ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหมอพร้อม
Chatbot
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สำนักนายกรัฐมนตรี
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
18 ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร
กระทรวงคมนาคม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิ์โปรวิ่งฟรี 2 เที่ยว อีก 1 แสนสิทธิ์
พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง
มาตรการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ความรับผิดทางอาญา
หมายเหตุ
1. ข้อมู ลดังกล่าวเป็ นข้ อมูล เพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กข้อ ตกลงความร่วมมื อ
การบู รณาการเสริมสร้างการรับ รู้สู่ชุ มชน จัง หวัดสามารถหาข้อมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความข้อ มูล ที่ ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่ อ สร้างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 1401
1) หัวข้อเรื่อง ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหมอพร้อม Chatbot
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหมอพร้อม Chatbot
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาฟังก์ชันการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19
(Self-assessment) บนระบบ “หมอพร้อม Chatbot” เพื่อเป็ นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยคัดกรองผู้ที่มีผล
การตรวจโควิด - 19 เป็นบวก ให้ได้รับคำแนะนำในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ โดยการประเมิน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินตนเองเพื่อคัดกรองภาวะวิกฤต 2) การประเมินตนเองเพื่อคัดกรอง
ความเร่งด่วน
เมื่อผู้ติดเชื้ อทำแบบประเมินความเสี่ย ง บน “หมอพร้อม Chatbot” ระบบจะวิเคราะห์ข้อมู ล
สุขภาพพื้นฐานของผู้ติดเชื้อ อาการและความพร้อมในการรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งอ้างอิงจากผลการศึกษาทางวิชาการ
ของกรมการแพทย์ โดยสามารถประเมินให้ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อได้ โดยเครื่องมือการประเมิน
มีค่าความแม่นยำร้อยละ 85 ซึ่งผลจากการประเมินเป็นการแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์
หากประชาชนที่ ติดเชื้อโควิด- 19 มีอาการรุนแรงขอให้ เข้ารับการรักษาโดยเร่งด่วน และหากมีอาการนอกเหนื อ
จากที่แบบประเมินกำหนด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ สำหรับช่องทาง
การประเมินความเสี่ยงบนหมอพร้อม Chatbot สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง LINE Official Account
แอปพลิเคชัน และช่องทางแชท Facebook Page ของหมอพร้อม”
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 1401
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒554 1800
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ชี้แจงผลงานการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ำ
ของรั ฐบาลที่ ให้ ความสำคั ญ ในการพั ฒ นาโครงสร้ างด้ านน้ ำอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ ทรัพ ยากรน้ ำของประเทศ
เกิ ดความมั่ นคงสู งสุ ดและประชาชนได้ รับประโยชน์ โดยเพิ่ มพื้ นที่ ชลประทานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งในปั จจุบั น
พัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานแล้ว 33.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.7 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด และมีเป้าหมาย
ที่ จะพั ฒ นาพื้ น ที่ ชลประทานเพิ่ มขึ้ น อี ก 18 ล้ านไร่ ภายในปี 2580 ตามแผนแม่ บทการบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยตั้งแต่ปี 2561 - 2564 เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้แล้ว 1.17 ล้านไร่ สำหรับการพัฒนา
พื้นที่เกษตรน้ำฝนรัฐบาลได้มุ่งเน้ นการพั ฒนาแหล่ งน้ ำขนาดเล็ก ฟื้นฟู แหล่ งน้ ำธรรมชาติ พั ฒนาน้ำบาดาล
สระน้ำในไร่นา โคกหนองนาโมเดล เพื่อสนับสนุนการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
รัฐบาลยังใช้กลไกการบูรณาการหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ
ในเชิงป้องกันและลดผลกระทบเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติด้านน้ำ ทั้งภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้ง
เรื่องการจัดเก็บค่าน้ำที่จะกระทบถึงประชาชนและเกษตรกรรายย่อยนั้น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
