
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. การฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและ
อุทกภัยปี 2562 (*เฉพาะพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

2. เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภายในสิ้นเดือน
ตุลาคมนี้ (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง) 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. กปภ.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลดค่าครองชีพ 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ถึงกันยายน ปี 63 
กระทรวงมหาดไทย - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. “บสย. SMEs ดีแน่นอน” สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 
แต่ขาดแหล่งเงินทุน 

กระทรวงการคลัง - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. ประกันสังคมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40  

ผ่านศูนย์บริการสายด่วน 1506 ได้แล้ววันนี้ 
กระทรวงแรงงาน - 

6. แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการนำทองคำและ
เงินตราเดินทางเข้าอินเดีย 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- 

7. สธ. เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควร
ปล่อยให้เด็กคลาดสายตาหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ 

กระทรวงสาธารณสุข - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี ่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2562  



 
 
กระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2281 5955, 0 2281 5884 

1) หัวข้อเร่ือง การฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัยปี 2562 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง

และอุทกภัย ปี 2562 จำนวน 5 โครงการ วงเงิน จำนวน 3.1 พันล้านบาท เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย
ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ให้สามารถทำการผลิตได้ทันทีหลัง
น้ำลด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะเวลาอันส้ัน 

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” 
และ “คาจิกิ” ที่เสียหายสิ้นเชิงและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ระยะเวลาดำเนิน
โครงการต้ังแต่ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการฟื้นฟู ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,  
ถั่วเขียว) โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของ
เกษตรกร เพื่อซื้อเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริง รายละไม่เกิน 20 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจำนวน 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.0 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 245 บาท และ ถั่วเขียว 
เกษตรกรจำนวน 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 200 บาท 

2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่
เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ 

3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง: การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน โดย
สนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร (เกษตรกรได้รับพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 
ตัว พร้อมอาหารสัตว์น้ำนำร่อง จำนวน 120 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า รายละ 5,000 บาท)  

4) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ขนาดต้ังแต่ 5 – 7 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแบบปิด 

5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย  โดยสนับสนุน
เป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกร เพื่อซื้อพันธ์ุไก่ไข่ 
เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่พื้นเมืองคละเพศ ครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมค่าอาหารและค่าวัสดุในการเล้ียง 
คิดเป็นมูลค่า รายละ 4,850 บาท 

ทั ้งนี ้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที ่ หมายเลข โทรศัพท์  
0 2281 5955 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2562 วันที่ 25 ตุลาคม  2562 

 
 



 
 
 
กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 

1) หัวข้อเร่ือง เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภายในส้ินเดือนตุลาคมนี้ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภายในส้ินเดือนตุลาคมนี้ 
กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการดูแลฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ในด้านการดูแลที่อยู่อาศัยมีบ้านเรือน 

ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 3.5 หมื่นหลัง ขณะนี้ได้ซ่อมแซมไปกว่า 2 หมื่นหลัง ซึ ่งจะเร่งดำเนินการ
ซ่อมแซมให้กับประชาชนโดยเร็ว ด้านการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร คณะกรรมการทั้งระดับอำเภอ
และระดับจังหวัดอยู ่ระหว่างเร ่งดำเนินการสำรวจเพื ่อจ่ายเงินเยียวยา ด้านสาธารณูปโภคในขณะนี้  
ได้ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าโดยรวมเกือบทั ้งหมดแล้ว ส่วนการประปาสามารถดำเนินการจ่ายน้ำ 
ได้ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงประปาหมู่บ้านที่อาจยังมีผลกระทบแต่ได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว สำหรับ
ด้านการช่วยเหลือเยียวยาช่วยครอบครัวละ 5,000 บาทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายช่ือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่ผ่านมา กว่า 20,000 ราย โดยให้ผู้นำชุมชนจัดทำประชาคมและแจ้งให้ผู้ประสบภัยเปิดบัญชีกับธนาคาร  
ออมสินไว้รับเงินเยียวยาครอบครัวละ 5,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล และจะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ
เยียวยาให้ครบภายในเดือนตุลาคมนี้ 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน 1784  
ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2562 วันที่ 25 ตุลาคม  2562 

