
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. แล้งนี้รอดแน่!! มท. ส่ังการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการ
เร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบาย
รัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนิน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

กระทรวงมหาดไทย - 

3. ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุ
อัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. 7 ข้อ ชวนสงสัย เส่ียงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash 

Back) งวดที่ 2 
กระทรวงการคลัง - 

6. คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดิน 
ฉบับใหม่ ตอนที่ 1 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 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” 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง แล้งนี้รอดแน่!! มท. ส่ังการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ตามนโยบายรัฐบาล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แล้งนี้รอดแน่!! มท. ส่ังการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ตามนโยบายรัฐบาล 

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ ้นในบางพื ้นที่ของประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ 
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการ
สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ ทั ้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร  
การอุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื ่อให้มีปริมาณน้ำที ่ เพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน ด้วยการ “ขุดดินแลกน้ำ” 
โดยใช้วัสดุมูลดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการบริหาร
จัดการวัสดุมูลดินให้เกิดประโยชน์ และเป็นการขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ 

กระทรวงมหาดไทย ได้สั ่งการผู ้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้ องในพื ้นที่
พิจารณาดำเนินการ “ขุดดินแลกน้ำ” ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ศึกษาแนวทางการดำเนินการ
ตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือ 
ภัยแล้งของกรมที ่ดิน กระทรวงมหาดไทย และแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที ่ได้จากการขุดลอก  
ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบการดำเนินการดังกล่าวด้วย 

กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและเกษตรกรผู้ใช้น้ำในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ
และจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมี
น ้ำอ ุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้อย ่างแน่นอน ทั ้งน ี ้ หากพี ่น ้องประชาชนได้ร ับความเดือดร้อน 
จากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือติดต่อ
สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง  

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563 วันที่  22  มกราคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นท่ี เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ในช่วงนี้สภาพความกดอากาศสูงอ่อนแรงลง ไม่มีแรงลม และไม่มีการเคลื่อนที่ในชั้นพื้นที่ราบ  
ที่คนอาศัย ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมถึงหลายพื้นที่ในส่วนภูมิภาค 

กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ให้กวดขันเรื่องการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะมาตรการ  
ลดมลพิษจากต้นกำเนิด ได้แก่ มาตรการด้านการขนส่งและจราจร เช่น การตรวจจับรถควันดำ การรณรงค์
ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้งและพื้นที่เกษตรกรรม 
อย่างเคร่งครัด เข้มงวด การตรวจสอบควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุม
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคให้ถูกต้องการหลักวิชาการ นอกจากนี้ให้มีมาตรการ  
ในการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และปรับแผนเผชิญเหตุให้ทัน
ต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้กับประชาชนให้ทราบสถานการณ์ที่ถูกต้อง 

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
ร่างกาย เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมและการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือ 
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย สำหรับกลุ่มเส่ียง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วย ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที  

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563 วันที่  22  มกราคม  2563 

 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นท่ี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่ 
ในช่วงวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของ 

ชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้  
เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งกรณี
ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลตรุษจีน
ยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก 

กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั ่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย และการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาลตรุษจีน 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 2) มาตรการด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน 
กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัด และทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 3) มาตรการด้านกฎหมาย โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานออกเฝ้าระวัง ตรวจตราอาคาร
บ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ และสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมถึง
กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ 

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสารธารณภัยหรือแจ้งเหตุสาธารณภัย ท่านสามารถติดต่อได้ที ่ สายด่วน 
สาธารณภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2232 1339 

1) หัวข้อเร่ือง 7 ข้อ ชวนสงสัย เส่ียงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง 7 ข้อ ชวนสงสัย เส่ียงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย 
มาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศ

เอเชีย และเมื่อมีผู้มาเชิญชวน ชี้แนะช่องทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องมีขั้นตอน
มากมาย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานไทยด่วนตัดสินใจ และละละเลยการตรวจสอบนายจ้าง หรือ
สัญญาจ้างงานให้ละเอียด รอบคอบ เส่ียงต่อต้องกลายเป็นแรงงานเถื่อนหรือถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบได้  