พ.ศ. 2561 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ทำเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ รวมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือน รักษาระบบนิเวศ
จารีตประเพณี บรรเทาสาธารณภัย คมนาคม และการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อย ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ
และไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงไม่มีการเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรอย่างแน่นอน แต่จะเก็บเฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 คือ การใช้
ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม และผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการ
ขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมาณมาก โดยกำหนดอัตราค่าใช้น้ำจะมีความเป็นธรรม ไม่แสวงหากำไร เป็นการดำเนินการ
เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้มีจิตสำนึกในการใช้น้ำร่วมกันอย่างประหยัดเท่านั้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมาย
ลำดับรองในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าน้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒554 1800
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กรมทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมทางหลวง
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนกรมทางหลวง 1586
1) หัวข้อเรื่อง กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิ์โปรวิ่งฟรี 2 เที่ยว อีก 1 แสนสิทธิ์ พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิ์โปรวิ่งฟรี 2 เที่ยว อีก 1 แสนสิทธิ์ พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวง (ทล.) เปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)
เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้สมัครสมาชิก M-Flow จำนวนมาก
จึงเพิ่ ม สิท ธิ์โปรโมชั นอี ก 100,000 สิ ท ธิ์ รองรับผู้สมัครสมาชิ กเพิ่ มเติม โดยขอแนะนำให้ สมั ครสมาชิ ก
เพื่อความคล่องตัวในการใช้บริการ และผู้ใช้ทางที่ผ่านเข้าช่อง M-Flow แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถวิ่งผ่านได้
จนถึง 31 มีนาคม 2565 แต่ต้องไปชำระค่าผ่านทางตามกระบวนการ
ทั้งนี้ ทล. ได้เตรียมเพิ่มโปรโมชันสำหรับผู้สมัครใช้บริการเต็มรูปแบบผ่านทาง www.mflowthai.com
หรือ Mobile Application: mflowthai จะได้สิทธิ์วิ่งฟรี 2 เที่ยว พร้อมรับส่วนลด 20% ทุกเที่ยวที่วิ่งตลอด
3 เดือน เพิ่มอีก 100,000 สิทธิ์ ส่วนสมาชิก M-Pass สมัครใช้บริการรับส่วนลดทันที 100 บาทเช่นเดิม
และสำหรับผู้สมัครผ่าน Line Official Account: @mflowthai จะได้รับ E-Coupon ส่วนลดมูลค่า 60 บาท
สำหรั บ ใช้ ซื้ อ สิ น ค้ า ในร้า นสะดวกซื้ อ ทุ ก สาขา จำกั ด จำนวน 50,000 สิ ท ธิ์ โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ เริ่ ม ใช้ ง าน
และมีการหักบัตรเครดิตแล้วเท่านั้น
ส่ ว นกรณี ก ารงดเว้ น ค่ า ปรั บ สำหรั บ ผู้ ที่ ช ำระค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นทางและถู ก ปรั บ ไปก่ อ นหน้ า นี้
ทล. จะดำเนินการคืนเงินค่าปรับให้อัตโนมัติตามช่องทางที่ ได้ชำระมา แต่หากผู้ใช้ทางยังไม่ได้รับคืนค่าปรับ
สามารถแจ้ ง ข้ อ มู ล ขอคื น ค่ า ปรั บ ได้ 2 ช่ อ งทาง คื อ www.mflowthai.com เลื อ กกระบวนการโต้ แ ย้ ง
ค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นทาง หรื อ ดำเนิ น การผ่ า น Application: mflowthai เลื อ กได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ น
จากนั้ น เลื อ กกระบวนการโต้ แ ย้ ง ค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นทาง แล้ วจกรอกข้ อ มู ลของตนเอง รวมถึ ง ช่ อ งทาง
ในการคืนเงินค่าปรับ เพื่อนำส่งเงินค่าปรับคืนให้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ทั้งนี้ หากประชาชนมี ข้อ สงสัย สามารถสอบถามเพิ่ มเติ มได้ที่ โทรสายด่ วนกรมทางหลวง 1586
หรือทาง Line Official Account: @mflowthai และ facebook: mflowthailand
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒201 8037
1) หัวข้อเรื่อง ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนะนำประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ดิน
ที่ไม่ได้รับการพัฒนาในชุมชน ที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกพื้นที่ ซึ่งถนน น้ำประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ยังเข้าไม่ถึง
หรือรูปเเปลงที่ดินบิดเบี้ยว ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาสะสม เกิดจากการพัฒนาเมือง
