
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

1. กระตุ้นต่อเนื่อง โครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” กระทรวงการคลัง - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. “ถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย” มอบ 2 แคมเปญใหญ่ 
ส่งความสุขให้ประชาชนช่วงส้ินปี 

กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

- 

3. รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ยกระดับการ
คมนาคมและคุณภาพชีวิต 

กระทรวงคมนาคม - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เตือนผู้ลักลอบผลิตสุราเถ่ือนมีความผิด แนะบริโภคสุรา

ที่ถูกกฎหมาย 
กระทรวงการคลัง - 

5. ระวัง! กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ 
ค่าไฟฟ้า 

กระทรวงมหาดไทย - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. กินหมูดิบ เส่ียง!! ไข้หูดับ กระทรวงสาธารณสุข - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
7. รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์

เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เริ่ม 1 มกราคม 2563  
เป็นต้นไป 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

- 

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 27 / 2562  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2273 9020 ต่อ 3523 หรือ 3508 

1) หัวข้อเร่ือง  กระตุ้นต่อเนื่อง โครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” 
2) ที่มา/หลักการ 

เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 
“ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภค
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง จากการที่มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้
ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศ 12,901,825 คน มียอดใช้จ่ายแล้ว 12,450 ล้านบาท 

และเนื่องจากยังมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” อีกเป็นจำนวนมากที่พร้อมจะจับจา่ย
ใช้สอยแต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ กระทรวงการคลังจึงได้ออกแบบมาตรการส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet ช่อง 2 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย และปรับปรุงวิธีดำเนินมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ 
มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” จะเปิดให้ผู้ท่ีไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 2 ล้านคน โดยผู้

ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้จ่ายจากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เป็นเงินชดเชย
ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และเงินชดเชยร้อยละ 20 ของ
ยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) เช่นเดียวกับ 
“ชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2” จะแตกต่างเพียงไม่มีวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท ผ่าน g-Wallet ช่อง 1  

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ให้สะดวกมากขึ้นโดยสามารถใช้
จ่ายได้ทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน อีกทั้ง สามารถใช้จ่ายค่าบริการแพ็กเกจที่พักพร้อมการเดินทาง
หรือบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบเช่ือมโยงการจ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านระบบท่ีสามารถ
ตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ กระทรวงการคลังจะเริ ่มเปิดให้ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ตั้งแต่วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562  

โดยการลงทะเบียนในวันท่ี 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 จะเปิดวันละ 750,000 ราย แบ่งเป็น 2 รอบ 
ในเวลา 6.00 น. และเวลา 18.00 น. เช่นเดิม และส่วนท่ีลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนในวันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” มีความพิเศษที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบยีน
ให้แก่ผู้สูงวัย โดยจะเปิดรอบลงทะเบียนให้ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 ประมาณ 
500,000 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียนวันแรกจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์
ในเฟส 1 และ 2 สามารถเริ ่มใช้จ่าย g-wallet ช่อง 2 ทุกจังหวัดได้ตั ้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดย
มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” นี้ จะส้ินสุดในวันท่ี 31 มกราคม 2563 ซึ่งขยายระยะเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมด้วย 
สำหรับร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ภายในเดือนมกราคม 2563  
4)  ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา  

มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ในระยะที่ 3 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ในกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการเดินทางและการใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มี
การกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 27 / 2562 วันที่  20  พฤศจิกายน  2562 
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5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   

ผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายสินค้าและบริการใหก้ับ
ประชาชนที่ได้รับสิทธิ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการบริโภค
ภายในประเทศ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไว ้

6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  กระตุ้นต่อเนื่อง โครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” 
หลังได้รับเสียงตอบรับอย่างดีสำหรับโครงการชิมช้อปใช้ในเฟส 1 และ 2 โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียน

รับสิทธิ์ออนไลน์จนเต็มในเวลาอันรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้ 
เฟส 3” ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวนวันละ 1 ล้านสิทธิ์ แบ่งเป็น 2 รอบคือ 06.00 น. และ 
18.00 น. และส่วนที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน ได้นำมาเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 
อีกทั้ง มีการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้สูงวัย โดยเปิดรอบลงทะเบียนให้ผู้มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ ้นไป เมื ่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ประมาณ 500,000 ราย ซึ ่งผู ้ลงทะเบียนวันแรก 
สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 และ 2 สามารถเริ่มใช้
จ่าย g-wallet ช่อง 2 ทุกจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” นี้
จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งขยายระยะเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมด้วย สำหรับร้านค้าสามารถ
สมัครเข้าร่วมมาตรการได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้งานมีการปรับเปลี่ยนจาก 
คร้ังก่อน ดังนี้ 

