ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการต่างประเทศ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565
กระทรวงแรงงาน
2. สปส. พร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมือ สึนามิ
4.
5.
6.

ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ PEA
โปรดระวัง “การปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาเพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้”
ทะเลไทยดังไกลระดับโลก

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวงการคลัง

-

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

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 5 / 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2572 8442
1) หัวข้อเรื่อง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ง ความคืบหน้าเรื่องการปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย
โดยมาตรการนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
1. SANDBOX พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา ๗ วัน จึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้ โดยพื้นที่
Sandbox ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุ ย เกาะเต่า และเกาะพะงัน) เอกสารที่ต้องใช้
และเงื่อนไขสำหรับผู้เดินทาง มีดังนี้
๑) หนังสือเดินทาง
๒) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด
๓) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ ๗ วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR ๒ ครั้ง และรถรับส่ง
จากสนามบิน - โรงแรม
๔) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ ๕๐,๐๐๐ USD
๕) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง
๖) วีซ่า (ถ้าจำเป็น)
2. ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) กั กตัว ๗ วัน สำหรับผู้ที่ ได้ รับวัคซีน ครบตามข้อ กำหนด
หรือกักตัว ๑๐ วันสำหรับผู้ที่ไม่ได้ รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
สำหรับผู้เดินทาง มีดังนี้
๑) หนังสือเดินทาง
๒) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว ๗ วัน)
๓) หลั ก ฐานการจองโรงแรม AQ ๗/๑๐ วั น พร้ อ มค่ า ตรวจ RT-PCR ๒ ครั้ ง และรถรั บ ส่ ง จาก
สนามบิน-โรงแรม
๔) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ ๕๐,๐๐๐ USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)
๕) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุ
ต่ำกว่า ๖ ปี)
๖) วีซ่า (ถ้าจำเป็น)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0 2572 8442
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1506
1) หัวข้อเรื่อง สปส. พร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สปส. พร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19
สำนั กงานประกั นสั งคม (สปส.) พร้อมฉีด วัคซีน กระตุ้น เข็ มที่ 3 ป้ องกั นโควิด – 19 ผู้ ประกัน ตน
มาตรา 33 เริ่ม 17 มกราคม 2565 นี้ เป็ น ต้ น ไป จากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิ ด – 19
โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ที่ระบาดระลอกใหม่และกลายพันธุ์ตลอดเวลาในขณะนี้ รัฐบาลมีความห่วงใย
ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้มีนโยบายเข้มข้นเพื่อสกัดกั้น
โรคโควิดโอมิครอน พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเต็มที่ และมอบมาตรการสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
(Booster Dose) เพื่ อ สร้างภู มิ คุมกั น และลดความรุน แรงของโรค สำนั ก งานประกัน สั งคม เร่งดำเนิ น การ
ประสานนายจ้างสำรวจความต้องการของผู้ ประกั นตนฉีดวัคซีน โควิด – 19 เข็ม 3 ผ่านระบบ e-service
ของสำนักงานประกันสังคม และจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็ม 3
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกัน
ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำนักงานประกันสังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด– 19
เพื่อผู้ประกันตน โดยมีแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 เข็ม 3 (Booster Dose) ซึ่งได้รับ
จัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกันตนในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาล
ในระบบประกัน สังคม พร้อ มดำเนิน การฉี ดวัคซีน แก่ ผู้ประกัน ตนให้ เกิ ดความคุ้ม ค่าสู งสุดและดำเนิน การ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้ประกันตนที่แสดงความประสงค์ผ่านนายจ้างในระบบ e-service ของสำนักงาน
ประกันสังคม และเมื่อทราบกำหนดนัดหมายแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
มาตามกำหนดนั ด หมาย เพื่ อ ร่ วมสร้ างภู มิ คุ้ม กั น หมู่ ไปด้ วยกัน สำนั ก งานประกั น สั งคมพร้อ มขั บเคลื่ อ น
การดำเนิ น งานด้ วยความมุ่ งมั่ น ในการให้ ความช่ วยเหลื อ ผู้ป ระกั น ตนที่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเต็มความสามารถและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรค
ด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีปัญ หาข้อ สงสัยสอบถามเรื่อ งการฉีด วัคซีน ติดต่ อสายด่วน 1506 กด 6
และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมือสึนามิ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมือสึนามิ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เร่งสร้างการรับรู้ ข้อควรปฏิบัติ
ในการเตรี ยมพร้อ มมือ “สึน ามิ ” ผ่านกลไกของฝ่ ายปกครอง กำนั น ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนจิต อาสา
รวมถึงช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมมือสึนามิ ดังนี้
