
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ครม. ไฟเขียว! ผู้ประกอบการซื้อชุดตรวจ ATK  
ให้ลูกจ้าง นำมาลดหย่อนภาษีได้ ๑.๕ เท่า 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. สปสช. ขอความร่วมมือ ปชช. กลุ่มเส่ียงที่รับ ATK แล้ว 
ให้รีบตรวจและรายงานผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ปภ. แนะประชาชน “วิธีรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย” กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย 
ปรับสูงสุด ๒ หมื่นบาท 

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.๓๓  

ที่ได้รับผลกระทบกรณีรฐัส่ังปิดกิจการโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. ไฟเขียว! ผู้ประกอบการซื้อชุดตรวจ ATK ให้ลูกจ้าง นำมาลดหย่อนภาษีได้ ๑.๕ เท่า  

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. ไฟเขียว! ผู้ประกอบการซื้อชุดตรวจ ATK ให้ลูกจ้าง นำมาลดหย่อนภาษีได้ ๑.๕ เท่า 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจโควิด -19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) 

สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง สามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ได้ ๑.๕ เท่า ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   

มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม  
โรคโควิด-19 ด้วยการเพิ่มการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มแรงงาน และยังช่วยบรรเทาภาระภาษี 
หลังจากที่ ศบค. ได้คลายมาตรการให้บางกิจการกลับมาเปิดได้ต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 

******** 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง สปสช. ขอความร่วมมือ ปชช. กลุ่มเส่ียงท่ีรับ ATK แล้ว ให้รีบตรวจและรายงานผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สปสช. ขอความร่วมมือ ปชช. กลุ่มเส่ียงที่รับ ATK แล้ว ให้รีบตรวจและรายงานผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง 

หลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการนโยบายแจกชุดตรวจ 
Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยตนเองนั้น ในภาพรวม 
พบว่า มีประชาชนรับชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แล้วกว่า ๑.๔ แสนชุด 

อย่างไรก็ตาม พบว่า ประชาชนที่รับชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไปแล้วนั้น มีการบันทึกผล
ตรวจเข้ามาในระบบเพียง ๗% จากจำนวนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทั้งหมดที่ไดแ้จกไป 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเส่ียงที่ รับ 
ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไปแล้ว ให้รีบดำเนินการตรวจหาเช้ือ พร้อมรายงานผลการตรวจผ่าน 
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยเร็ว หากพบว่าผลเป็นบวกจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันที 

********
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะประชาชน “วิธีรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะประชาชน “วิธีรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย” 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน

อันตรายที่มักเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย ดังนี้ 
• การปฏิบัติตนเม่ือน้ำท่วมบ้าน  
- ให้ขนย้ายส่ิงของและเคร่ืองใช้ขึ้นที่สูง ย้ายที่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และส่ิงของให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง 

อพยพสัตว์เล้ียง และเคล่ือนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 
- ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปิดสวิตช์ไฟและสับคัตเอาท์ ห้ามสัมผัสเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขณะที่ร่างกายเปียกชื้น 

หรือยืนอยู่บนที่ช้ืนแฉะ เพื่อลดความเส่ียงต่อการถูกไฟฟ้าดูด  
• ระมัดระวังอันตรายในช่วงน้ำท่วม  ทั้งอุบัติภัยจากการจมน้ำ อุบัติภัยจากไฟฟ้า สัตว์มีพิษ  

เศษแก้ว หรือวัสดุมีคม และโรคระบาด 
- ให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัสดุที่เป็น

ส่ือนำไฟฟ้า เช่น โลหะ ตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง  
- สวมรองเท้าบูททุกคร้ังเมื่อเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ วัสดุมีคมทิ่ม หากน้ำท่วมสูง 

ควรใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้ยึดเกาะพยุงตัว 
• เดินทางในช่วงน้ำท่วมด้วยความระมัดระวัง  
- ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง ไม่ควรเดินลุยน้ำช่วงกลางคืน เพื่อลดความเส่ียงต่อการพลัดตกน้ำ 
- ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและมีกระแสน้ำไหลเช่ียว เช่น การจับสัตว์น้ำ ทำการเกษตร 

และไม่ควรอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจเป็นตะคริว ทำให้จมน้ำเสียชีวิต  
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร.๑๗๘๔ 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร.๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด ๒ หมื่นบาท 

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด-19 ได้กำหนดบัญชีอัตราการเปรียบเทียบสำหรับผู้ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูก
สุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ไว้ดังนี้  

- ครั้งท่ี 1 : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

- ครั้งท่ี 2 : ปรับ 1,001 - 10,000 บาท 

- ครั้งท่ี 3 : ปรับ 10,001 - 20,000 บาท 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 
โทร.๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเร่ืองยุติธรรมสร้างสุข หรือ
ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

******** 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ท่ีได้รับผลกระทบกรณีรัฐส่ังปิดกิจการโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐส่ังปิดกิจการโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
เนื่องจากรัฐมีคำส่ังปิดสถานที่ หรือประเภทกิจการตามคำส่ังรัฐเป็นการช่ัวคราว โดยสำนักงานประกันสังคม 
พร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างรายวัน 
ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยเงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยผู้ประกันตนจะต้อง
ไม่ได้ทำงานจริง ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างที่รัฐมีคำส่ังปิดที่ทำงาน โดยให้นายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการ
นำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ในระบบ e-Service  

โดยคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่มีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยนั้น 
ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือนใน ๑๕ เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานจากรัฐส่ังปิด โดยไม่ได้
ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำส่ังให้ปิด
สถานที่หรือสถานประกอบการ และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น  

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่านายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ ๑ 
และส่วนที่ ๒ ทุกเดือน โดยในเดือนที่ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามข้อเท็จจริงที่มีคำสั่งรัฐส่ังปิดนั้น ในช่อง
ค่าจ้าง และเงินสมทบ ต้องระบุจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงให้แก่ลูกจ้าง จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
จากเหตุสุดวิสัยตามเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งหากลูกจ้างยังได้รับค่าจ้างจะไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายสิทธิประโยชน์  
ทั้งนี้ นายจ้างสามารถนำส่งแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 ในระบบ e-service ได้โดย 
ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโทรศัพท์สายด่วน
ประกันสังคม โทร.๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2564 วันที่  29  กันยายน  2564 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพ่ิมเติมในพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ตรวจสอบเลย! คลังโอนเงิน “คนละครึ่งเฟส ๓ ”  
เข้าแอปฯ เป๋าตัง คนละ ๑,๕๐๐ บาท 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย พร้อมเปิดพื้นที่นำร่อง
กระตุ้นเศรษฐกิจ - ท่องเที่ยว 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านความมั่นคง 
4. ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. สปสช. แจงผู้ป่วยบัตรทองในพื้นที่น้ำท่วม รักษาที่  
รพ. สิทธิบัตรทองอื่น ฟรี! 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. ออมสิน เปิดกู้สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน  

พร้อมวงเงินกู้พิเศษ ดอกเบี้ย ๐% นาน ๙ เดือน 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในพื้นท่ีสีแดงเข้ม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่สีแดงเข้ม 
มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด โดยได้เร่ิมตั้งแต่วันที่   
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีมาตรการที่สำคัญ ดังนี้ 

- ลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน เป็น 22.00 – 04.00 น. (อย่างน้อย 15 วัน) 
- การผ่อนผันให้เปิดกิจการ/กิจกรรม อาทิ โรงภาพยนตร์ การเล่นดนตรีในร้านอาหาร ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ห้องสมุด พิพิธภัณฑ ์ศูนย์การเรียนรู้ ร้านทำเล็บ สัก สปา และกีฬาในร่ม ให้เปิดดำเนินการได้ 
- การเปิดศูนย์การค้า เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น . เป็นต้นไป (ตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน)  

จนถึงเวลา 21.00 น. (ยกเว้น เคร่ืองเล่น ร้านเกม สวนสนุก ห้องประชุม/จัดเล้ียง) 
- การเปิดร้านอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ/ตลาด เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น . เป็นต้นไป (ตามมาตรการห้าม

ออกนอกเคหสถาน) จนถึงเวลา 21.00 น. 
- การเปิดร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น . เป็นต้นไป (ตามมาตรการ

ห้ามออกนอกเคหสถาน) จนถึงเวลา 21.00 น. (ยกเว้นบริการอบไอน้ำ) 
- สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น . เป็นต้นไป (ตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน) จนถึง

เวลา 21.00 น. (ในร่มห้ามมีผู้ชม/กลางแจ้งมีผู้ชมได้ไม่เกิน 25%) 
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ รวมทั้งจัดสถานที่ให้

เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting ก่อนเปิดทำการ 
********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ตรวจสอบเลย! คลังโอนเงิน “คนละคร่ึงเฟส 3 ” เข้าแอปฯ เป๋าตัง คนละ 1,500 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ตรวจสอบเลย! คลังโอนเงิน “คนละคร่ึงเฟส 3 ” เข้าแอปฯ เป๋าตัง คนละ 1,500 บาท 

กระทรวงการคลัง ได้โอนวงเงินโครงการ “คนละคร่ึงเฟส 3” รอบที่ 2 จำนวน 1,500 บาท  
เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้กับผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยนำไปรวมกับวงเงิน
สิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติ และสามารถใช้จ่ายกับร้านอาหารและเคร่ืองดื่มในโครงการฯ ได้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ 28 ล้านสิทธิ 
2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ 1 ล้านสิทธิ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2564 วันที่  6  ตุลาคม  2564 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย พร้อมเปิดพื้นท่ีนำร่องกระตุ้นเศรษฐกิจ - ท่องเท่ียว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย พร้อมเปิดพื้นที่นำร่องกระตุ้นเศรษฐกิจ - ท่องเที่ยว 

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับ 
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และแผนการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 

• หลักเกณฑ์ลดระยะเวลากักตัว ประกอบด้วย 
- ผู้มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด ครบตามเกณฑ์ ลดเวลากักตัวเหลือ ๗ วัน  
- กรณีไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ให้กักตัว ตั้งแต่ ๑๐-๑๔ วัน  
- สำหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศให้กักตัว ๗ วัน ส่วนทางน้ำและทางบก ให้กักตัว 

๑๐-๑๔ วัน  
• แผนการเปิดพื้นท่ีนำร่องการท่องเที่ยว 
- ต้ังแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปิดพื้นที่เพิ่มเติม ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จ.สุ

ราษฎร์ธานี เขาหลัก เกาะยาว จ.พังงา และ เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์ คลองม่วง ทับแขก จ.กระบ่ี  
- ต้ังแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เร่ิมเปิดพื้นที่เพิ่มเติม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  

จ.กระบ่ี จ.พังงา (ทั้งจังหวัด) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน หนองแก) จ.เพชรบุรี (ชะอำ) จ.ชลบุรี (พัทยา บางละมุง 
จอมเทียน บางเสร่) จ.ระนอง (เกาะพยาม) จ.เชียงใหม่ (อ. เมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) จ.เลย (เชียงคาน) 
และ จ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์) 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย 
ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่าง

ปลอดภัย จึงเป็นเร่ืองสำคัญ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะนำวิธี
เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิด
อุทกภัย ดังนี้ 