 
 



 
 
กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่ือสารองค์กร 
ช่องทางการติดต่อ Contact Center โทร. 1662 

1) หัวข้อเร่ือง กปภ.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลดค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการ ถึงกันยายน ปี 63 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กปภ.ขยายเวลาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลดค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการ ถึงกันยายน ปี 63 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยช่วยเหลือ  

ค่าน้ำประปา เดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 (จากเดิมที่
สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2562) สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว 
สามารถใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนกับการประปาส่วนภูมิภาคมาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่ https://payment.pwa.co.th/ 
welfare-register/ หรือที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ตั ้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผล
สำหรับค่าน้ำประปาประจำเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน
พฤศจิกายน 2562 – เดือนตุลาคม 2563) รวม 12 เดือน  

หลังลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงานการประปา 
ส่วนภูมิภาคสาขาและตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคได้ทั ่วประเทศ โดยต้องนำ 
ใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหรือตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ 
การประปาส่วนภูมิภาคตามปกติ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคมมาจ่ายคืนแก่ผู้มีบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของเดือนถัดไป  

ทั้งนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธ์ิเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาประจำเดือนในวงเงิน 100 บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2562 วันที่ 25 ตุลาคม  2562 
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กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ช่องทางการติดต่อ Call Center 0 2890 9999, 0 2890 9988 

1) หัวข้อเร่ือง “บสย. SMEs ดีแน่นอน” สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ขาดแหล่งเงินทุน 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “บสย. SMEs ดีแน่นอน” สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ขาดแหล่งเงินทุน 
ข่าวดีสำหรับผู ้ทำธุรกิจ SMEs แต่ยังขาดแหล่งเงินทุน บรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรม 

ขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดโครงการ “บสย. SMEs ดีแน่นอน” ซึ่งมีวงเงินค้ำประกันรวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท 
เหมาะสำหรับผู้สนใจประกอบธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดย บยส. ให้วงเงินค้ำประกันต่อราย
สูงถึง 100 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันขั้นต่ำ 2 แสนบาท ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี พร้อมฟรี! 
ค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก สามารถขอค้ำประกันได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้  บสย. เช่ือว่าโครงการนี้
จะเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น หากสนใจขอให้ปรึกษา “หมอหนี้ บสย.” ได้ที่หมายเลข 
0 2890 9999 หรือ Line : @doctor.tcg 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2562 วันที่ 25 ตุลาคม  2562 
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กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรม/หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-9562533 

1) หัวข้อเร่ือง ประกันสังคมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านศูนย์บริการสายด่วน 1506 ได้แล้ววันนี้ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกันสังคม รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านศูนย์บริการสายด่วน 1506 ได้แล้ววันนี้ 
สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 

ให้ได้รับความสะดวกในการรับสมัครและขึ้นทะเบียนฯ และเข้าถึงการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างรวดเร็ว โดยได้เปิดช่องทางหลากหลาย เช่น รับสมัครและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/section40_regist/ โดยกรอกข้อมูล
ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด  

นอกจากนั้น ยังได้รับสมัครผ่านศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 เพียง
ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลตามบัตร
ประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน นายจ้าง ลู กจ้าง และ
ผู้ประกันตน อันเป็นการยกระดับการพัฒนาการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  
ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2562 วันที่ 25 ตุลาคม  2562 

 
 



- 2 - 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
กรม/หน่วยงาน กรมการกงสุล   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล 
ช่องทางติดต่อ Call Center ๒๔ ช่ัวโมง ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular, www.consular.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง แจ้งเตือนนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับการนำทองคำและเงินตราเดินทางเข้าอินเดีย 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการนำทองคำและเงินตราเดินทางเข้าอินเดีย 
กระทรวงการต่างประเทศมีเร่ืองการแจ้งเตือนการนำทองคำและเงินตราเดินทางเข้าประเทศอินเดีย 

เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยระมัดระวังเรื่องการนำทองคำเข้าอินเดีย เนื่องจากที่ผ่านมา มีกรณีนักท่องเที่ยว
ชาวไทยสวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากทองเข้าประเทศอินเดีย และถูกกักตัวเพื่ อให้สำแดงของเพื่อเสียภาษี
ศุลกากรเป็นคร้ังคราว จึงไม่แนะนำให้คนไทยใส่เคร่ืองประดับทอง (สร้อยทอง) เข้าประเทศอินเดีย 

นอกจากกฎหมายอินเดียจะห้ามนำทองคำในลักษณะแท่ง หรือก่อนแปรรูปเข้าอินเดียโดยเด็ดขาด
แล้วกฎหมายอินเดียยังไม่ได้ระบุมูลค่าทองคำที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถนำเข้าอินเดียไว้อย่างชัดเจน  
แต่ระบุเพียงว่า หากคนต่างชาตินำเข้าทองคำในปริมาณที่มากกว่าที่ใช้ใส่เป็นเครื่องประดับตามปกติ จะต้อง
สำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรอินเดีย และความผิดข้อหาลักลอบขนทองคำเข้าประเทศอินเดียโดยไม่สำแดง  
มีโทษทั้งจำคุกและปรับ 

นอกจากทองคำแล้ว กฎหมายอินเดียยังห้ามนักท่องเที่ยวนำเงินรูปีอินเดียเข้าหรือออกประเทศอินเดีย
อีกด้วย กรณีมีธนบัตรเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเกิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า หรือหากมีเงิน
ธนบัตรไม่ถึง ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากรวมกับเงินรูปแบบอื่นแล้วมีมูลค่าเกิน ๑๐ ,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือเทียบเท่าต้องสำแดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร นอกจากนี้ ทางการอินเดียยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที ่จะ
เดินทางออกนอกประเทศอินเดียนำเงินตราต่างประเทศออกไปได้ไม่เกินจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาด้วย 

หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วน กรมการกงสุล กระทรวง  
การต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ 2๕๗๒ ๘๔๔๒ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai 
Consular” ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรือสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ทั่วโลก 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
กรม/หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง สธ. เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยให้เด็กคลาดสายตาหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สธ. เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยให้เด็กคลาดสายตาหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ 
กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กคลาด

สายตาหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ แนะควรจัดทำพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย หรือหาที่กั้นคอกสำหรับเด็ก ที่ผ่านมามักจะ
พบการจมน้ำเสียชีวิตภายในบ้านหรือรอบ ๆ บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ แหล่งน้ำเสี่ยงที่พบเด็กเล็กจมน้ำมาก
ที่สุด คือ ในภาชนะกักเก็บน้ำภายในบ้าน เช่น ถัง กะละมัง กระติกน้ำ ตุ่ม โอ่ง ซึ่งเป็นเร่ืองที่ไม่ควรมองข้าม 
เผลอไม่ได้ เพราะทำให้เด็กหลายรายต้องเสียชีวิตจากภาชนะดังกล่าว 

สาเหตุเด็กจมน้ำ  
1. ปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น เข้าห้องน้ำ คุยโทรศัพท์ ทำกับข้าว 
2. ไม่มีการจัดการแหล่งน้ำเส่ียงที่อยู่ในบ้าน 
3. ไม่มีพื้นที่เล่นปลอดภัยแก่เด็ก 
การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก  
1. เทน้ำออกจากภาชนะทุกคร้ังหลังใช้งาน  
2. กั้นคอก จัดหาพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก มีร้ัวล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และอยู่ห่างแหล่งน้ำเส่ียง  
3. ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกคร้ังหลังใช้งาน  
4. เฝ้าดูเด็กตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด (ในระยะที่มือเอื้อมถึง) และไม่ควรปล่อยให้เด็กคลาดสายตา  
ทั้งนี้ หากปล่อยให้เด็กจมน้ำนาน 6 - 10 นาที จะโอกาสเสียชีวิตสูง ประชาชนสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี Call Center 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2562 วันที่ 25 ตุลาคม  2562 

 
 



- 2 - 
 



- 3 - 
 

 