อย่างอิ สระไร้ทิ ศทางซึ่งนับวันจะเพิ่ มมากขึ้นเรื่อ ย ๆ หากมีก ารนำวิธี "จัดรูปที่ดิน เพื่ อพัฒ นาพื้น ที่" มาใช้
เพื่อเเก้ปัญหาดังกล่าวจะทำให้พื้นที่บริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า
เเปลงที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเเปลงที่ดินใหม่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เเละเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพเเวดล้อม
เเละระบบผังเมืองที่ดี
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ นาพื้ นที่ คือ การนำเเปลงที่ดินหลาย ๆ เเปลงมารวมกัน จัดรูปเเปลง
ที่ ดิ น ใหม่ ใ ห้ เป็ น ระเบี ย บเเละสวยงาม พร้ อ มทั้ ง จั ด ระบบสาธารณู ป โภค เเละบริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ
ที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนเเละเพียงพอ เมื่อจัดรูปที่ดินเสร็จเเล้วจะทำให้ที่ดินมีรูปเเปลงใหม่สวยงามขึ้น
พร้อมมีถนนทางเข้าออก สะดวกทุกเเปลง ส่งผลให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้น การจัดรูปที่ดินสามารถดำเนินการได้
ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดยทางภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน วิธีดำเนินการเป็นการประสาน
การพัฒนาชุมชนโดยภาครัฐเเละเอกชน
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒201 8037
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะและมีข้อแนะนำ
ประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้
ก่อนน้ำท่วม
- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้ ปลดสวิตช์ไฟฟ้ าหลัก และรีบขนย้ายอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
สิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง
ขณะน้ำท่วม
- กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิด -ปิดสวิตช์ไฟ
ด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้น
จะอยู่เหนือระดับน้ำ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ปลั๊กไฟที่น้ำท่วมห้ามใช้งานเด็ดขาด
- กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้า
เฉพาะชั้นล่าง
- กรณี น้ำท่ วมขังเป็ น เวลานานและมีความจำเป็ น ต้ องอาศัย อยู่ในบ้าน ให้ ใช้ เครื่อ งใช้ ไฟฟ้ าที่ ชั้น บน
โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตช์
ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรไฟฟ้า
ชั้นบนและชั้นล่าง
- ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 2 - 3 เมตร เพื่อความปลอดภัย
หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้ม อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่
เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข
หลังน้ำท่วม
- ควรให้ช่างตรวจสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้งาน
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้า
ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 1129 PEA Contact Center
ตลอด 24 ชั่วโมง
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ โทร. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ความรับผิดทางอาญา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ความรับผิดทางอาญา
กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้ประชาชนเรื่องความรับผิดทางอาญา จากการที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเด็กหรือเยาวชนทำความผิดแล้วจะไม่ต้องรับผลของการกระทำนั้น
เพียงแต่การรับบทลงโทษของเด็กและเยาวชน จะได้รับการตีความและพิจารณากฎเกณฑ์ข้อบังคับแตกต่าง
จากผู้ที่ บรรลุนิติภาวะแล้ว และกฎหมายยังได้แบ่งอายุและความรับผิดทางอาญาสำหรับเด็ กและเยาวชน
ไว้ต่างกัน โดยเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย ไม่ต้องรับโทษ
ในการกระทำความผิดทางอาญา ส่วนเด็กอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี กระทำความผิดนั้น อาจไม่ต้อง
รับ โทษในการกระทำความผิด ทางอาญาก็ได้ แต่ศาลอาจว่ากล่ าวตักเตือนหรือส่งตัวไปยังสถานฝึก อบรม
หรือองค์กร ที่ศาลเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำและดุลยพินิจของศาล ส่วนบุคคลที่อายุเกิ น 15 ปี
แต่ต่ำกว่า 18 ปี กระทำความผิด ศาลอาจลดโทษให้กึ่งหนึ่ง หรืออาจใช้วิธีการเดียวกับเด็กอายุเกิน 10 ปี
แต่ไม่เกิน 15 ปี ก็ได้แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและดุลยพินิจของศาล
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. สายด่วนยุติธรรม 1111
กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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