• ก่อนเกิดอุทกภัย ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ และ
เตรียมส่ิงของและเคร่ืองใช้ที่จำเป็น วางไว้บริเวณที่สามารถหยิบได้ทันที  หมั่นสังเกตระดับน้ำและความ
ผิดปกติ เช่น ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น สีของน้ำจะขุ่นเหมือนสีดินภูเขา และป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านโดยกำจัดขยะ
ไม่ให้อุดตันท่อน้ำจัดวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ 

• เม่ือเกิดอุทกภัย 
กรณีสามารถอาศัยในบ้านเรือนได้ ให้ขนย้ายส่ิงของขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วม ตัดกระแสไฟฟ้า 

ปิดสวิตซ์ไฟ สับคัตเอาท์ ป้องกันกระแสไฟฟ้าร่ัว ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เนื้องจากอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 
เป็นอันตรายได้ รวมถึงไม่ใช้และสัมผัสเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกช้ืนเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ให้ระวังภัย
จากน้ำท่วม โดยเฉพาะการจมน้ำ อุบัติภัยจากไฟฟ้า สัตว์มีพิษ และไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูง  
เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิต และควรใช้วัสดุที่ลอยน้ำและพยุงตัวได้ เมื่อต้องเดินลุยน้ำ 

กรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่ ควรอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย พ้นจากเส้นทางน้ำไหลเช่ียว 
แนวดินถล่ม และบริเวณน้ำท่วมสูง หลีกเล่ียงการเดินข้ามลำน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมสูง ห้ามสัญจรผ่าน
บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง กระแสน้ำอาจพัดรถออกนอกเส้นทางจนเกิดอันตรายได้ 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนสาธารณภัย โทร. ๑๗๘๔ 
********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1330  

1) หัวข้อเร่ือง สปสช. แจงผู้ป่วยบัตรทองในพื้นท่ีน้ำท่วม รักษาท่ี รพ. สิทธิบัตรทองอื่น ฟรี! 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สปสช. แจงผู้ป่วยบัตรทองในพื้นทีน่้ำท่วม รักษาที่ รพ. สิทธิบัตรทองอื่น ฟรี! 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิทธิบัตรทองอื่น
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยเร้ือรัง 

โดยหน่วยบริการสามารถทำเร่ืองเบิกค่าใช้จ่ายมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ได้ตามเกณฑ์ฉุกเฉิน ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงได้มีการเตรียมพร้อมระบบส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้าน  
ให้ผู้ป่วยยังคงได้รับการรักษาต่อเนื่องเช่นเดียวกับสถานการณ์ปกติ 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนโทร. 1330  
ไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง 

*********
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕ 

1) หัวข้อเร่ือง ออมสิน เปิดกู้สินเช่ือบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมวงเงินกู้พิเศษ ดอกเบ้ีย 0% นาน 9 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสิน เปิดกู้สินเช่ือบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมวงเงินกู้พิเศษ ดอกเบ้ีย 0% นาน 9 เดือน 

ธนาคารออมสินออกแคมเปญสินเช่ือบ้าน “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้าน
และหนี้สินต่างๆ ที่อัตราดอกเบ้ียสูง และช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรง หลายคนตกอยู่ในสภาวะขาดรายได้ ด้วยเงื่อนไขพิเศษที่ยังไม่ต้องผ่อนปีนี้ 
ให้เร่ิมผ่อนปีหน้าและผ่อนต่อเดือนที่ต่ำ ทำให้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็น หรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้เพื่อปลดล็อก
หนี้ต่างๆ จึงไม่ต้องกังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อกู้สินเช่ือบ้านกับธนาคารออมสิน 

แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ประกอบด้วย สินเช่ือบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น 
หรือรีไฟแนนซ์ มีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย ๐% นาน ๙ เดือน โดยในเดือนที่ ๑๐-๑๒ 
ผ่อนล้านละ ๒,๐๐๐ บาท และแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย ๐% นาน ๖ เดือน โดยในเดือนที่ ๗-๑๒ 
ผ่อนล้านละ ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๒ แบบ อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย ๓ ปี เท่ากับ ๒.๕๐0% ต่อปี โดยลูกค้าที่ 
รีไฟแนนซ์จะได้สิทธิในการกู้เพิ่มเติม เพื่ออุปโภคบริโภคในโอกาสนี้ด้วย ให้กู้สูงสุด ๕ ล้านบาท มีทั้งเงินกู้ระยะยาว 
(LT) ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย ๖ เดือนแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบ้ียพิเศษเร่ิมต้นที่ ๓.๙๐% ต่อปี และ
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อัตราดอกเบ้ียปีแรก ๓.๗๕% หลังจากนั้นคิด MOR+๑.๐๐% ต่อปี (MOR 
ธนาคารออมสินปัจจุบัน = ๕.๙๙๕%) สินเช่ือบ้าน เพื่อซื้อ สร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ปลอดชำระ
เงินต้นและดอกเบ้ีย ๐% ๖ เดือนเช่นกัน ซึ่งในเดือนที่ ๗-๑๒ ผ่อนล้านละ ๑,๕๐๐ บาทเท่านั้น โดยธนาคาร
ไม่คิดค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเช่ือแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่กู้สินเช่ือบ้านและรีไฟแนนซ์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้
แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นโปรแกรมรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย  
๙ เดือน ต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถ
ติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน 
www.gsb.or.th, เฟสบุ๊ค GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕ 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน ๐% ๖ เดือน 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ปภ. เตือน ๕ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายได้ 
แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ ๓ เดือน กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕ 

1) หัวข้อเร่ือง ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 

ธนาคารออมสินเปิดให้ประชาชนสามารถกู้  “สินเช่ือไทรทองอเนกประสงค์” เพื่อช่วยเสริม  
สภาพคล่องในยามฉุกเฉิน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ภายใต้แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า”  
โดยให้ผ่อน ๐% ๖ เดือน และตั้งแต่เดือนที่ ๗ - ๒๔ ผ่อนชำระเพียงล้านละ ๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน หลังจาก
นั้นคิดอัตราดอกเบ้ีย MRR (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ ๖.๒๔๕%) หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ีย
เฉล่ีย ๓ ปี เพียง ๔.๙๑๔% ต่อปีเท่านั้น ในกรณี ผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ 
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดโดยใช้บ้าน ที่ดิน ที่สวนไร่นา หรือคอนโด ในการค้ำประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุด  
๑๐ ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด ๒๕ ปี  

ทั้งนี้ ระยะเวลาโปรโมช่ัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และโครงการดังกล่าวต้อง
ดำเนินการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ที่สนใจสามารถ
ติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน 
www.gsb.or.th หรือสอบถามข้อมูลที่ GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕ 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. เตือน 5 อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. เตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   
ช่วงฤดูฝนจะมีความเส่ียงต่อการได้รับอันตรายต่าง ๆ  ทั้งอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัยจากไฟฟ้า ฟ้าผ่า 

และสัตว์มีพิษกัดต่อย รวมถึงมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคติดต่อได้ง่าย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ดังนี้ 

1) โรคติดต่อ สภาพอากาศที่มีความช้ืนสูงส่งผลให้เช้ือโรคแพร่ระบาดรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 

2) อุบัติเหตุทางถนน สภาพถนนที่เปียกล่ืนจะเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ 
3) ไฟฟ้า อาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีไฟร่ัว หรือเกิดฟ้าผ่าจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร  
4) ฟ้าผ่า ขณะเกิดพายุมักมีฟ้าผ่า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง ควรหลีกเล่ียงการสัมผัสกับ 

ส่ือนำไฟฟ้าทุกชนิด 
5) สัตว์มีพิษ ซึ่งมักซ่อนอยู่ในที่รกร้าง บริเวณพงหญ้า หรือพื้นที่ในบ้านที่มีความช้ืน เช่น ตะขาบ 

แมงป่อง และงู เป็นต้น 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอคำแนะนำด้านสาธารณภัยเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย 

โทร.1784 
********* 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

การจงใจไอ จาม หรือบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น รวมถึงแพทย์ พยาบาล และทรัพย์ส่ิงของ โดยจงใจให้ผู้อื่น
สัมผัสถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อมาตรา 34 (6) ที่ระบุว่าห้ามผู้ใด กระทำการหรือ
ดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือ  
โรคระบาดแพร่ออกไป หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 389 คือ กระทำด้วยประการใด ๆ  
ให้ของโสโครกเปรอะเป้ือนตัวบุคคล หรือทรัพย์ส่ิงของ ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่แพทย์ พยาบาล หรือผู้อื่นต้องเจ็บป่วยเพราะการไอ จาม หรือบ้วนน้ำลาย
ในคร้ังนั้น ผู้กระทำอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท 
หรือมาตรา 297 ซึ่งมีโทษจำคุก 6 เดือน - 10 ปี ปรับ 10,000 - 200,000 บาท แล้วแต่กรณีความร้ายแรง
ของการบาดเจ็บ 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2653 4444 

1) หัวข้อเร่ือง ปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ตามท่ีส่ือสังคมออนไลน์ มีกระแสเชือดสุกรขายเองผิดกฎหมาย ต้องนําเนื้อสุกรของบริษัทมาขายด้วย  

จึงจะไม่ผิดกฎหมาย กรมปศุสัตว์ขอยืนยันประชาชนสามารถเชือดหมูของตนเองเพื่อจําหน่ายได้ แต่ต้องทําท่ีโรงฆ่าสัตว์ 
ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  
ซึ่งกําหนดให้การฆ่าสัตว์ต้องกระทําในโรงฆ่าสัตว์เท่านั้น ดังนั้น การเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายท่ีบ้านตนเองไม่ว่าสุกรนั้น
จะเป็นสุกรท่ีเล้ียงเองหรือว่าสุกรท่ีมาจากบริษัทจึงเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเพื่อ
กํากับดูแลเรื่องโรงฆ่าสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์เป็นสถานท่ีผลิตเนื้อสัตว์ก่อนจําหน่าย
ถึงผู้บริโภคจึงมีความจําเป็นท่ีต้องกํากับดูแลให้ สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสัตว์มีชีวิต มีความสะอาด  
ในกระบวนการผลิตและมีสวัสดิภาพสัตว์ และท่ีสําคัญต้องมีการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและเนื้อสัตว์หลังฆ่า  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์สู่คน (Zoonosis)  

ท้ังนี้ เนื้อสัตว์ท่ีมาจากโรงฆ่าท่ีไม่ได้รับอนุญาตนั้น จะไม่ทราบแหล่งท่ีมาของสัตว์ ไม่มีการตรวจสอบใดๆ 
ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคมาก่อน และผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ทําให้มีความเส่ียงท่ีเนื้อสัตว์  
ถูกชําแหละแล้วไปวางจําหน่ายให้กับผู้บริโภคปนเป้ือนเช้ือโรคสูง อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเป็นแหล่งแพร่เช้ือ
โรคระบาดท่ีสําคัญ หรืออันตรายจากสารตกค้าง เช่น สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมน และยาปฏิชีวนะ เป็นต้น  

การฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์มีความผิด ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และยังมีโทษฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่าต่อพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีโทษปรับตามรายตัวสุกร ตัวละไม่เกิน 2 หมื่นบาท 

จึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อเนื้อสัตว์ท่ีมาจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการส่งเสริมโรงฆ่าสัตว์  
ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยสามารถสังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็น ตราสัญลักาณ์ท่ีกรมปศุสัตว์
ให้การรับรองร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ว่านําเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้อนุญาตตามกฎหมาย 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร.1506 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ ๓ เดือน 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