1. หมั่นสังเกตการเตือนภัยจากธรรมชาติ เช่น ระดับน้ำทะเลลดลงรวดเร็ว
2. เรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์ และเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ
3. ตรวจสอบสภาพความเสี่ยงภัย อาทิ ระยะห่าง ความสูงจากระดับน้ำทะเลจากสถานที่อยู่
4. เช็คเส้นทางอพยพหนีสึนามิไปยังพื้นที่ปลอดภัย
5. จัดเตรียมสิ่งของไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และสามารถนำติดตัวไปได้ทันที
วิธีเอาตัวรอดปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญสึนามิ
1. อยู่บริเวณชายหาด หากรู้สึกถึงแรงสั่นไหว หรือได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย ออกห่างจากชายฝั่ ง
ทะเลให้เร็วที่สุดไม่ต่ำกว่า 3 กิโลเมตร หรือหนีขึ้นตึกสูงที่มั่นคงแข็งแรงมากกว่า 4 ชั้น ขึ้นไป
2. หากอยู่ในรถ ให้รีบออกจากรถทันที อพยพไปอยู่ในพื้นที่สูงหรืออาคารที่แข็งแรง
3. อยู่บนเรือ หากเรือลอยอยู่ห่างจากฝั่ง รีบนำเรือออกไปกลางทะเลน้ำลึก ไม่นำเรือกลับเข้าชายฝั่ง
เพราะคลื่นสึนามิ จะซัดเข้าฝั่งอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดำเนินการแจ้งพิกัดเรือให้เจ้าหน้าที่ทราบ จะได้ประสาน
ขอความช่วยเหลือทันท่วงที
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถ
ติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ โทร. 1129
1) หัวข้อเรื่อง ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ PEA
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ PEA
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
ของการไฟฟ้ าส่วนภู มิภ าค ดำเนิน การเรีย กเก็ บเงิน ค่าไฟฟ้ าและเตือ นอย่าหลงเชื่อ กลุ่ม มิจฉาชีพ ดังกล่ าว
พร้อ มแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบั ตรประจำตั วพนัก งานของการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภ าคและหนังสื อ
มอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
1. PEA Smart Plus
2. Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
3. Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
4. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร / บัญชีบัตรเครดิต
5. PEA e-Pay
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact CENTER
ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2271 7999
1) หัวข้อเรื่อง โปรดระวัง “การปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โปรดระวัง “การปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้”
กระทรวงการคลัง แจ้งเตือนประชาชนขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้กับประชาชน ทำให้ประชาชน
ที่ หลงเชื่ อเข้ าทำธุ รกรรมกั บกลุ่ มมิ จฉาชี พหลายราย จึ งขอเตื อนให้ ประชาชนทราบว่ า ศู นย์ ข้ อมู ลที่ ปรึกษา
กระทรวงการคลัง มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองการให้เงินกู้นอกระบบแก่ประชาชนดังกล่าว
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ดำเนินการแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การปลอมแปลง
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ ปรึกษานำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และได้มี
การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลงสื่อประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในช่องทางต่าง ๆ
เพื่อเป็นการเตือนภัยแก่ประชาชนไม่ให้หลงเชื่อและเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มมิจฉาชีพได้
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โทร. 0 2271 7999
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 1500
1) หัวข้อเรื่อง ทะเลไทยดังไกลระดับโลก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทะเลไทยดังไกลระดับโลก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ้างถึงข้อมูลจากนิตยสารเทรเวล แอนด์ เลเซอร์ (Travel and Leisure)
นิตยสารด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกชื่อดังของอเมริกา ได้ประกาศผลจากการร่วมโหวตของนักท่องเที่ยว เกาะสมุย
ติดอันดับ ๗ เกาะท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของโลกปี 64 และอันดับ ๒ ของเอเชีย โดยใช้หลักเกณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ชายหาด อาหาร ความเป็นมิตรและมูลค่าโดยรวม ซึ่งเกาะสมุยถูกประกาศเป็นเกาะที่มีชายฝั่งทะเล
ที่สวยงาม น้ ำทะเลใสราวคริสตัล จึงส่งผลให้ นั กท่ องเที่ยวต่ างชาติ ต่างหลงใหล และต้ องการมาเยือนเกาะสมุ ย
ให้ได้สักครั้ง
ท่ามกลางวิก ฤตการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด – 19 ที่สร้างความเสียหายต่อ เศรษฐกิจทั่วโลก
ก็ยังมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น คือธรรมชาติได้หยุดพักและฟื้นสภาพ แหล่งน้ำ ชายทะเลกลับมาสวยใส สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์ อากาศกลับมาสะอาดและบริสุทธิ์อีกครั้งส่งผลดีต่อการเดินทางออกไปท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามมาตรการ ข้อกำหนด และข้อแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19
จะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนได้อย่างปลอดภัย
ผลจากการประกาศข่าวดีในครั้งนี้ ทำให้เกิดภาพบวกต่อการท่ องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะชาวเกาะสมุ ย
และชาวสุราษฎร์ธานี เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่เกาะสมุย
และส่งผลดีต่อภาพรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และรายได้ของประเทศในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา โทร. 0 2283 1500
*********
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