
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติม สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้  
เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

หากเกิดน้ำท่วม 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง 
โควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 

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 31 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง การเปิดดำเนินการสถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แจ้งรายละเอียด
การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการลงทุน 

2. สถานที่ใช้เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม หรือที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เป็นการติดตั้งแบบถาวรและ
ได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด 

3. การอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสนามแข่งขันอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการ 
กทม. หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสนามแข่งขันอื่น  
ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเปิดดำเนินการได้ 

ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ดังนี้ 
มาตรการควบคุมหลัก 1. มีมาตรการคัดกรอง 2. ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 3. สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า 4. จัดให้มีจุดล้างมือ 5. มีการเว้นระยะห่าง 6. ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 7. ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องงดเข้าพื้นที่ และ 8. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” 

มาตรการเสริม  1. จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดสม่ำเสมอ  2. มีการ 
เว้นระยะห่าง 3. ใช้สถานที่ถ่ายทำที่กว้างขวาง แบ่งพื้นที่ชัดเจน  4. จัดอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นส่วนบุคคล  
5. มีการแนะนำทีมงานจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทุกคนก่อนเร่ิมงาน และ 6. พัฒนานวัตกรรม
การถ่ายทำรูปแบบใหม่ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2354 5222 

๑) หัวข้อเร่ือง แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดข้ึนได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หน้ากากอนามัยเป็นส่ิงจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องใช้  
เพื่อป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือ โดยวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องคือไม่ควรหลวมหรือแน่น
เกินไป ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้า และครอบคลุมทุกส่วนของจมูก แก้ม และคาง ไม่ควรมี
การร่ัวบริเวณหน้ากากและผิวหนัง ที่สำคัญการใส่หน้ากากอนามัยใต้จมูกไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเช้ือ อย่างไรก็ตาม 
การใส่หน้ากากอนามัยอาจก่อให้เกิดปัญหาทางโรคผิวหนังได้ อาทิ 

๑) ปัญหาผิวหนังอักเสบบริเวณสายคล้องหู  เป็นการระคายเคืองจากการเสียดสี และเหงื่อ
เช่นเดียวกับผิวหน้า ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี ไม่รัดแน่น หรือหลวมเกินไป ปัจจุบันมีอุปกรณ์
เพื่อช่วยไม่ให้สายคล้องหูรัดมากเกินไป แนะนำเลือกใช้เสริมได้ หากมีการอักเสบต่อเนื่องห รือค่อนข้างมาก 
ควรพบแพทย์ผิวหนัง เพื่อรับยาลดการอักเสบที่เหมาะสม 

๒) ปัญหาผิวหน้าอักเสบ เกิดจากการระคายเคือง เมื่อต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน 
นอกจากนี้จากสภาพอากาศที่ร้อนก็ทำให้สภาพผิวหนังอ่อนแอลง และเกิดการระคายเคืองได้ ทั้งจากการสัมผัส
เสียดสี และจากสารเคลือบหน้ากาก ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยแบบหลวม เพราะจะไม่สามารถป้องกันเช้ือโรคได้
และต้องระมัดระวังอย่าให้เหงื่อออกมาก และเปล่ียนหน้ากากอนามัยเมื่อเร่ิมเปียกช้ืน ข้อแนะนำควรใช้ครีม
บำรุงผิวให้ผิวหน้าแข็งแรง ควรหลีกเล่ียงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำให้หน้าขาว เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่
ระคายผิว ควรเลือกครีมกันแดดกับครีมบำรุงผิวที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตัน 

๓) ปัญหาสิว เกิดจากการเสียดสีของหน้ากากอนามัยกับใบหน้า และผดที่เกิดจากความร้อน เป็นส่ิงที่
หลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ข้อแนะนำควรใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่
เหมาะกับผิวบุคคลนั้นจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่ือสารองค์กร 
ช่องทางการติดต่อ โทร.0 2590 9556-7 หรือสายด่วน PEA Call Center 1129 

1) หัวข้อเร่ือง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าร่ัวหากเกิดน้ำท่วม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือน 
จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะ 
และมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้ 

- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่ิงของจำเป็นไว้ที่สูง
หรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง 

- กรณีบ้านช้ันเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตซ์
ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้น
อาจอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 

- กรณีเป็นบ้านสองช้ันและมีสวิตซ์แยกแต่ละช้ัน หากน้ำกำลังจะท่วมช้ันล่าง ให้ปลดสวิตซ์ตัด
กระแสไฟฟ้าเฉพาะช้ันล่าง 

- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เคร่ืองไฟฟ้าที่ช้ันบน โดยให้
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตซ์ที่ช้ันล่างให้
เพื่อความปลอดภัย 

- ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 2 -3 เมตร เพื่อความ
ปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบ
แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข 

- หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำ 
ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย 

- ใช้วัตถุที่ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  เช่น สายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิท  
ถุงมือยางหรือผ้าแห้ง พันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือให้ผู้มี
ความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตซ์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง
ให้หลีกเล่ียงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โดยเร็วที่สุด 

นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยตามอาคารสูง ควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า 
เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ใกล้กับ
สายไฟฟ้า 

การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวัง
เป็นพิเศษ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888 

๑) หัวข้อเร่ือง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำรงชีพ

ของประชาชน ทำให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียนต่อ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่ากองทุนฯ มีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียน  

อย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตา ของแต่ละสถานศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืม
ประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ประมาณ 
590,000 ราย และขยายเวลาให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 

นอกจากนี้ ได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ เกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จากเดิม รายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือน
ให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ดังนี้ 

 – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท/เดือน 
 – ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท/เดือน 
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Line@กยศ. 

หรือโทร. 0 2016 4888 
********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์  0 2273 9020 

๑) หัวข้อเร่ือง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 
กระทรวงการคลัง มีความพร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เนื่องจาก  

ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ทำให้ต้องเล่ือน 
การลงทะเบียนออกไป ซึ่งหากสถานการณ์โรคโควิด-19 คล่ีคลายลง คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้
ภายในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิม จะยังคงได้รับสิทธ์ิอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ 

๑) ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง บขส. และรถไฟ รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน 

๒) เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร    
ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินจำนวน 
๒๐๐-๓๐๐ บาท ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนคร้ัง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ 

๓) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (ก๊าซแอลพีจี) รายละ ๔๕ บาทต่อเดือน โดยนำไปใช้เป็นส่วนลด 
ในการซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา ๓ เดือน 

๔) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. รายละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน เพื่อใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการ 
เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย 

๕) คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕% สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 
หรือร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเคร่ือง EDC ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๕% ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) สามารถกดเป็นเงินสดหรือนำไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ
และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการได้ ยอดคืนเงินสูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน 

๖) ค่าน้ำประปา ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์
เดือนละ ๑๐๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว  

๗) ค่าไฟฟ้า ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๓๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 
๒๓๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว  

สำหรับค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า หลังจากที่ชำระค่าบริการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและ 
ทำการโอนเงินคืนกลับเข้าบัตรสวัสดิการให้ในภายหลัง 

********* 
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