กระทรวงแรงงาน จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังการชักชวนให้ไปทำงานต่างประเทศ 
โดยแนะวิธีการสังเกตเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงาน ในกรณีต่อไปนี้ 

1. การแนะนำผ่านบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือรู้จักเพียงผิวเผิน การประกาศรับสมัคร หรือเชิญชวน 
ในส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 

2. ไม่เคยเห็นสัญญาจ้าง หรือหากแม้เคยเห็นแต่ถ้าท่านอ่านไม่ได้หรือไม่เข้าใจ นายจ้างก็สามารถ
เขียนข้อความที่เอาเปรียบได้ และที่สำคัญอย่าเช่ือสัญญาปากเปล่า 

3. การเดินทางต้องมี Calling Visa หากไม่มีแสดงว่านายจ้างหลอกลวงว่าท่านสามารถทำงานที่
มาเลเซียได ้

4. ประเทศมาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติมีอายุไม่เกิน 45 ปี ดังนั้น หากท่านอายุมากกว่า
นี้ก็เข้าข่ายถูกหลอกลวง ยกเว้นเป็นการทำงานด้วยใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass  
ซึ่งไม่ได้กำหนดอายุ 

5. ต้องตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยก่อน โดยปัจจุบันสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาล 2 แห่ง และ
หลังจากเดินทางมาถึงมาเลเซียแล้วก็ต้องตรวจอีก 1 คร้ัง ก่อนทำ Work Permit 

6. ข้อเสนอที่ทำให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายก็คือ “ทดลองทำงานก่อน 1 เดือน หากไม่พอใจก็เดินทาง
กลับได”้ แต่หลายคร้ังแรงงานมักจะถูกหลอกให้มาทำงานฟรี 

7. หากรู้สึกสงสัย ให้เช่ือก่อนว่ามีความเส่ียงที่จะถูกหลอก 
การทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย แรงงานจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ที ่พึงมี 

ตามกฎหมายได้เลย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย จะต้องตรวจสอบนายจ้าง 
สัญญาจ้าง และต้องมั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และหากประชาชนที่ต้องการไปทำงาน
ต่างประเทศมีข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลได้
ที ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6708 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2126 5800 

1) หัวข้อเร่ือง “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดท่ี 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 2 

กรมบัญชีกลาง เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 2 สำหรับรอบการใช้จ่าย
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม ให้กับผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ที่ได้จ่ายเงินจากกระเป๋า  
G-Wallet 2 ในวันที่ 15 มกราคม 2563  

และสำหรับการคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 3 ซึ่งเป็นรอบการใช้จ่ายระหว่าง
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 จะได้รับเงินคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเงินคืน (Cash Back)  
ได้กำหนดคืนตามเงื่อนไข ร้อยละ 15 สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และอีกร้อยละ 20 สำหรับ
การใช้จ่ายตั้งแต่ 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท โดยผู้ใช้สิทธ์ิ
สามารถตรวจสอบยอดเงินคืนของตนเองได้ที่  แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วสามารถโอนเงินคืนกลับเข้า
บัญชีของตนเองผ่าน Internet Banking ได ้ 

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางขอให้ผู้ใช้สิทธิพิจารณาก่อนการใช้จ่ายว่า ร้านค้าที่ซื้อสินค้าหรือ
บริการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการที่ได้สิทธิในกระเป๋า G-Wallet 2 หรือไม่ เพื่อผู้ใช้สิทธิ
จะได้รับเงินชดเชย ทั้งนี้ ร้านค้าที่ได้สิทธิในกระเป๋า G-Wallet 2 จะเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการที่เป็นประเภท ชิม ช้อป หรือใช้ ที่มิใช่เป็นร้านขายสินค้าบริการทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้า และ
ขอฝากผู้ใช้สิทธิใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการด้วย 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง ชิมช้อปใช้ Call Center 
by Krungthai โทร.0 2111 1144 

******** 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1503 

1) หัวข้อเร่ือง คำถามท่ีพบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีท่ีดินฉบับใหม ่ตอนท่ี 1 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินฉบับใหม ่ตอนที่ 1 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะมีการเก็บภาษีจากที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แต่อย่างไร

ก็ตามประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ.ภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และช้ีแจงให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมากขึ้น 
ดังนี้ 

1) การยื่นคำร้องขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมาด้วยตนเองหรือไม่ ? 
ตอบ ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทน 

หรือส่งไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
2) บุคคลท่ัวไปสามารถมีบ้านหรือห้องชุด เพื่ออยู่อาศัยได้กี่หลัง ? 