เงื่อนไขการรับสิทธ์ิโครงการ “ชิม ช้อป ใช”้ เฟส 3 
• เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธ์ิในเฟส 1 และ เฟส 2 
• ไม่มีการสนับสนุนเงิน 1,000 บาทในกระเป๋าที่ 1 เช่นเฟสก่อนหน้า 
• ได้รับ Cash Back ในกระเป๋าที่ 2 เช่นเดิม (โดยได้รับเงินชดเชย 15% สำหรับเงินใช้จ่ายไม่เกิน 

30,000 บาทและรับเงินชดเชย 20% สำหรับเงินใช้จ่ายมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท) 
• ใช้จ่ายเงินได้ทุกจังหวัด รวมถึงจังหวัดที่อาศัยอยู่ด้วย 
• รวมค่าใช้จ่ายแพคเกจท่องเที่ยว ที่พัก ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินในประเทศ และภาคบริการ 

ที่เกี่ยวข้อง 
• ใช้ควบคู่กับมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย และ เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก ได้ 
• ในจำนวนผู้รับสิทธ์ิ 2 ล้านคนในเฟส 3 นี้ เป็นสิทธ์ิพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 5 แสนคน 

เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สูงอายุลงทะเบียนไม่ค่อยทัน 
• ขยายเวลาจากเดิมส้ินสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ออกไปเป็น 31 ม.ค. 2563 
ทั ้งนี ้ หากประชาชนมีข ้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ชิมช้อปใช้ Call Center by Krungthai  

โทร. 0 2111 1144 
********* 
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กระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กรม/หน่วยงาน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข่าวสารท่องเท่ียว ททท. โทร 1672 

1) หัวข้อเร่ือง “ถึงเวลาทัวร์ให้ท่ัวไทย” มอบ 2 แคมเปญใหญ่ส่งความสุขให้ประชาชนช่วงส้ินปี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง “ถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย” มอบ 2 แคมเปญใหญ่ส่งความสุขให้ประชาชนช่วงส้ินปี 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบของขวัญส่งท้ายปลายปี เพื่อสร้างบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวถึงต้นปี 2563 ซึ่งเป็นนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 
ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเวลาทัวร์ให้ทั ่วไทย” ที่มอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ผ่าน 2 
แคมเปญ คือ โครงการ “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก” ที่นำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและบริการ
ประเทศไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล ลดสูงสุดถึง 80% ควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสู่ High Value Destination ได้แก่ จองที่นั่งสายการบินราคาสุดพิเศษ โปรโมช่ันทุกเส้นทางบินใน
ประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 990 บาท โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว ราคาโปรโมชั่น กลุ่มสินค้าด้านสุขภาพและ
ความงาม กลุ่มสินค้าระดับพรีเมี่ยม อาทิ Package ท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ชราคาพิเศษ กลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยว
ชุมชน กลุ่มอาหาร กลุ่มนันทนาการ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ พร้อมเสนอโปรโมชั่นช็อกโลกพร้อมกัน  
เร่ิมต้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  

และ โครงการ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย” เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ให้ประชาชน
เดินทางท่องเที่ยวอย่างสุขใจไปพร้อมกับของขวัญ 5 หมวด  คือ 1. หมวดการเดินทาง อาทิ บัตรโดยสาร
เครื่องบินและรถบัสปรับอากาศ 2. หมวดที่พัก 3. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 4. หมวดแพคเก็จทัวร์ และ  
5. หมวดแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ ซึ่งมีของขวัญทั้งหมด 40,000 รายการ ในราคา 
ช้ินละ 100 บาท โดยทั้ง 2 โครงการจะส้ินสุดพร้อมกันในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

สำหรับโครงการ “ถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย” จากแคมเปญ “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก” และ  
“ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย” ผู้สนใจสมัครต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบยีน 
สามารถทางเว็บไซต์โครงการ www.เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก.com และ www.ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย.com 
จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่ฤดูกาลท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษ  
และออกไปสัมผัสเมืองไทยที่สวยงามในท่ามกลางอากาศหนาวที่กำลังมาถึง 

ทั้งนี้ ประชาชนที่พลาดการลงทะเบียนในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้
อีกครั้งในระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนเพียงวันละ 10,000 คน
เท่านั้น หากครบจำนวนจะปิดรับสิทธ์ิทันที โดยต้องเดินทางภายใน 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม/หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย 1690 

1) หัวข้อเร่ือง  รถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ยกระดับการคมนาคมและคุณภาพชีวิต 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง  รถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ยกระดับการคมนาคมและคุณภาพชีวิต 

รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) 
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศ โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื ่อมสามสนามบิน มีแนวเส้นทางเชื่อมโยง 
ท่าอากาศยานสำคัญของประเทศ เริ่มต้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มุ่งหน้า
ต่อไปตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก ไปยังท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นสถานีสุดท้าย ระยะทางรวม 220 
กิโลเมตร ขบวนรถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 250 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแล  
อย่างรัดกุมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนับเป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่ได้
ผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP Net Cost)  
ที่ม ีม ูลค่าสูงถึง 224,544 ล้านบาท ทำให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อตกลงสัญญาสัมปทาน  
โดยส่งผลให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2,200 ล้านบาท ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน 50 ปี อีกทั้งทรัพย์สิน
ทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐเมื่อส้ินสุดสัญญา  

โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566 เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะทำให้เกิดการพัฒนาเมือง
โดยรอบสถานี นำความเจริญสู่ชุมชน เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตลอดเส้นทาง และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาท ถือเป็น
กุญแจสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการจ้างงาน
ในช่วงก่อสร้างมากถึง 16,000 อัตรา และการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากกว่า 100,000 อัตรา ใน 5 ปี
ข้างหน้าอีกด้วย  
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน กรมสรรพสามิต 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2241 4778 

1) หัวข้อเร่ือง  เตือนผู้ลักลอบผลิตสุราเถ่ือนมีความผิด แนะบริโภคสุราท่ีถูกกฎหมาย 
2) ที่มา/หลักการ 

จากกรณีชาวบ้านในตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุร ีหลังมี
อาการแน่นหน้าอก อาเจียนจากการซื้อเหล้ายาดองท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรรากสามสิบ ผสมคางคกและ เหล้าขาว
มาบริโภคเป็นเหตุให้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย นั้น กรมสรรพสามิตได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานสรรพสามิต
พื้นท่ีชลบุรี 1 แล้ว พบว่าในสถานท่ีทำเหล้ายาดองดังกล่าว พบท้ัง ถังแกลลอนเปล่าชนิดเมทิล แอลกอฮอล์และชนิด
เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและแจ้งข้อกล่าวหา
ต่อผู้กระทำผิดต่อไป 
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ 

กรณีเหล้ายาดองตามข่าวถือเป็นกรณีตัวอย่างของการดื่มสุราที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สามารถแบ่งลักษณะความผิดได้ 2 กรณี ดังนี้  

1. กรณีท่ี 1 : การขายเหล้ายาดองท่ีทำจากสุราท่ีเสียภาษีแล้ว จะผิดกฎหมายของ กรมสรรพสามิต ตาม
มาตรา 155 (ไม่มีใบอนุญาตขาย) มาตรา 157 (เปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุรา) และมาตรา 158 (เปล่ียนแปลง สุรา) 
ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ  

2. กรณีที ่ 2 : การขายเหล้ายาดองที ่ทำจากสุราที ่ไม่ได้เสียภาษี จะผิดกฎหมายกรมสรรพสามิต              
ตามมาตรา 191 (ขายสุราท่ีผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต) และมาตรา 192 (ซื้อหรือครอบครองสุราท่ีผลิตโดยไม่ได้รับ
อนุญาต) ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา  

กรมสรรพสามิตไม่มีการอนุญาตให้ทำเหล้ายาดองเพื่อขายได้ โดยมีการควบคุมการผลิตสุราและออก
ใบอนุญาตผลิต รวมทั้งมีการควบคุมการผลิต การจำหน่ายและการตรวจสอบคุณภาพสุราที่ได้มาตรฐานสุราตามท่ี
กรมสรรพสามิตกำหนด ซึ่งกรมสรรพสามิตจะมีการตรวจสอบต้ังแต่การใช้วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต และตรวจสอบ
คุณภาพสุราก่อนนำออกจากโรงอุตสาหกรรม และตรวจสอบการใช้ฉลากและภาชนะตามประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนการผลิต 
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

การบริโภคสุราที่มิได้รับอนุญาตให้ผลิตจากกรมสรรพสามิตจะส่งผลต่อสุขภาพอาจเกิดอันตรายกับชีวิต
ของผู้บริโภคได้ จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคเหล้ายาดองที่จำหน่ายตามซุ้มยาดองหรือแหล่ง   อื่น ๆ 
รวมทั้งหลีกเล่ียงการบริโภคสุราท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต  

6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  เตือนผู้ลักลอบผลิตสุราเถื่อนมีความผิด แนะบริโภคสุราที่ถูกกฎหมาย 
กรมสรรพสามิตดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิต  

