


 
 
 

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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