เงินสมทบงวด “เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๔” ดังนี้ 
๑) ให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราจากเดิมร้อยละ ๕ ลดลงเหลือร้อยละ ๒.๕ 
๒) ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ จากเดิมร้อยละ ๕ ลดลงเหลือร้อยละ ๒.๕ ต่อเดือน  
๓) ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ จากเดิมท่ีจ่ายเดือนละ ๔๓๒ บาท ลดลงเหลือจ่ายสมทบ ๒๓๕ บาทต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ต้ังแต่เดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 

ของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ซึ่งการลดเงินสมทบครั้งจะช่วยลดภาระรายจ่าย 
แก่นายจ้างกว่า ๔.๘ แสนราย ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ และผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ อีกกว่า ๑๓ ล้านคน 

ท้ังนี้  ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนมั่นใจในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุด 
และทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน มีความสำคัญต่อการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วน โทร.๑๕๐๖ ให้บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 40 / 2564 วันที่  12  ตุลาคม  2564 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓” สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้

ประสบภัยน้ำท่วม 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. เตือนผู้ประสบภัยระวัง “๔ โรคยอดฮิตที่มากับน้ำท่วม" กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน ๒ แสนอัตรา  

รับ “นโยบายเปิดประเทศ" หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands 

Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเท่ียวด้วยกัน เฟส 3” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่ิมแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” 

กลับมาอีกคร้ัง “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” เร่ิมแล้ววันนี้  โดยรัฐบาลมอบสิทธิให้กับ
ประชาชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 รวม 2,000,000 สิทธิ ได้แก่ 

- สิทธิที ่1 ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน 
- สิทธิที ่2 คูปองอาหารหรือท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาทต่อวัน 
- สิทธิที่ 3 รับเงินคืนค่าต๋ัวเครื่องบิน 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อที่นั่ง 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้สิทธิจองห้องพักได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  

ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 และต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย ๗ วัน โดยชำระเงินผ่าน 
G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

ทั้งนี้  ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  
โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2111 1122 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2564 วันที่    ตุลาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน  ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารออมสิน   
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115 

1) หัวข้อเร่ือง ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วม 
จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้ส่ง  

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ธนาคารออมสินจึงได้  
ออกมาตรการช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าสินเช่ือทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบ้ีย 
นาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเช่ือธุรกิจวงเงินเกิน  100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจ
อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย รวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้
มาตรการอื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบน้ำท่วมคร้ังนี้ สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้ 
โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเช่ืออยู่ได้ ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ หลังครบกําหนดผ่อนผันพักชำระหนี้  3 เดือนแล้ว ให้ชําระเงินงวดตามสัญญาเดิม หากยัง 
ไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้  สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้  หรือ 
เข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ได้ ซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโควิด-19    

ลูกค้าของธนาคารออมสินหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเช่ือได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ 
ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2564 วันที่    ตุลาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร.1330 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนผู้ประสบภัยระวัง “๔ โรคยอดฮิตท่ีมากับน้ำท่วม" 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนผู้ประสบภัยระวัง “๔ โรคยอดฮิตที่มากับน้ำท่วม" 
ขณะนี้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม ซึ่งมี ส่ิงปนเป้ือนมากับกระแสน้ำ ทำให้ผู้ประสบภัย 

ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ ได้แก่  
1) โรคติดเช้ือทางเดินอาหาร ผู้ป่วยจะมีอาการ ถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติบ่อยคร้ัง (เกิน 3 คร้ังต่อวัน) 

อาจมีไข้ ปวดท้อง คล่ืนไส้อาเจียน หรือปวดเบ่งถ่าย เมื่อถ่ายเหลวปริมาณมาก 
2) โรคตาแดง ผู้ป่วยจะมีอาการ ตาแดง ปวดเล็กน้อยในเบ้าตา คันตาเคืองตา น้ำตาไหล เปลือกตาบวม  

มีตุ่มเล็ก ๆ ในกรณีที่ติดเช้ือแบคทีเรียร่วมด้วย จะมีขี้ตามากทำให้ลืมตายากในช่วงที่ตื่นนอน 
3) โรคน้ำกัดเท้า ผู้ป่วยจะมีอาการ ผิวหนังส่วนเกิดโรคจะแห้ง ตกสะเก็ด แตกเป็นร่องแผลสด บวม เจ็บ 

และคัน บางคร้ังอาจขึ้นเป็นตุ่มน้ำ และเกิดการติดเช้ือแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ซึ่งเพิ่มการอักเสบ บวม แดง ร้อน 
และอาจเกิดเป็นหนองได้ ซึ่งจะส่งผลให้โรครุนแรงขึ้น 

และ 4) โรคเล็บโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ผู้ป่วยจะมีอาการ ภาวะเยื่อบุตาบวมแดงเกิดขึ้นในตาทั้งสองข้าง
ภายใน ๓ วันแรกของโรค อาจจะพบร่วมกับเลือดออกที่ตาขาวข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้  มีอาการกดเจ็บ
กล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่น่อง มีเลือดออกตามผิวหนัง ผ่ืนเลือดออก เลือดออกใต้เยื่อบุตา หรือ 
มีเสมหะเป็นเลือด เกิดผ่ืน ซึ่งอาจพบได้หลายแบบ อาทิ ผ่ืนแดงราบ ผ่ืนแดง ผ่ืนลมพิษ หรือมีอาการเหลือง 
โดยอาการเหลืองเกิดวันที่ 4-6 ของโรค 

จึงขอแนะประชาชนดูแลสุขภาพ สวมเส้ือผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้ง ระวังสัตว์หรือแมลงมีพิษ ดูแลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบบริเวณบ้านให้สะอาด รวมทั้งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 
ด้วยความระมัดระวัง 

ทั้งนี้ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในพื้นที่อุทกภัย สามารถเข้ารักษายังหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วน สปสช.  โทร. 1330 ตลอด  
24 ช่ัวโมง หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2564 วันที่    ตุลาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน  กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร.1506 กด 2 

1) หัวข้อเร่ือง ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนอัตรา รับ “นโยบายเปิดประเทศ" หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนอัตรา รับ “นโยบายเปิดประเทศ" หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ 

กระทรวงแรงงาน ขานรับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  
และได้ลงพื้นที่หารือและสำรวจความต้องการการจ้างงานจากสถานประกอบการ เพื่อผลักดันให้เกิดการจ้างงาน
โดยเร็ว 

จากข้อมูลผลการสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงานไทยทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคม 2564 พบว่า 
มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 222,871 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถาน
ประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่ 

1. แรงงานด้านการประกอบ 
2. แรงงานบรรจุภัณฑ์  
3. พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า 
4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอ่ืน ๆ  
5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า   
ซึ่งประเภทกิจการที่ต้องการจ้างงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมการผลิต 2. อุตสาหกรรม

ขายส่ง/ปลีกจักรยานยนต์ และการซ่อมจักรยานยนต์ 3. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 4. อุตสาหกรรมอุปกรณ์
การแพทย์ และ 5. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังเตรียมเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สมัครงานคนไทยที่มีระดับการศึกษาไม่เกิน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย พนักงานประจำร้าน 
พนักงานจัดเรียงสินค้า ฯลฯ เพื่อให้สามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวต่อไปได้ 

สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ/ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมคลิปแนะนำสถานประกอบการฯ ได้ที่เว็บไซต์ 
www.doe.go.th หรือติดต่อขอรับบริการจัดหางานได้ที่  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job 
Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสายด่วน  
โทร. 1506 กด 2 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2564 วันที่    ตุลาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมท่ีดิน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมท่ีดิน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 0 2141 5555 

1) หัวข้อเร่ือง สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands Application) รวมเรื่องท่ีดินไว้ในแอปฯ เดียว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands Application) รวมเร่ืองที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมท่ีดิน ได้อำนวยความสะดวกเรื่องท่ีดินให้กับประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน 

“สมาร์ทแลนด์ (SmartLands)” เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อใช้บริการต่าง ๆ และในการติดตามข่าวสารของ 
กรมท่ีดิน ซึ่งได้รวบรวมบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับท่ีดินไว้ถึง ๑๘ รายการ อาทิ นัดจดทะเบียนล่วงหน้า ค้นรูปแปลงท่ีดิน 
(LandsMaps) ตรวจสอบราคาประเมิน คำนวณภาษีอากร ค้นหาประกาศท่ีดิน ขั้นตอนการทำธุรกรรม สารานุกรมท่ีดิน 
โครงการ “บอกดิน” ระบบประเมินความพึงพอใจงานบริการ ระบบสืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) เป็นต้น 

แอปพลิเคชัน “สมาร์ทแลนด์ (SmartLands)” นี้ จะทำใหผู้้รับบริการได้รู้จักบริการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรมท่ีดินได้มากขึ้นและใช้ง่ายข้ึนกว่าเดิม หากประชาชนท่านใดมีปัญหาหรือสืบค้นข้อมูลเรื่องท่ีดินสามารถทดลองใช้
แอปพลิเคชัน Smartlands บนมือถือได้เลยหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.dol.go.th บนคอมพิวเตอร์ได้ทุกรายการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2564 วันที่    ตุลาคม  2564 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทาง 
เข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. การจัดการขยะติดเช้ือในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้  
หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด 

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่  

ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  
ผ่านระบบ e-Service 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 42 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นท่ี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ 

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้หารือกันถึงการเปิดประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถึงระยะที่หนึ่งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีแผนการเปิดประเทศ 
เป็นระยะ ๆ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ๓ ด้าน คือ  

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดต้องทรงตัว  
๒. ต้องมีการพิจารณาถึงขีดความสามารถของสาธารณสุขว่ามีความพร้อมทั้งในเร่ืองการป้องกัน  

การควบคุม และการรักษา  
๓. พื้นที่นำร่องสีฟ้า ๑๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ (เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ), 

กระบ่ี, พังงา, ประจวบคีรีขันธ์ (ต.หัวหิน/ต.หนองแก), เพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอำ), ชลบุรี (ต.นาจอมเทียน 
ต.บางเสร่/พัทยา/อ.บางละมุง/อ.เกาะสีชัง/อ.ศรีราชา), ระนอง (เกาะพยาม), เชียงใหม่ (อ.เมือง/อ.แม่ริม/  
อ.แม่แตง/อ.ดอยเต่า), เลย (อ.เชียงคาน), บุรีรัมย์ (อ.เมือง), หนองคาย (อ.เมือง/อ.ศรีเชียงใหม่/อ.ท่าบ่อ/  
อ.สังคม), อุดรธานี (อ.เมือง/อ.นายูง/อ.หนองหาน/อ.ประจักษ์ศิลปาคม/อ.กุมภวาปี/อ.บ้านดุง), ระยอง  
(เกาะเสม็ด) และตราด (เกาะช้าง) จะต้องมีการครอบคลุมการฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่า ๗๐% 

สำหรับ “แนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่” มีดังนี้ 
• เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและทางอากาศเท่านั้น 
• มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
• มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันไม่พบเช้ือโควิด 
• มีใบจองที่พัก 
• เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชันที่กำหนดและตรวจหาเช้ือโดยวิธี RT-PCR ในวันที่ ๐-๑ 
• เมื่อผลการตรวจหาเช้ือ ไม่พบเช้ือ สามารถเดินทางได้ตามความต้องการ 
ทั้งนี้  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  สายด่วน  

