
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ก่อนใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส ๓ – ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องทำ
อะไรบ้าง เช็กเลย! 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐  
ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป์ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ 
ทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย 

เส่ียงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.๔๐ นาน  

๖ เดือน 

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 
คร้ังที่ 26 / 2564  



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

1) หัวข้อเร่ือง ก่อนใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 3 – ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องทำอะไรบ้าง เช็กเลย! 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ก่อนใช้สิทธิ “คนละคร่ึงเฟส 3 – ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องทำอะไรบ้าง เช็กเลย! 
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้รับสิทธิโครงการ “คนละคร่ึงเฟส 3” 

และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ได้เร่ิมใช้งาน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ จึงขอแนะนำให้ผู้ได้รับสิทธิเตรียม
ความพร้อม ซึ่ง “ผู้รับสิทธิรายใหม่” ทุกคนจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเปิดใช้งาน G-wallet เพื่อเตรียมรับสิทธิ 
2. ยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการทุจริต โดยแอบอ้างหรือสวมสิทธิเป็นตัวท่าน ตามช่องทางที่สะดวก 

ดังนี้ 
• สแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 
• นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  
• ยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

สำหรับผู้รับสิทธิรายเดิมบางคน เมื่อกดเข้า G-wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หากระบบ 
ขึ้นข้อความว่า “กรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติม เพื่อใช้สิทธิในโครงการ เนื่องจากการยืน ยันตัวตนของคุณ 
ยังไม่สมบูรณ์” ขอให้ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนอีกคร้ัง 

ส่วนผู้ที่กดเข้า G-Wallet แล้วขึ้นข้อความว่า “โครงการ “คนละคร่ึง” หรือ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” สามารถ
ใช้ได้วันที่  1 กรกฎาคม ๒๕64” ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม และใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม -  
31 ธันวาคม ๒๕64 

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144 และ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273  9020 ต่อ 3421-25 (ในวันและเวลาราชการ) 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 26 / 2564 วันที่  6  กรกฎาคม  2564 



- 2 - 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป ์

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป์ 
ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีคำส่ังให้ปิดแคมป์คนงาน งดการเดินทางและ

เคล่ือนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดง เป็นเวลา ๑ เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น 
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะดำเนินการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน  

กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 โดยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากคำส่ังดังกล่าวจะได้รับเงินชดเชย 
ร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ตามรายช่ือที่นายจ้างรับรอง ตลอดเวลาการปิดแคมป์ 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ 
******** 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 26 / 2564 วันที่  6  กรกฎาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1556 

1) หัวข้อเร่ือง ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกคร้ังก่อนฉีดให้ประชาชน 
จากกรณีพบวัคซีนซิโนแวคราว ๑๐๐ ขวด จับตัวเป็นเจลใสและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า 

เร่ืองนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เรียกเก็บวัคซีนขวดที่มีปัญหาทั้งหมดและส่งให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจคุณภาพเรียบร้อยแล้ว โดยพบว่าเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและ  
การขนส่งที่อุณหภูมิไม่เป็นไปตามทะเบียนตำรับยา คือ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส  

ซึ่งในขณะนี้ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยฉีดดำเนินการตามคำแนะนำการเก็บรักษาวัคซีนอย่างเคร่งครัด  
โดยจะต้องเก็บในอุณหภูมิ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เกิดข้ึนกับวัคซีนทุกขวดและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนจะตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนฉีดให้กับประชาชน  หากพบความผิดปกติ
จะระงับการฉีดขวดนั้นทันที 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน โทร. ๑๕๕๖ 
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 26 / 2564 วันที่  6  กรกฎาคม  2564 



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เส่ียงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เส่ียงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงนี้อากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย อาจเส่ียงป่วยด้วยโรค
อาหารเป็นพิษ ขอให้ระมัดระวังเร่ืองการรับประทานอาหาร โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทาน
อาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเล่ียงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีรูป รส กล่ิน สี ผิดปกติไม่ควร
รับประทาน 

ในช่วงนี้อากาศร้อน ทำให้เช้ือโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ 
ส่งผลให้ประชาชนมีความเส่ียงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ประชาชน
ระมัดระวังในเร่ืองการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งเป็นพิเศษ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ อายุ 15-24 ปี รองลงมา อายุ 25-34 ปี และอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ อุบลราชธานี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เชียงราย และศรีสะเกษ 
ตามลำดับ 

โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ 
และสารพิษ ที่มากับอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาด อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่ปรุงไว้นานเกิน 2 ช่ัวโมง 
โดยไม่แช่เย็นหรือนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน สำหรับอาการของโรคอาหารเป็นพิษ จะมีอาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้ำ อาจมีไข้ร่วมด้วย  
ในรายที่มีภาวะขาดน้ำ ผู้ป่วยอาจช็อก หมดสติ ไตวายและเสียชีวิตได้ การช่วยเหลือเบ้ืองต้น ควรให้จิบ
สารละลายเกลือแร่ (โออาร์เอส) บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีข้ึนให้รีบไปพบแพทย์ทันที 

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” คือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 
ด้วยความร้อน เลือกซื้อวัตถุดิบที่สด และล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงประกอบอาหาร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่
ให้สะอาดทุกคร้ัง ก่อนปรุงประกอบและรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสส่ิงสกปรก ในส่วน
อาหารที่ปรุงไว้นานแล้ว ควรนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน  หากอาหารมีรูป รส กล่ิน สี เปล่ียนไป  
ไม่ควรรับประทาน ซึ่งมาตรการ “สุก ร้อน สะอาด” นี้ นอกจากจะป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำแล้ว  
ยังเป็นการลดความกังวลต่อการติดเช้ือของโรคโควิด-19 ด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 
โทร.1422 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 นาน 6 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 นาน 6 เดือน 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์
ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โดยมีสาระสำคัญให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ 
เหลือร้อยละ ๖๐ ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

สำหรับรายละเอียดการส่งเงินสมทบมี ๓ ทางเลือก ดังนี้  
ทางเลือกท่ี ๑ ได้ประโยชน์ทดแทน ๓ กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ 

และกรณีเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จ่ายสมทบ ๔๒ บาท/เดือน หลังจาก
นั้นจ่ายสมทบ ๗๐ บาท/เดือน 

ทางเลือกท่ี ๒ ได้ประโยชน์ทดแทน ๔ กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ 
กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จ่ายสมทบ ๖๐ บาท/เดือน 
หลังจากนั้นจ่ายสมทบ ๑๐๐ บาท/เดือน 

ทางเลือกท่ี ๓ ได้ประโยชน์ทดแทน ๕ กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ 
กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕  
จ่ายสมทบ ๑๘๐ บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ ๓๐๐ บาท/เดือน 
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