปดาห์ก่อน 883 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.96 บาท  สัปดาห์กอ่น 15.05 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.52 บาท  สัปดาห์ก่อน 12.40 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.24 บาท  สัปดาหก่์อน  49.55 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.73 บาท  สัปดาห์กอ่น  49.05 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.23 บาท  สัปดาห์กอ่น  48.55 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.27 บาท  สัปดาหก่์อน  19.37 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.18 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.16 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.62 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึน้ไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.64 บาท  สัปดาหก์่อน 78.24 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.79 บาท  สัปดาหก์่อน 34.85 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 288 บาท  สัปดาห์กอ่น 290 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 343 บาท  สัปดาห์ก่อน 344 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 93.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.68 บาท 

กระบอื 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.71 บาท  สัปดาหก่์อน 77.11 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.49 บาท สัปดาห์กอ่น 84.91 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 138.84 บาท  สัปดาห์กอ่น 141.39 บาท 



ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.80 บาท  สัปดาห์กอ่น 84.00 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.23 บาท สัปดาห์กอ่น 7.28 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

จากกนัวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจดุรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางที ่ 

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต ์www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรอื 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผลและศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สัปดาห์สุดท้าย! เยียวยาเกษตรกร ย้ำ              
30 กันยายน สิ้นสุดการจ่ายเงิน และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์
นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน 
ทุกสัปดาห ์ 

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 
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