โทร. ๑๑๑๑ (ศูนย์ข้อมูล COVID-19) 
******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 42 / 2564 วันที่  29  ตุลาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2241 9000 

1) หัวข้อเร่ือง การจัดการขยะติดเช้ือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การจัดการขยะติดเช้ือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ขยะติดเช้ือที่ เกิดจากการแยกกักตัวที่ บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation) ได้แก่ ขยะที่ปนเป้ือนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหล่ัง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู 
ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้คร้ังเดียว) และชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นต้น ถือเป็นขยะ
ที่มีความเส่ียงสูงจึงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป 

• กรณีในพื้นที่ หรือชุมชน มีระบบการเก็บขยะติดเช้ือ ให้ดำเนินการดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมขยะติดเช้ือเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ช้ัน 

- ถุงช้ันแรก ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเช้ือบริเวณปากถุง เช่น 
แอลกอฮอล์ 70% หรือ น้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์) 

- ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ช้ัน มัดปากถุงให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเช้ืออีกคร้ัง 
- นำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ 

2. ประสานหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต.) ในพื้นที่ เพื่อเก็บ ขน และนำขยะติดเช้ือไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที 
• กรณีในพื้นที่ หรือชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขยะติดเช้ือ ให้ดำเนินการดงันี้ 

1. เก็บรวบรวมขยะติดเช้ือเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ช้ัน 
- ถุงช้ันแรกที่บรรจุขยะติดเช้ือ ให้ราดด้วยสารฆ่าเช้ือ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว

ลงในถุง เพื่อทำลายเช้ือ 
- มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเช้ืออีกคร้ัง 
- ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ช้ัน มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเช้ือ

อีกคร้ัง 
2. ขยะที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว ให้ประสานและนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 

เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป 
3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที 

******** 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ 

1) หัวข้อเร่ือง โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด 

ปัจจุบันการโอนเงินสามารถทำได้ง่าย โดยผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่เราเป็นลูกค้า การโอนเงิน
ผิดบัญชีจึงเป็นเร่ืองที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วได้มีการติดต่อให้ผู้ที่รับโอนคืนเงินแล้ว 
แต่ทางเจ้าของบัญชีผู้รับโอนกลับเพิกเฉย และนำเงินที่ได้มาไปใช้เองโดยไม่ส่งคืนเจ้าของ ถือว่ามีความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น
หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำ
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์” ความผิดฐานนี้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ดังนั้น หากบุคคลใดได้ทำการโอนเงินผิดบัญชีต้องปฏับัติ ดังนี้ 
1. เก็บหลักฐาน เช่น ใบบันทึกรายการ ภาพบันทึกหน้าจอ เป็นต้น 
2. รีบดำเนินการติดต่อธนาคารต้นทางที่ทำการโอนเงินไป เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการขอคืนเงิน 

และให้ธนาคารติดต่อไปยังผู้รับโอนให้ทำการคืนเงินกลับมา หรืออนุญาตให้ธนาคารดึงเงินในบัญชีกลับไป  
ซึ่งธนาคารไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนปลายทางก่อน 

3. หากผู้รับโอนยินดีคืนเงิน ธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่เรา 
4. หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุก

ตามกฎหมายต่อไป 
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 

โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเร่ืองยุติธรรมสร้างสุข 
หรือที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1584 

1) หัวข้อเร่ือง ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับข่ีใหม่ ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถใหม่สำหรับผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน 
และกระบวนงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าอบรม ณ สำนักงานขนส่ง โดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิว
ล่วงหน้าทางแอปพลิเคชัน “DLT Smart Queue” หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th 

สำหรับผู้ที่จองคิวคงค้างเดิมในช่วงระหว่างปิดสำนักงาน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา)  
ผู้จองคิวคงค้างเดิมจะ “ได้สิทธิจองใหม่” จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสามารถเข้ารับบริการได้ 
ตามวันและเวลานัดหมายตามปกติ โดยการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน 
ต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด  

นอกจากนี้ ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้
ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ส้ินอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้กำหนดให้มีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประจำรถส้ินอายุเกิน ๑ ปี หรือ ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย  

๑) ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ได้รับการยกเว้น 
การทดสอบข้อเขียน  

๒) ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน ๓ ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ 
กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลช่ัวคราว สิ้นอายุเกินกว่า ๓ ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร 
ในวิชาที่กำหนดจากเดิมต้องอบรมไม่น้อยกว่า ๕ ช่ัวโมง ได้รับสิทธิเยียวยาเป็นอบรมในหลักสูตรใช้เวลา 
ไม่น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมง และสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้  

๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน ๓ ปี ได้รับการ
ยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น  

ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ 
หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ผลผ่านการอบรม
จากระบบ e-Learning ที่ส้ินอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

******** 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-Service 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขึน้ทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-Service 

สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดใหข้ึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ  
e-Service ช่องทาง http://e-service.doe.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” โดยสามารถ 
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android เพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
ในระบบฯ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานจัดหางานอีก 

ทั้งนี้ ระบบ e-Service สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
• ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 
• ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวคร้ังต่อไป ผลการพิจารณา

และจำนวนเงินที่ได้รับ 
• กรณีไม่ได้รายงานตัวตามกำหนด (ล่าช้า) ก็สามารถรายงานตัวได้ 
• กรณีไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิม ระบบฯ ขึ้นให้รายงานตัวในงวดถัดไป ก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได ้
• ผู้ประกันตนสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบบฯ แนะนำในระบบไทยมีงานทำ 

doe.go.th 
• กรณีมีข้อสงสัยในจำนวนเงินที่ได้รับตามสิทธิประโยชน์ว่างงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   

สายด่วน 1506 กด 1 
******** 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 
ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕% 

กระทรวงสาธารณสุข - 

2. หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 
ขอรับเงินช่วยเหลือได้ 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเส่ียงอุบัติเหตุ 

ช่วงฤดูฝน   

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม 

เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐% 

กระทรวงแรงงาน - 

5. “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อย
ลงทะเบียนขอสินเช่ือเพ่ือโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง 

กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ท่ีแพร่เร็ว 10 - 15% 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธ์ุ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว 10 - 15% 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยรายงานการพบโควิดสายพันธ์ุ “เดลตาพลัส” ที่กลายพันธ์ุในประเทศ 

หลังพบผู้ติดเช้ือ ๑ ราย ซึ่งขณะนี้รักษาหายแล้ว 
สำหรับการเฝ้าระวังสายพันธ์ุเดลตานั้น ปัจจุบันมีสายพันธ์ุย่อย ๔๗ ชนิด มีช่ือเรียก AY.1 - AY.47 

หรือรู้จักกันในอีกช่ือว่าเดลตาพลัส ปัจจุบันสายพันธ์ุย่อยเหล่านี้พบในประเทศไทยถึง ๑๘ สายพันธ์ุ และ 
สายพันธ์ุเดลตาพลัสที่พบในประเทศคือ สายพันธ์ุ AY.1(K417N) ที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร 

อย่างไรก็ตาม โควิดสายพันธ์ุเดลตาพลัสทั้ง ๑๘ สายพันธ์ุนี้ ยังไม่พบข้อมูลช้ีว่า เป็นการแพร่ระบาด
หรือก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นเหมือนสายพันธ์ุที่แพร่ระบาดในประเทศอังกฤษคือเดลตาพลัส AY.4.2  
ที่อาจแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธ์ุเดลตาดั้งเดิมถึง 10 - 15% จึงขอย้ำว่าปัจจุบันสายพันธ์ุ AY.4.2 ยังไม่พบ
ในประเทศไทย 

จากข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สายพันธ์ุอัลฟาพลัส (E484K) พบทั้งหมด ๑๘ ราย โดยพบ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ราย ส่วนอีก ๑๖ รายพบที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เป็นแรงงานข้ามชาติ 
ชาวกัมพูชา ๑๒ คนและคนไทย ๔ คน ทั้งหมดทำงานในล้งลำไย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเชิงรุกต่อเนื่อง 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้ 
ประชาชนสิทธิบัตรทอง ข้าราชการ อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์

หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ โดยยื่น 
คำร้องได้ที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขาเขตพื้นที่ ๑๓ เขตทั่วประเทศ 

สำหรับผู้ประกันตน ให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานประกันสังคมไปก่อน จนกว่าสำนักงานประกันสังคม 
จะแก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยก ลับมารับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได ้

ทั้งนี้ ระยะเวลาการยื่นคำร้องภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย ผู้ที่ต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

******** 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเส่ียงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน   

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเส่ียงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน   

การขับรถในช่วงฤดูฝนในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือเส้นทางเส่ียงดินถล่ม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
การเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางเส่ียงอุบัติ เหตุช่วงฤดูฝนจะช่วยให้การขับขี่ เป็นไปอย่างปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเส่ียง
อุบัติเหตุช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนรับทราบวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากสภาพเส้นทางไม่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน  

สำหรับ “เทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน” ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
• กรณีเส้นทางที่มีน้ำท่วมผิวถนน ผู้ขับขี่ควรขับรถให้ช้าที่สุด ไม่เร่งเคร่ืองหรือลดความเร็วกะทันหัน 

พร้อมปิดเคร่ืองปรับอากาศ ขับรถตามแนวการขับขี่ของรถคันหน้า เพื่อป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทาง 
• กรณีเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงกว่าถนน ผู้ขับขี่ควรเล่ียงไปใช้เส้นทางอื่น ไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทาง

ดังกล่าว เพราะรถได้รับความเสียหาย และอาจถูกน้ำพัดออกนอกเส้นทาง  
• กรณีเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ขับรถเร็ว หมั่นสังเกต 

ความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ พร้อมหาเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางเดิมไม่ปลอดภัย 
• กรณีเส้นทางที่มีดินถล่มหรือถนนทรุดตัว ผู้ขับขี่ควรหยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์ 

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามฝืนขับรถไปต่อ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้  
• กรณี เส้นทางที่ มีดินโคลน  ผู้ขับขี่ควรหยุดรถ เพื่อประเมินเส้นทางและขับรถด้วยความเร็ว 

ที่สม่ำเสมอ หากรู้สึกล้อหนืดให้ขยับพวงมาลัยไป - มาช้า ๆ เพื่อให้ล้อเกาะพื้นดินใหม่ ห้ามหมุนล้อเร็วเกินไป 
เพราะจะทำให้ล้อจมดินมากขึ้น 

ทั้งนี้  หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อ  สายด่วนนิรภัย  
โทร. 1784 

******** 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533 

1) หัวข้อเร่ือง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน 50% 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน 50% 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมใน  
หลายพื้นที่ในขณะนี้ รัฐบาลมีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จึงได้ส่ังการให้
หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน  

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัย  
นำเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการมาจัดทำถุงยังชีพ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกับ
โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ให้บริการตรวจรักษาเบ้ืองต้นในพื้นที่ ได้ รับผลกระทบ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ารับความช่วยเหลือ
ด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไว้ช่วยเหลือผู้ประกันตน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน 
โดยจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง  ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่
ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้นายจ้างไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วัน 

สำหรับช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ฯ กำหนดให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ในสถาน
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนตามช่องทาง ดังนี้  

1. ผู้ประกันตน มีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download 
แบบคำร้องได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง โดยหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และเลขบัญชีธนาคาร 
ต้องมีความถูกต้อง 

