
 
 
 

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” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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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 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2564 วันที่  29  กันยายน  2564 



- 2 - 
 
 



 
 
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 
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