ตอบ บุคคลทั่วไปสามารถมีบ้านหรือห้องชุดได้หลายหลัง แต่เจ้าของบ้านหรือห้องชุดนั้นจะ
ได้รับยกเว้น ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นหากมี
มูลค่าของที่ดินและบ้านรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท 

2. เป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นภาษี
หากมีมูลค่าของบ้านไม่เกิน 10 ล้านบาท 

3) กรณีบ้านหรือห้องชุดที่ซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเองหรือให้คนในครอบครัวอยู่อาศัย แต่ยังไม่ได้
เข้าไปอยู่อาศัยหรืออยู่อาศัยไม่ตลอดทั้งปี จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ในอัตราใด ? 

ตอบ หากเป็นเจ้าของบ้านหรือห้องชุดต้องเสียภาษีแต่เสียในอัตราอยู่อาศัย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. หากมีช่ือในทะเบียนบ้าน ได้รับยกเว้นภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท 
2. หากไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เร่ิมต้นร้อยละ 0.02 

4) กรณีคอนโดมิเนียม (ห้องชุด) ถ้ามีสองห้องติดกันและเปิดหากันได้ แต่ได้รับหนังสือ 
แสดงกรรมสิทธ์ิในห้องชุด 2 ฉบับจะถือว่าได้รับยกเว้นทั้งสองหลังหรือไม่ ? 

ตอบ ห้องชุดพิจารณาแยกตามหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิของห้องชุดแต่ละห้อง เมื่อมีหนังสือได้ 2 
หลัง แม้จะเปิดทะลุหากันได้ ก็ไม่สามารถรวมพื ้นที ่เพื ่อยกเว้นมูลค่าฐานภาษีได้  ดังนั้น หลังที่สอง  
จะเป็นหลังอื่นทันที ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เร่ิมต้นอัตราร้อยละ 0.02 

5) ชาวต่างชาติมีช่ือในทะเบียนบ้าน (ทร.13) ซื้อห้องชุดไว้ 2 ห้อง ในต่างท้องท่ีกัน ต้องเสีย
ภาษีหรือไม่ ถ้าเสียจะเสียภาษีอย่างไร ? 

ตอบ ต้องเสียภาษีเหมือนคนไทยทั่วไป โดยได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
เพียงห้องเดียว ส่วนอีกห้องจะถือเป็นหลังอื่น หากใช้เพื่ออยู่อาศัยก็ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้น
อัตราร้อยละ 0.02 
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563 วันที่  22  มกราคม  2563 

 
 



- 2 - 
 
 



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

ไทยให้บริการทุกวัน ตั ้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที ่อาคารพิพิธภัณฑ์ 
การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
จ.นนทบุรี ซึ่งจะให้บริการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา เบื้องต้นมี 4 ตำรับ คือ  
ยาศุขไสยาศน์ ทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น และน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ศิริภัทร โดยคลินิกนี้ 
จะเป็นต้นแบบของคลินิกกัญชาทั่วประเทศในอนาคต สำหรับการให้บริการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันที่ 6 - 17 มกราคม 2563 รับคนไข้จำนวน 300 คน/วัน  
ช่วงท่ี 2 หลังจาก 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รับคนไข้จำนวน 200 คน/วัน  
หากท่านใดสนใจที่จะรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

สามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้ากับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน  
ผ่านแอปพลิเคชัน “Dr.Ganja in TTM” กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในระบบแอนดรอยด์ สำหรับระบบ 
IOS นั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2591 1964 หรือ 0 2590 2606 ในวัน และเวลา
ราชการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563 วันที่  22  มกราคม  2563 

 
 



- 2 - 
 
 