2. นายจ้าง มีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงาน โดยบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน 
www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตน ตามแบบ สปส. 2-01/7 และหนังสือรับรอง การหยุดงาน 
รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน 
www.sso.go.th นำส่ง สปส.ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-Service 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2564 วันที่  3  พฤศจิกายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเช่ือเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเช่ือเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง 

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่ต้องการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  ราคาไม่แพง 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เร่ิมต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัวและ
ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ดำเนินการโครงการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือ “โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
ในอัตราดอกเบ้ียสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการ
ขอสินเช่ือ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตั้งแต่บัดนี้ เพื่อให้
สามารถทำนิติกรรมได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ 

รายละเอียด “สินเช่ือโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” อัตราดอกเบ้ียคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี  
ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. 
เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวดแรก ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ประเภท คือ 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1%  
ของวงเงินกู้) 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท) 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
(1,000 บาท ต่อราย) และ 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง) ระยะเวลาผ่อน 
ไม่น้อยกว่า 7 ปี และผ่อนสูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น 
ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ 
ต้องไม่เกิน 75 ปี 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจและผู้ที่ม่ีคุณสมบัติและต้องการขอสินเช่ือ สามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการ
บ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ได้ เพียงดาวน์โหลด Mobile Application : GHB ALL และกดลงทะเบียนเพื่อรับรหัส
เข้าร่วมโครงการ 9 ตัวทาง GHB Buddy บน Application Line (ตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลข 6 ตัว)  
เพื่อนำมาแสดงในการยื่นขอสินเช่ือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ ธอส. กำหนด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000 
หรือ Facebook Fanpage : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2564 วันที่  3  พฤศจิกายน  2564 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 

กระทรวงการคลัง - 

2. เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีน 
โควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิต

ปลอดภัย 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงาน 
ไปทำที่บ้าน 

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี! 

ถึง ๓๑ ธ.ค. นี้ 

กระทรวงสาธารณสุข - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2279 9020 

1) หัวข้อเร่ือง การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟู

เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ให้แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ตลอดจนเพื่อพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้
จากการขายสินค้าและบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จำนวนทั้งส้ิน ๔ โครงการ ได้แก่  

๑) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินสำหรับการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ 
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง 
ระยะที่ ๓ เพิ่มเติม โดยเพิ่มให้อีกเดือนละ ๓๐๐ บาทต่อคน (รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน) 
ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

๒) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มวงเงินสำหรับการซื้อสินค้า
จากร้านธงฟ้าฯ และซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะที่ ๓ 
เพิ่มเติมโดยเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ ๓๐๐ บาทต่อคน (รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน)  
ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

๓) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ เพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนจากรัฐอีก ๑,๕๐๐ บาทต่อคน ในเดือน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (โดยนำไปรวมกับวงเงินคงเหลือจากรอบที่ ๑ และ ๒  โดยอัตโนมัติ) 

๔) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพิ่มวงเงินสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ของรัฐ  
อีกจำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  สำหรับการใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่   
๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมได้รับสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน 

ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับประชาชน 
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะที่ ๓ ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ -
๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละคร่ึง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
จนกว่าจะครบ ๒๘ ล้านสิทธิ สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com 
หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ ๑ ล้านสิทธิ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2564 วันที่  11  พฤศจิกายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนท่ีเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ตามที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ปลดล็อกให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทย ขอรับเงินช่วยเหลือ
กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ได้ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ทยอยส่งเอกสาร 
คำร้องของผู้ประกันตนที่ยื่นเร่ืองไว้กับสำนักงานประกันสังคมให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว 
เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนโดยเร็ว 

ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณา มี ๓ ระดับ คือ 
ระดับ ๑ มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระดับ ๒ สูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
ระดับ ๓ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องได้ที่ หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด/ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขตพื้นที่ และหากไม่เห็นด้วย
กับผลการวินิจฉัยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน  

ผู้ประกันตนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ไดทุ้กวัน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
******** 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย 

ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน 
รวมถึงการดูแลสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้เส่ียงต่อการเสียชีวิตได้ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงขอแนะนำประชาชน เรียนรู้-รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ดังนี้ 

1) เพลิงไหม้ 
• ป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน โดยการปิดเตาแก๊ส ถอดปล๊ักไฟ และดับธูปเทียนทุกคร้ังหลังใช้งาน 
• ป้องกันไฟลุกลามไหม้บ้านเรือน โดยไม่ทิ้งก้นบุหร่ี ไม่เผาขยะหรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย 

2) ไฟป่า 
• งดเว้นกิจกรรมเส่ียงไฟป่า โดยไม่เผาขยะ เศษวัชพืช หรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟ 
• ไถกลบแทนการเผา พร้อมทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลาม 

3) อุบัติเหตุทางถนน 
• ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับเร็ว เว้นระยะห่างมากขึ้น ไม่เปล่ียนเส้นทางหรือแซงกระช้ันชิด 
• เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก ช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นและผู้ขับรถคันอื่นมองเห็นรถเรา 

4) หมอกควัน 
• ป้องกันอันตรายจากหมอกควัน โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง 
• ไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น การเผาขยะ เผาตอซัง เป็นต้น 

5) สุขภาพ 
• รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เส้ือผ้าหนา ๆ และหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ 
• ดูแลกลุ่มเส่ียงเจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว  
• ไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะสุราเป็นตัวเร่งให้ร่างกายสูญเสียความร้อน ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง

จนอาจเสียชีวิตได้ 
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนนิรภัย  

โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
******** 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

สำหรับประชาชนที่เป็น “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ซึ่งหมายถึง งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรม
มอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อนำไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน เกิดประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ และจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลัง  
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  

โดยตามกฎกระทรวงกำหนด ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำ
ที่บ้าน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้ “ผู้จ้างงาน” ต้องจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ 
2) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ด้านการแพทย์ โดยเป็น

ค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัด 
3) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ

ทำงาน และ 
4) ค่าวัสดอุุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
และในกรณีที่ “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย ผู้จ้างงาน

ต้องจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของผู้รับงานไปทำที่บ้านในอัตรา 40,000 บาท 
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง แอปพลิเคชัน Justice 
Care : บริการรับเร่ืองยุติธรรมสร้างสุข หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

******** 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี! ถึง 31 ธ.ค. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี! ถึง 31 ธ.ค. นี้ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  
ในกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การฉีดวัคซีนดังกล่าว จะช่วยป้องกัน 
การเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา 
ระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 

ผู้ท่ีมีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 10 กลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
1) หญิงที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
2) ผู้มีโรคเร้ือรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเร้ือรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย เป็นต้น 
3) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
4) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 
5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
6) โรคธาลัสซีเมยีและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเช้ือ HIV ที่มีอาการ) 
7) ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
8) บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 
9) กลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด  

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เป็นต้น 
10) กลุ่มเส่ียงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ 
ประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่  โรงพยาบาลรัฐ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. คลินิกเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการ สถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน สปสช.  
โทร. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 

******** 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้ว
เท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้ 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. อย่าเชื่อ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้า 

เข้าร่วมโครงการรัฐ ๗% ของยอดขาย 

กระทรวงการคลัง - 

3. เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง  
แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

5. เปิดวิธี “ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า” กฟภ. พร้อมเง่ือนไข
การผ่อนค่าไฟออนไลน์ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน อย. โทร. 1556 

1) หัวข้อเร่ือง อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ท่ีผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ช้ีแจงกรณีครูและนักเรียนใน จ.มุกดาหาร ได้ทำการ
ตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แล้วปรากฏผลบวกลวงจำนวนมากนั้น 

จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชุดตรวจยี่ห้อ Dvot SARS-CoV-2 Antigen test Kit ซึ่งทางโรงเรียน
ได้รับบริจาคมา โดยชุดตรวจดังกล่าวเป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) และจากกรณีที่เกิดขึ้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนต้องระมัดระวังในการนำชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ 
ATK ไปตรวจคัดกรองการติดเช้ือโควิด-19 ให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  

หากประชาชนหรือหน่วยงานประสงค์จะซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ควรตรวจสอบ
ยี่ห้อที่ได้รับอนุญาตเสียก่อน โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ www.fda.moph.go.th 
เมนู COVID-19 หัวข้อ “ตรวจสอบรายช่ือชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการอนุญาตจาก อย.”  

ในกรณีที่มีเช้ือจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเช้ือระยะแรก "ผลที่ได้อาจเป็นลบ" ดังนั้น หากมี
ประวัติที่มีความเส่ียงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือให้ตรวจซ้ำอีกคร้ังในช่วง ๓ - ๕ วัน เพื่อยืนยันผลตรวจต่อไป 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2564 วันที่  17  พฤศจิกายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสรรพากร 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 

1) หัวข้อเร่ือง อย่าเช่ือ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรัฐ 7% ของยอดขาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อย่าเช่ือ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรัฐ 7% ของยอดขาย 

กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ระบุว่ากรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีทุกร้านค้าทั่วประเทศที่เข้าร่วม
โครงการรัฐ จำนวน ๗% ของยอดขายสินค้าโดยไม่สนใจรายได้ กำไร แต่อย่างใดนั้น  

เร่ืองดังกล่าว กรมสรรพากรได้ทำการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันว่า “ไม่มีการเรียกเก็บภาษี 
จากผูป้ระกอบการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยเฉพาะแต่อย่างใด” ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
ไม่ว่าจะเข้าร่วมโครงการของรัฐหรือไม่ หากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่ต้องนำรายได้  
มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา และหากมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่
ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรตามปกติ เว้นแต่กิจการ  
บางประเภทได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือกรณีที่เงินได้ยังไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ประสงค์ 
จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้ 

กรมสรรพากร ขอให้ประชาชนอย่าหลงเช่ือข้อมูลดังกล่าว และไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทาง  
ส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ 
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2564 วันที่  17  พฤศจิกายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการแพทย์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยาเสพติด โทร. 1165 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธ์ิรุนแรง แนะผู้ปกครองหม่ันสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน 
กรมการแพทย์ เผย ปัจจุบันมีการลักลอบนำยาอีบดเป็นผงบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซองครีมเทียม 

ซองกาแฟ ชนิด 3in1 พบแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นทาง Social Media  
ซึ่งยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี (Ecstasy) เป็นยาเสพติดตัวเดียวกัน โดยออกฤทธ์ิกระตุ้นระบบประสาท

ในระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นจะหลอนประสาทอย่างรุนแรง ทำให้เซลล์สมองส่วนที่ทำหน้าที่หล่ังสารซีโรโทนิน 
ซึ่งเป็นสารสำคัญในการควบคุมอารมณ์ทำงานผิดปกติ โดยจะหล่ังสารนี้ออกมามากกว่าปกติ ทำให้ผู้ที่เสพรู้สึก
สดช่ืน อารมณ์ดี แต่เมื่อสารดังกล่าวจะลดน้อยลง ทำให้ผู้เสพเข้าสู่สภาวะอารมณ์เศร้าหมองหดหู่ เกิดอาการ
ซึมเศร้า และอาจกลายเป็นโรคจิตประเภทซึมเศร้า มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติ 

การลักลอบนำยาอีบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาจทำให้ตรวจสอบได้ยากขึ้น จึงขอให้ผู้ปกครอง
หมั่นติดตามข่าวสาร พร้อมสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน หากพบมีพฤติกรรมเส่ียง ควรพูดคุยด้วยเหตุผล  
ไม่ใช้ความรุนแรง บอกถึงผลเสียและอันตรายที่จะตามมา และรีบพาไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษา 
โดยสามารถขอรับคำปรึกษาเร่ืองยาและสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด โทร. ๑๑๖๕ 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2564 วันที่  17  พฤศจิกายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ ธ.ก.ส. Call Center 0 2555 0555 บริการ 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 
เร่ิมแล้ววันนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปีการผลิต 2564 /65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด 
ได้แก่ 

• ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 
• ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
• ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
• ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน 
• ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com 

จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงิน
เรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงช่ือโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ 

ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และจะมีข้อความ
แจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2564 วันที่  17  พฤศจิกายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่ือสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ช่องทางการติดต่อ PEA Contact Center โทร. ๑๑๒๙  

1) หัวข้อเร่ือง เปิดวิธี “ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า” กฟภ. พร้อมเงื่อนไขการผ่อนค่าไฟออนไลน์ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

 เร่ือง เปิดวิธี “ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า” กฟภ. พร้อมเงื่อนไขการผ่อนค่าไฟออนไลน ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 

(ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) จากผลกระทบโควิด-19 สามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ ผ่าน ๓ ช่องทางออนไลน์ 
ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ผ่าน ๓ ช่องทางออนไลน์ ได้แก ่
๑) เว็บไซต์ http://installment.pea.co.th 
๒) เว็บไซต์ http://www.pea.co.th 
๓) แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus 
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเงื่อนไข 

การลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์ ดังนี้ 
๑) กรณีนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ  
๒) สามารถยื่นความประสงค์ได้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่ 
๓) ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์ (G) 
๔) การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS 
๕) ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่สำนักงาน กฟภ. และผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus  
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร. ๑๑๒๙ PEA Contact Center  

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2564 วันที่  17  พฤศจิกายน  2564 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ครม. อนุมัติขยายเวลาอนุญาตให้ "คนต่างด้าว"  
อยู่ต่อได้ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔ 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านสปา - นวดเพื่อสุขภาพ 
สถานดูแลผู้สูงอายุ จากผลกระทบโควิด-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี  

3. บขส. ขยายโปรโมชันฉีดวัคซีน ๒ เข็ม รับส่วนลด 
ค่าโดยสารเพ่ิม ๒๐% ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๔ 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุ 

สาธารณภัยผ่าน Line @1784DDPM 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ๓ อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถกูหลอกมากที่สุด กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. อนุมัติขยายเวลาอนุญาตให้ "คนต่างด้าว" อยู่ต่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. อนุมัติขยายเวลาอนุญาตให้ "คนต่างด้าว" อยู่ต่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64 

คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการ เร่ือง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการแก้ไข และบรรเทาผลกระทบแก่คนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร 
และการแจ้งที่พักอาศัยต่อไปได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ตามประเภทการตรวจลงตรา 
(รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) 

2. คนต่างด้าวที่ ได้ รับอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ซึ่ งได้ รับสิทธิตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 

3. กำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันแล้ว ครบกำหนด
ระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้  
มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2564 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2564 วันที่  24  พฤศจิกายน  2564 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านสปา - นวดเพื่อสุขภาพ สถานดูแลผู้สูงอายุ จากผลกระทบโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านสปา - นวดเพื่อสุขภาพ สถานดูแลผู้สูงอายุ จากผลกระทบโควิด-19 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม 
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ -  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  

และยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
ที่จัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือมีการพักค้างคืน อยู่ที่ปีละ ๑,๐๐๐ บาท  

ส่วนกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  
ที่ให้บริการดูแลระหว่างวัน โดยไม่มีการพักค้างคืน มีค่าธรรมเนียมฯ ปีละ ๕๐๐ บาท  

ซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ สามารถช่วยลดภาระและบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการ
ดังกล่าว จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจต่อไป 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2564 วันที่  24  พฤศจิกายน  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๑๔๙๐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง บขส. ขยายโปรโมชันฉีดวัคซีน ๒ เข็ม รับส่วนลดค่าโดยสารเพิ่ม ๒๐% ถึง 30 พ.ย. 64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง บขส. ขยายโปรโมชันฉีดวัคซีน ๒ เข็ม รับส่วนลดค่าโดยสารเพิ่ม ๒๐% ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๔ 

จากนโยบายเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวและมาตรการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นประมาณวันละเกือบ ๒๐,๐๐๐ คน จากเดิมที่มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 
วันละ ๑๖,๐๐๐ – ๑๘,๐๐๐คน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
จะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้  

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงได้มีการขยายเวลาจัดโครงการ “บขส. วิถีใหม่ห่างไกล COVID-19 
ฉีดวัคซีน ๒ เข็ม ลด ๒๐%” จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมอบส่วนลด ๒๐% เฉพาะค่าโดยสาร 
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. ที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ ๒ เข็ม โดยมี
เงื่อนไขการใช้สิทธ์ิตามที่บริษัทกำหนด และ บขส. ยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “คนละคร่ึง” ซึ่งผู้โดยสาร
สามารถชำระค่าโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้แล้วที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ 
ทั้งนี้ สิทธ์ิดังกล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ และไม่สามารถยกเลิก คืน เปล่ียนแปลงตั๋วได้ทุกกรณี 
นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองตั๋วออนไลน์ บขส. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน E-Ticket “จอง จ่าย 
ได้ชัวร์” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยตามแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) ด้วย 

ในส่วนการให้บริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ บขส. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ โดยเน้น
การส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทั่วไทย ส่งเย็นถึงเช้า รับได้ในวันเดีย ว เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
นอกจากนี้ บขส. เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรจึงมีแนวคิดที่จะนำสินค้าของ
กลุ่มเหล่านี้มาวางจำหน่ายในพื้นที่สถานีขนส่ง รวมทั้งมีแผนจัดโปรโมช่ันพิเศษเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ 

ทั้งนี้  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.  
ทั่วประเทศ และ Call Center โทร. ๑๔๙๐ เรียก บขส. ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

******* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line @1784DDPM 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line @1784DDPM 

สาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น การมีช่องทางส่ือสารแจ้งเหตุ  
สาธารณภัยและติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่สะดวกผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดทำช่องทางส่ือสารแจ้งเหตุ
สาธารณภัยและติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทาง Line @1784DDPM เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้ง
เหตุสาธารณภัยทั้งเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม วาตภัย อุบัติเหตุใหญ่ ฯลฯ หรือการติดต่อขอรับความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัยที่สะดวกและรวดเร็ว แจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยประชาชน
สามารถเพิ่มเพื่อน Line ID : @1784DDPM 

โดยช่องทางดังกล่าวประชาชนสามารถแจ้งเหตุและแชร์จุดเกิดเหตุได้ทันที ซึ่งจะส่งข้อมูลตรง 
ถึงเจ้าหน้าที่ ปภ. ในพื้นที่แบบ Real Time รวมทั้งการประสานส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนรวดเร็ว และ
เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

********* 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง 3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากท่ีสุด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง 3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด 

ปัจจุบันประชาชนนิยมหันมาใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย 
เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉกฉวยโอกาสหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบในระบบไซเบอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพ์สิน กระทรวงยุติธรรม
จึงขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวัง 3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด พร้อมทั้งวิธีรับมือ
และป้องกันภัยดังกล่าว ดังนี้ 

• ภัยประเภทที่ 1 : มิจฉาชีพบน Social Media 
วิธีรับมือและป้องกัน 
- อย่าหลงเช่ือข้อความผ่านแชทเพื่อขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลใด ๆ หากผู้ส่งข้อความ เป็นเพื่อน 

ควรติดต่อเพื่อนโดยตรงผ่านช่องทางอื่นเพื่อยืนยัน ตัวตนและจุดประสงค์ก่อน 
- ควรตรวจสอบสลิปโอนเงินจากผู้โอนให้มั่นใจก่อนยืนยันการโอนเงินทุกคร้ัง 

• ภัยประเภทที่ 2 : อีเมลหลอกลวง (Phishing) 
วิธีรับมือและป้องกัน 
- หากได้รับอีเมลต้องสงสัยให้ "คิด" ก่อน "คลิก" ควรตรวจสอบผู้ส่ง เนื้อหาและลิงก์ภายในอีเมล 

โดยละเอียดก่อนตอบกลับหรือให้ข้อมูล เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต ทุกคร้ัง นอกจากนี้ มิจฉาชีพ  
อาจฝังมัลแวร์ (โปรแกรมมุ่งร้าย) ไว้ในเอกสารแนบของอีเมล ซึ่งหากเปิดไฟล์ดังกล่าว จะทำให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผู้รับเกิดความเสียหายได้ 

• ภัยประเภทที่ 3 : การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Theft) 
วิธีรับมือและป้องกัน 
- ไม่ให้ข้อมูลสำคัญกับเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ หากไม่จำเป็น 
- หมั่นติดตามข่าวสารด้าน Cybersecurity อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีข่าวเว็บไซต์หรือบริการที่ท่าน

ใช้งานอยู่ถูกขโมยข้อมูลไป ควรรีบเปล่ียนรหัสผ่านหรือดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย  
ที่อาจเกิดข้ึน เช่น อายัดบัตรเครดิตทันที 

นอกจากนี้ การอัปเดตอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่ออุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย  
ก็เป็นส่ิงที่สำคัญเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง หรือที่
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

*********
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. แรงงาน ๓ สัญชาติ เฮ! ศบค. เคาะ นำเข้าแรงงาน  
ตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ปภ. แนะประชาชนควรรู้ เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน 

อากาศหนาว และปริมาณฝน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. ครม. เคาะ “มาตรการสินเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ” 

ช่วยเหลือกลุ่มช่าง ค้าขายออนไลน์ ขับรถสาธารณะ 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

4. ออมสิน ปล่อยสินเชื่อช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo กระทรวงการคลัง - 

5. พาณิชย์ เตรียมเปิดแผงหมูเนื้อแดงราคาถูก ๖๐๐ จุด 
ทั่วประเทศ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน 

กระทรวงพาณิชย์ - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 

1) หัวข้อเร่ือง แรงงาน ๓ สัญชาติ เฮ! ศบค. เคาะ นำเข้าแรงงาน ตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แรงงาน ๓ สัญชาติ เฮ! ศบค. เคาะ นำเข้าแรงงาน ตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

กระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อมการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นายจ้าง และสถานประกอบการมีแรงงานท่ีเพียงพอ 
ในการขับเคล่ือนกิจการตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง สามารถควบ คุม ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานท่ีถูกกฎหมาย 
เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยท้ังด้านเศรษฐกิจสาธารณสุข ความมั่นคง และระบบการจ้างงานของประเทศ  

กระทรวงแรงงานคาดว่าหลังวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจ้างจะสามารถยื่นความต้องการจ้างแรงงาน 
ท่ีกรมการจัดหางานในพื้นท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยู่ได้ โดยแรงงานต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศไทยต้องเข้ารับ
การกักตัวและตรวจหาเช้ือโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับแรงงานต่างด้าว 
ท่ีได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้วต้องกักตัว ๗ วัน แต่หากได้รับวัคซีน ๑ เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน จะต้องกักตัว ๑๔ วัน 
ระหว่างกักตัวจะมีการตรวจหาเช้ือโควิด ด้วยวิธี RT–PCR จำนวน ๒ ครั้ง โดยให้นายจ้าง/สถานประกอบการ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วยค่าสถานท่ีกักกัน วันละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท และค่าตรวจหาเช้ือโควิด-19 
จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๒,๖๐๐ บาท  

