
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เช็กเลย! เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม  
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ใช้มาตรการ "แยกกักตัวในชุมชน" ลดการแพร่เชื้อ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. กำชับการปฏิบัติตามมติ ศบค. และงดการอบรม 
ใบอุญาตขับรถทั่วประเทศ 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.๔๐ ๖๐% นาน ๖ เดือน กระทรวงแรงงาน - 

5. ขยายเวลา! ส่งเงิน “กองทุนสำรองเล้ียงชีพ” ถึงส้ินปี ๖๔ 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 29 / 2564  



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

1) หัวข้อเร่ือง เช็กเลย! เดินทางข้ามจังหวัดพื้นท่ีสีแดงเข้ม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็กเลย! เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

ศบค. เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) จาก ๑๐ จังหวัด เป็น ๑๓ จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี อยุธยา ยะลา สงขลา 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวงดออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนัก หากไม่มีเหตุจำเป็น 
ยกเว้นเพื่อจัดหาอาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ พบแพทย์ และรับวัคซีน เพื่อลดการเดินทางให้มากที่สุด โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

หากจำเป็นต้องเดินทางเข้า - ออก พื้นที่สีแดงเข้ม จะต้องแสดงเอกสาร/หลักฐาน แก่ฝ่ายความมั่นคง  
ณ ด่านตรวจ ควบคุมทั้งขาเข้าและขาออก รอบนอกพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ 

๑. เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต 
๒. สแกน QR code ไทยชนะที่ด่านตรวจ 
๓. ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ รับ QR code “หยุดเช้ือเพื่อชาติ” โดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ 

https://covid-19.in.th 
******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2564 วันที่  27  กรกฎาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการแพทย์ 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑111 

1) หัวข้อเร่ือง ใช้มาตรการ "แยกกักตัวในชุมชน" ลดการแพร่เช้ือ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ใช้มาตรการ "แยกกักตัวในชุมชน" ลดการแพร่เช้ือ 
Community Isolation หรือ การแยกกักตัวผู้ป่วยในชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อดูแลผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในชุมชนทุกกลุ่มอายุ จะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มี
อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่รอเตียง  

แนวทางในการปฏิบัติของการแยกกักตัวผู้ป่วยในชุมชน ผู้ติดเช้ือต้องสมัครใจและสามารถปฏิบัติ
ตามคำแนะนำได้ ผนวกกับการนำ "ระบบสุขภาพปฐมภูมิ" มาปรับใช้เป็นแนวทางร่วมรักษา เช่น การส่ือสาร
ผ่านเทเลคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอลติดตามอาการทุกวัน โดยต้องลงทะเบียนกับสถานพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้าร่วม
แยกกักตัวในชุมชนจะได้รับสนับสนุนอาหารครบ ๓ มื้อ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจวัดออกซิเจนในเลือด 
และจัดเตรียมระบบรีเฟอร์ผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ผนวกกับระบบการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน Home Health care 
ซึ่งจะช่วยลดการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ และลดโอกาสการแพร่เช้ือได้ในเวลาเดียวกัน 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2564 วันที่  27  กรกฎาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1584 

1) หัวข้อเร่ือง กำชับการปฏิบัติตามมติ ศบค. และงดการอบรมใบอุญาตขับรถท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กำชับการปฏิบัติตามมติ ศบค. และงดการอบรมใบอุญาตขับรถทั่วประเทศ 

กระทรวงคมนาคม กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ กำหนด
มาตรการในการเดินทางให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม ศบค. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โควิด-19 
ทั้งการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา และรถขนส่งสินค้า 
เว้นแต่ผู้ที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า 

สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศยังคงให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
แต่มีความจำเป็นต้องของดให้บริการเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรม ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลงดังนี้ 

๑. งดการอบรมสำหรับการขอใหม่ กรณีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถมาก่อน ยกเว้นกรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับ
การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้นำผลผ่านการอบรมมาดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ได้ไม่
เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 

๒. งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาต
เป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรือ
อบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก 

๓. งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการ
เคล่ือนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการ
ร่วมในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ 
ประชาชนยังสามารถใช้บริการที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
https://eservice.dlt.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax  

ในกรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งโดยเฉพาะการติดต่อด้านใบอนุญาตขับรถขอให้
จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเส่ียงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2564 วันที่  27  กรกฎาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506  

1) หัวข้อเร่ือง ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 60% นาน 6 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 60% นาน 6 เดือน 

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กับการลดอัตรา
จ่ายเงินสมทบเหลือร้อยละ ๖๐ ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 มีผลตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ -  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สำหรับการส่งเงินสมทบอัตราใหม่ มี ๓ ทางเลือก ดังนี้  

ทางเลือก ๑ จ่ายเดือนละ ๗๐ บาท (ลดเหลือ ๔๒ บาท) คุ้มครองการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
ทางเลือก ๒ จ่ายเดือนละ ๑๐๐ บาท (ลดเหลือ ๖๐ บาท) คุ้มครองการเจ็บป่วย ทุพพลภา เสียชีวิต 

และชราภาพ 
ทางเลือก ๓ จ่ายเดือนละ ๓๐๐ บาท (ลดเหลือ ๑๘๐ บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต 

ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร  
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง ขยายเวลา! ส่งเงิน “กองทุนสำรองเล้ียงชีพ” ถึงส้ินปี 64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขยายเวลา! ส่งเงิน “กองทุนสำรองเล้ียงชีพ” ถึงส้ินปี 64 

สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเล้ียงชีพ กระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลา
การช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถหยุดหรือ
เล่ือนส่งเงินเข้า “กองทุนสำรองเล้ียงชีพ” เป็นการช่ัวคราวได้  ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือน กรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม ๒๕๖๔ (จากเดิมที่ผ่อนผันให้จนถึงงวดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยให้ถือว่าสถานภาพยังคงอยู่  
และนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อเนื่องได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้าง 
และเป็นหลักประกันรายได้ทางการเงินในอนาคต 

ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไข 
ให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเล่ือนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเล้ียงชีพในท้องที่ที่เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
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