
 
 
 

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” 

******* 
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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 
********* 
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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 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2564 วันที่  1  ธันวาคม  2564 



 
 
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 

*********
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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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