กรณีคนต่างด้าวติดเช้ือโควิด-19 นายจ้างหรือบริษัทประกันภัยจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่ารักษา  
ซึ่งวันสุดท้ายของการกักตัว แรงงานต่างด้าวท่ียังรับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้จัดหาให้ ในส่วนของเข็มท่ี ๒ กระทรวงแรงงานจะประสานสาธารณสุขจังหวัดปลายทางเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีน

ให้แก่แรงงานต่างด้าวตามกำหนด โดยนายจ้างจ่ายแค่ค่าบริการทางการแพทย์เท่านั้น 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 

โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2564 วันที่  1  ธันวาคม  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะประชาชนควรรู้ เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะประชาชนควรรู้ เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝน 

ปัจจุบันภัยธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การเรียนรู้เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว 
และปริมาณฝน จะทำให้สามารถคาดการณ์สภาพความเส่ียงภัยและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย  
ล่วงหน้าได้ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชนเกี่ยวกับเกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝน เพื่อให้
ประชาชนรับทราบเกณฑ์ในการวัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์ภัยที่อาจเกิดข้ึน ดังนี้ 

• เกณฑ์อากาศร้อน 
- อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 35.0 – 39.9 °C  
- อากาศร้อนจัด จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 40.0 °C ขึ้นไป 

• เกณฑ์อากาศหนาว 
- อากาศเย็น จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 18.0 – 22.9 °C  
- อากาศค่อนข้างหนาว จะมอีุณหภูมิต้ังแต่ 16.0 – 17.9 °C  
- อากาศหนาว จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 8.0 – 15.9 °C  
- อากาศหนาวจัด จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 7.9 °C ลงไป 

• เกณฑ์ปริมาณฝน 
- ฝนเล็กน้อย จะมีฝนปริมาณตั้งแต่ 0.1 – 10.0 มิลลิเมตร  
- ฝนปานกลาง จะมีฝนปริมาณ 10.1 – 35.0 มิลลิเมตร  
- ฝนหนัก จะมฝีนปริมาณตั้งแต่ 35.1  – 90.0 มิลลิเมตร  
- ฝนหนักมาก จะมีฝนปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย ขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลสาธารณภัย
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. เคาะ “มาตรการสินเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ” ช่วยเหลือกลุ่มช่าง ค้าขายออนไลน ์ขับรถสาธารณะ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. เคาะ “มาตรการสินเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ” ช่วยเหลือกลุ่มช่าง ค้าขายออนไลน์ ขับรถสาธารณะ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการสินเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงินรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเช่ือเพื่อเป็นเงินทุนเร่ิมต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่อง  
ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้ ลดการพึ่งพาสินเช่ือนอกระบบที่มีอัตราดอกเบ้ียสูง บรรเทา  
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  

๑) ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท 
ผู้ประกอบการเสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์  

๒) ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์  
๓) ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก  
โดยให้วงเงินสินเช่ือ รายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๓.๙๙ ต่อปี ระยะเวลา

ผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน ๕ ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย ๖ งวดแรก) และกำหนดระยะเวลาขอยื่นสินเช่ือ
ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง หน่วยบริหารส่ือเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร.1115 

1) หัวข้อเร่ือง ออมสิน ปล่อยสินเช่ือช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสิน ปล่อยสินเช่ือช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo 

นับตั้งแต่ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้น  
ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน 
จากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายธนาคารออมสินจัดทำมาตรการสินเช่ือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ธนาคารออมสินตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถเข้าถึง 
แหล่งเงินโดยเร็ว จึงได้เร่งรัดพัฒนาแอปพลิเคชัน “มายโม่ (MyMo)” ให้สามารถพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 
บนสมาร์ทโฟน หรือ Digital Lending เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า สามารถยื่นกู้และรับโอนเงินกู้  
เข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อสาขา ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด-19 ซึ่งหลังจาก
ธนาคารเร่ิมปล่อยสินเช่ือผ่าน MyMo เป็นคร้ังแรกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ด้วยระยะเวลาเพียง ๑๐ เดือน 
ธนาคารได้อนุมัติสินเช่ือช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยแล้ว จำนวนกว่า ๑.๕ ล้านราย ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ 
สินเช่ือเสริมพลังฐานราก สินเช่ือสู้ภัย COVID-19 สินเช่ือฉุกเฉินสำหรับผู้มีรายได้อิสระ และสินเช่ืออิ่มใจ 
วงเงินสินเช่ือรวมกว่า ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด 

ทั้งนี้ มาตรการสินเช่ือสู้ภัย COVID-19 วงเงินให้กู้สูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือรายย่อย และ
สินเช่ืออิ่มใจ วงเงินให้กู้สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ธนาคารออมสิน
ยังคงเปิดให้ยื่นขอกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมาตรการสินเช่ือ 
ทั้ง ๒ โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19  
จึงเป็นสินเช่ือที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน เช่น ไม่ต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือปลอดชำระเงินงวด 
(ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโครงการ) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact 
Center โทร. ๑๑๑๕ 

********* 
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กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงพาณิชย์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1203 

1) หัวข้อเร่ือง พาณิชย์ เตรียมเปิดแผงหมูเนื้อแดงราคาถูก ๖๐๐ จุดท่ัวประเทศ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง พาณิชย์ เตรียมเปิดแผงหมูเนื้อแดงราคาถูก 600 จุดทั่วประเทศ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน 

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดจุดขายหมูราคาถูก โดยกำหนดราคาขายหมูเนื้อแดง ราคาไม่เกิน  
130 บาท/กิโลกรัม ในทุกจังหวัด รวม 600 จุดทั่วประเทศ และ “โครงการอาหารจานด่วน” ให้ร้านค้าทั่วไป
ขายในราคาจานละ 30 - 35 บาท ร้านในห้างไม่เกิน 35 - 40 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ 
และถือเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน โดยไม่กระทบกับพ่อค้าแม่ค้าในท้องตลาด 

สำหรับ “โครงการ Mobile พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน” ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดี 
ประชาชนพอใจและอยากให้จัดต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากมีรถเพียง 50 คัน จึงจำกัดอยู่แค่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับในส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดของ 
แต่ละจังหวัดพิจารณาว่าจะจัดโครงการหรือไม่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เตือนโควิดสายพันธุ์ล่าสุด โอไมครอน (Omicron) กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ? กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า  

๗.๖ หมื่นล้าน ๙ - ๑๔ ธ.ค. นี้ 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

4. ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน  
ผ่อนดี ๔๘ เดือน รับเงิน ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ผู้ประกันตน ม.๓๓ และ ๓๙ อย่าลืมใช้สิทธิทำฟัน 
ก่อนส้ินปีนี ้

กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร.1422 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนโควิดสายพันธุ์ล่าสุด โอไมครอน (Omicron) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนโควิดสายพันธ์ุล่าสุด โอไมครอน (Omicron) 

องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเช้ือโควิดสายพันธ์ุ “โอไมครอน” (Omicron B.1.1.529) 
ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเส่ียง ควรงดเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว  
เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสเช้ือโควิดสายพันธ์ุ “โอไมครอน” 

ความรุนแรงของสายพันธ์ุ “โอไมครอน”ในเบ้ืองต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย  
ส่วนใหญ่ ๒-๓ วันอาการจะดีขึ้น ไม่ไอ ไม่สูญเสียการรับกล่ิน/รส อาการไม่รุนแรง โดยคาดว่าจะมีการ 
แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น แทนที่สายพันธ์ุเดลตา (Delta) ในทวีปแอฟริกาใต้ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 

สำหรับวิธีป้องกันเบ้ืองต้น ประชาชนต้องสวมหน้ากากเมื่อพูดคุยกัน หมั่นล้างมือ และหลีกเล่ียง  
การอยู่ในพื้นที่แออัด 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ PWA Contact Center โทร.1662 

1) หัวข้อเร่ือง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ? 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอแนะนำประชาชนผู้ใช้บริการ หากบิลค่าน้ำชำรุดหรือสูญหาย 
ท่านสามารถตรวจสอบและขอรับบาร์โค้ด เพื่อนำไปชำระเงินได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 กดเพิ่มเพื่อนทาง PWA Line Official หรือค้นหา @PWAThailand 
ข้ันตอนที่ 2 ลงทะเบียน/กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ 
ข้ันตอนที่ 3 คลิกเมนู “ตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำ” 
ข้ันตอนที่ 4 คลิกเมนู “ชำระเงิน/ขอบาร์โค้ด” และกดขอบาร์โค้ดของค่าน้ำประปาในแต่ละเดือน 

ทั้งนี้ ท่านสามารถบันทึกภาพบาร์โค้ดหรือ QR Code และนำไปชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระได้ทันที 
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน PWA Contact Center โทร.1662 

********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า 7.6 หมืน่ล้าน 9 - 14 ธ.ค. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า 7.6 หมื่นล้าน 9 - 14 ธ.ค. นี้ 

ความคืบหน้าการดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังจากที่ 
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม จำนวน 
76,080.95 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธ์ิ และจะ
ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในช่วงวันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2564    

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงที่ราคาพืชผลตกต่ำให้มีรายได้ที่เหมาะสม สามารถเล้ียงชีพ
ตนเองและครอบครัวได้ และรัฐบาลคาดว่าหลังจากนี้ราคาข้าวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อ
เกษตรกรที่จะขายข้าวได้ในราคาสูงข้ึน และลดภาระงบประมาณของรัฐในอนาคตอีกด้วย 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2564 วันที่  8  ธันวาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร 
ช่องทางการติดต่อ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเช่ือบ้าน ผ่อนดี 48 เดือน รับเงิน 500 - 1,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเช่ือบ้าน ผ่อนดี 48 เดือน รับเงิน 500 - 1,000 บาท 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าสินเช่ือบ้านที่มีวินัยการผ่อนชำระ
เงินงวดสินเช่ือบ้านสม่ำเสมอย้อนหลัง 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2564) โดยแบ่งลูกค้าเป็น  
2 กลุ่ม ประกอบด้วย  

กลุ่มที ่1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข เช่น วงเงินกู้
ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ และชำระเงินงวดผ่าน 
แอปพลิเคชัน GHB ALL ในงวดชำระเดือนพฤศจิกายน – งวดชำระเดือนธันวาคม 2564  

และ กลุ่มที ่2 ได้รับเงิน 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับสิทธ์ิในกลุ่มที่ 1 และมีสถานะบัญชีปกติ 
ชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ในงวดชำระเดือนธันวาคม 2564 หรืองวดชำระเดือนมกราคม 2565 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่ธนาคารกำหนด จะได้รับโอนเงินของขวัญปีใหม่ 
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชัน GHB ALL โดยสามารถดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชัน  GHB ALL ได้ทั้ งระบบ iOS, Android และ Huawei สมัครใช้งานได้ที่  ธอส.ทั่วประเทศ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
(Call Center) โทร.0 2645 9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 อย่าลืมใช้สิทธิทำฟันก่อนส้ินปีนี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 อย่าลืมไปใช้สิทธิทำฟันก่อนส้ินปีนี้ 