สุราเถื่อน พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้บริโภคหลีกเล่ียงการดื่มสุราที่ไม่ได้รับอนุญาตผลิตจากกรมสรรพสามิต ซึ่งจะ
ส่งผลต่อสุขภาพอาจเกิดอันตรายกับชีวิตของผู้บริโภคได้ กรณีเหล้ายาดองที่ปรากฎตามข่าวถือเป็นกรณี
ตัวอย่างของการดื่มสุราที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ สามารถแบ่งลักษณะความผิดได้ 2 กรณี คือ  
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กรณีที่ 1 : การขายเหล้ายาดองที่ทำจากสุราที่เสียภาษีแล้ว จะผิดกฎหมายของกรมสรรพสามิต

ตามมาตรา 155 (ไม่มีใบอนุญาตขาย) มาตรา 157 (เปลี ่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา) และมาตรา 158 
(เปล่ียนแปลง สุรา) ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

กรณีที่ 2 : การขายเหล้ายาดองที่ทำจากสุราที่ไม่ได้เสียภาษี จะผิดกฎหมายกรมสรรพสามิต              
ตามมาตรา 191 (ขายสุราที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต) และมาตรา 192 (ซื้อหรือครอบครองสุราที่ผลิตโดย
ไม่ได้รับอนุญาต) ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการดื่มเหล้ายาดองที่จำหน่ายตามซุ้มยาดองหรือแหล่งอื่นๆ จึงขอให้
ประชาชนหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้ายาดองที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต รวมทั้งหลีกเลี่ยงการบริโภคสุราเถื่อน 
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตด้วย หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2241 4778 

********* 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่ือสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2590 9556 
ช่องทางการติดต่อ PEA Call Center 1129 

1) หัวข้อเร่ือง ระวัง! กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง ระวัง! กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็น
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า และเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ
ดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
หนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกคร้ัง 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่ PEA Call Center สายด่วน 1129 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 27 / 2562 วันที่  20  พฤศจิกายน  2562 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
กรม/หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 0 2590 1401-2 โทรสาร 0 2591 8612-3 

1) หัวข้อเร่ือง กินหมูดิบ เส่ียง!! ไข้หูดับ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์
เร่ือง กินหมูดิบ เส่ียง!! ไข้หูดับ 

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนอันตรายของการรับประทานหมูดิบ เสี ่ยงต่อการเป็นไข้หูดับ 
อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก เมื่อร่างกายมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสกับหมู กินเนื้อหมู หรือ
เลือดหมูสด ที่มีเช้ือแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ปนเป้ือนอยู่ ส่งผลให้เกิดอาการไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน 
ประสาทหูอักเสบจนหูดับ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ 

สำหรับวิธีการป้องกันตนไม่ให้เส่ียงต่อโรคไข้หูดับ สามารถทำได้โดย 1) หลีกเล่ียงการบริโภคเนื้อหมู
ดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ หรือหมูที่ป่วยหรือตายจากโรค 2) ผู้ปรุงอาหาร ผู้เลี้ยง และผู้ชำแหละหมูที่มีบาดแผล
ต้องปิดแผลและสวมถุงมือทุกครั้งขณะสัมผัสเนื้อหมู หากสัมผัสต้องล้างมือ ล้างเท้า และล้างตัวให้สะอาด  
3) ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดหรือโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ 
และ 4) ควรทำให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่  กรมควบคุมโรค  
สายด่วน 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 27 / 2562 วันที่  20  พฤศจิกายน  2562 
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กระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม/หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ  0 2278 8400 - 19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง   รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 
เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง  รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 

เร่ิม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคธุรกิจงดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการ 

“Everyday Say No to Plastic Bags” ร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม รวมถึงมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้  

การลดขยะพลาสติกไม่สามารถทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ทั้งนี้มี
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 แห่ง ร่วมงดการแจกถุงพลาสติกให้กับผู้มาซื้อสินค้า โดยจะเร่ิมต้น
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะปลอดขยะ
พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียวทิ้ง (Single use)  

ส่ิงสำคัญที่สุดในการลดปริมาณขยะ คือ ขอให้คนไทยทุกคนทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อไม่ให้เกิดขยะทั้งบน
บกและในทะเล รวมถึงขอความร่วมมือในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียวทิ้ง (Single use) 
มาร่วมพกถุงผ้า กระเป๋ามาจับจ่ายใช้สอย ร่วมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ไปยัง
รุ่นลูกหลานต่อไป 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 27 / 2562 วันที่  20  พฤศจิกายน  2562 

 
 