แจ้งสิทธิสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 อย่าลืมใช้สิทธิทำฟันก่อน ส้ินปีนี้   
โดยสามารถทำฟันแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ณ สถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการ
ผู้ประกันตนกรณีทำฟัน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ใช้สิทธิได้สูงสุด 900 บาท/ปี 
2. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1-5 ซี่ ใช้สิทธิได้สูงสุด 1,300 บาท และหากเกิน 5 ซี่ 

ใช้สิทธิได้สูงสุด 1,500 บาท 
3. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก ใช้สิทธิได้สูงสุด 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม) 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ธ.ก.ส. จัดโครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 กระทรวงการคลัง - 

2. การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 
ตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค. ๖๔ 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายป้ายแดง 

ในส่ือสังคมออนไลน์ ย้ำป้ายแดงปลอมผิดกฎหมาย 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. เมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบหนี้? กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. มีผลแล้ว! ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-

ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ภายนอก สำนักประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2555 0555 

1) หัวข้อเร่ือง ธ.ก.ส. จัดโครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธ.ก.ส. จัดโครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด้าน
การดำเนินชีวิต ด้านรายได้ที่ลดลง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามวิกฤต ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนิน 
“โครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19” 

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศกว่า ๑,๒๐๐ สาขา 
จะร่วมค้นหาเกษตรกรลูกค้า บุคคลในครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ผู้ที่ลงทะเบียนขอสินเช่ือโควิด-19 แรงงานคืนถิ่น 
บัณฑิตจบใหม่ที่ยังว่างงานและสนใจที่จะนำความรู้มาพัฒนาภาคการเกษตร รวมถึงกลุ่มบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพลูกค้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น  
เพื่อเข้าร่วมการพัฒนา ฟื้นฟู และสร้างอาชีพใหม่ ๆ โดยให้มีการส่งเสริมอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพต่อ ๑ สาขา  

สำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ๑) การสนับสนุนการพึ่งตนเอง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วม
โครงการจะได้เรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หรือแหล่งเรียนรู้ เช่น ชุมชนต้นแบบฯ / ศูนย์เรียน รู้ฯ           
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น และ ๒) การสนับสนุนการสร้างอาชีพ 
โดยยึดหลักการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของสมาชิก การจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่ม (แผนอาชีพ หรือแผนธุรกิจ) 
พร้อมกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จ จากนั้นต่อยอดการพัฒนาสู่โครงการอื่น ๆ อาทิ โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย 
โครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมในการพัฒนาช่องทางการตลาด Online ที่เช่ือมโยงไปสู่ตลาด Social 
Commerce และตลาด Offline รองรับการจำหน่ายผลผลิตทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น ตลาดนัดของดี 
วิถีชุมชน ส่วนงานราชการ  เรือนจำ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม สถานีบริการน้ำมัน PTTOR  เป็นต้น 
รวมถึงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าลงทุน อาทิ สินเช่ือร่วมกลุ่ม สินเช่ือสู้ภัยโควิด 
สินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย สินเช่ือสานฝันสร้างอาชีพ สินเช่ือนวัตกรรมดีมีเงินทุน เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2564 วันที่  17  ธันวาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
ช่องทางการติดต่อ Call Center กรมการกงสุล โทร. 0 2572 8442 
1) หัวข้อเร่ือง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้ังแต่ 16 ธ.ค. 64 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้ังแต่ 16 ธ.ค. 64 
กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ขอแจ้งการปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. การเดินทางเข้าประเทศแบบยกเว้นการกักตัว (Test & Go) ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดและ

เดินทางมาจากประเทศต้นทางที่กำหนดให้ยกเว้นการกักตัว จะเข้ารับการตรวจหาเช้ือฯ แบบ ATK (จากเดิม RTPCR) และ
รอผล ณ สถานที่ที่กำหนด ก่อนจะเดินทางไปได้ทุกพื้นที่ 

๒. การเดินทางเข้าประเทศแบบ Sandbox Programme เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดและเดินทาง
มาจากประเทศใดก็ได้ โดยพำนักอยู่ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา ๕ วัน (จากเดิม ๗ วัน) ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่น  

๓. การเดินทางเข้าประเทศแบบ Alternative Quarantine (AQ) ผู้เดินทางถ้าไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับ
วัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ต้องเข้ารับการกักตัวที่โรงแรม AQ หรือสถานกักกันที่ราชการกำหนดเป็นเวลา ๑๐ วัน หรือ
กรณีได้รับวัคซีนครบ ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา ๕ วัน 

๔. ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี หรือเคยได้รับเช้ือโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าไทย จะต้องปฏิบัต ิดังนี้ 
๔.๑ ผู้เดินทางอายุ ๑๒-๑๗ ปี ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 (ที่ไทยรับรอง) อย่างน้อย ๑ เข็ม หรือหากไม่เคย

ได้รับวัคซีนจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง  
๔.๒ ผู้เดินทางอายุ  ๖ -๑๑ ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและ 

ต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเวลาเดินทาง 
๔.๓ ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า ๖ ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนและไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือโควิด -19 

ด้วยวิธี RT-PCR ประกอบการเดินทางเข้าประเทศ แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง 
๔.๔ ผู้เดินทางที่เคยติดเช้ือโควิด-19 ภายใน ๓ เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถใช้เอกสาร COVID-19 

recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้ว 
๔.๕ ผู้เดินทางที่เคยติดเช้ือโควิด-19 เกิน ๓ เดือน จะต้องได้รับวัคซีน (ที่ไทยรับรอง) อย่างน้อย ๑ เข็ม 

๕. การเพิ่มช่องทางเข้าออกทางบกและทางเรือสำหรับการเข้าประเทศแบบยกเว้นการกักตัว (Test & Go) 
และแบบ Sandbox Programme โดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดและต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือ
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง 

๖. มาตรการอ่ืน ๆ สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ 
๖.๑ ผู้เดินทางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเส่ียงสูง (high-risk contact – HRC) สามารถเข้ารับการกักกักตัวในโรงแรม 

ที่พักเดิม หรือที่จองไว้ หากโรงแรมไม่ขัดข้อง โดยกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดระยะเวลาการกักตัวและแนวทางเพิ่มเติม 
๖.๒ ผู้เดินทางเป็นผู้ติดเช้ือโควิด-19 แต่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) สามารถเข้ารับการ

กักกันตัวในโรงแรมในรูปแบบ hotel isolation เป็นเวลา ๑๐ วัน 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2564 วันที่  17  ธันวาคม  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1584 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนอย่าหลงเช่ือโฆษณาขายป้ายแดงในส่ือสังคมออนไลน์ ย้ำป้ายแดงปลอมผิดกฎหมาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนอย่าหลงเช่ือโฆษณาขายป้ายแดงในส่ือสังคมออนไลน์ ย้ำป้ายแดงปลอมผิดกฎหมาย 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตรวจสอบพบการประกาศขายป้ายแดง พร้อมสมุดคู่มือประจำรถ 
ใช้กับเคร่ืองหมายพิเศษในส่ือสังคมออนไลน์ โดยดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น “ป้ายแดงปลอม”  
ที่มิได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และป้ายแดงที่ถูกต้องอยู่ในความครอบครองของบริษัทผู้จำหน่ายรถ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายป้ายแดง จึงขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเช่ือซื้อป้ายแดงที่มีการประกาศขาย
ดังกล่าว เนื่องจากการนำป้ายแดงปลอมไปติดที่รถจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐานใช้
เอกสารทางราชการปลอม มีโทษถึงข้ันจำคุก ต้ังแต่ 6 เดือน - 5 ปี ปรับต้ังแต่ 1,000 - 10,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ  

สำหรับวิธีการสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น 
สามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา ต้องมีลายน้ำตราเคร่ืองหมายราชการ ขบ. (รูปมาตุลี
เทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก
ออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถ เพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น  
โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียนโดยต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือ
ประจำรถ และใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย ไม่ใช่ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะนำไปจำหน่ายต่อได้  

กรมการขนส่งทางบกมีระบบบริการใบอนุญาตเคร่ืองหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับผู้จำหน่ายรถ
หรือตัวแทนจำหน่ายในการรายงานข้อมูลการใช้และตรวจสอบ เคร่ืองหมายป้ายแดง โดยบันทึกข้อมูลการใช้
เคร่ืองหมายฯ เมื่อส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อประกอบด้วย หมายเลขเคร่ืองหมายฯ ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถ 
หมายเลขเคร่ืองยนต์ เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขสมุดประจำรถ วันที่อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อรถ ข้อมูลผู้ซื้อ 
และวันที่ต้องจดทะเบียนรถ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการแบบออนไลน์  
(e-Service) เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ครอบครองป้ายแดง ผู้จำหน่ายรถ หรือตัวแทนจำหน่าย 
และผู้ซื้อรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน การใช้ป้ายแดงปลอมได้  

สำหรับการใช้รถป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยไม่นำรถไปจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี  
ให้ถูกต้อง การกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน  
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งหากรถเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกโจรกรรมรถยนต์จะยากต่อการติดตาม 
ตรวจสอบ จึงแนะนำให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ณ กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถโดยเร็ว 

*********
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง เมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบหนี้ ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบหนี้ ? 
กระทรวงยุติธรรม แนะความรู้ให้กับประชาชน กรณีเมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้อง

รับผิดชอบหนี้ โดยผู้ที่ต้องรับผิดชอบ มีดังนี้ 
• บิดาหรือมารดาเป็นเจ้าของบัตรเครดิตผู้มีหน้าที่รับภาระต้องเป็น “บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย” 

เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ชำระหนี้ได้ แต่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดก 
ที่ตกทอดได้แก่ตน หากไม่มีทรัพย์มรดกตกทอด บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 

• คู่สมรสเป็นเจ้าของบัตรเครดิตกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส และหนี้บัตรเครดิตเกิดขึ้นภายหลัง
การสมรส สามีหรือภริยาของคู่สมรสที่เสียชีวิต อาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สิน ก้อนนั้น ๆ หากพิสูจน์ได้ว่า 
หนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายร่วมกันในระหว่างสมรส ซึ่งถือว่าเป็นหนี้ร่วมกันระหว่างสามีภริยา 

• เป็นผู้ถือบัตรเสริมเนื่องจากบัตรเสริมและบัตรหลักของบัตรเครดิตนั้น “ใช้วงเงินร่วมกัน”  
จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้บัตรเครดิตทั้งนี้ หนี้บัตรเครดิต มีอายุความ 2 ปี นับแต่มีการชำระหนี้แก่สถาบัน
การเงินคร้ังสุดท้าย และเป็น “คดีแพ่ง” ไม่ใช่คดีอาญาจึงไม่มีโทษจำคุก แต่หากไม่ชำระหนี้ สถาบันการเงิน 
มีสิทธิบังคับคดีด้วยการยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดหรือหักเงินเดือน 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 
กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์  0 2221 0151 - 8 

1) หัวข้อเร่ือง มีผลแล้ว! ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มีผลแล้ว! ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน 

กรมการปกครองเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เร่ือง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขอ อนุมัติ 
อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำส่ัง ข้อบังคับ หรือ
ประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 

2) กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

3) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน  ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  
0 2221 0151 - 8 
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