
 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ย่ิงรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า – ออกในพื้นที่ที่มี 
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ตอบตรง 9 ข้อสงสัย  โควิด-19 (COVID-19) กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ข้อความเสียง 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  

ลดดอกเบ้ียและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน 
กระทรวงการคลัง - 

6. ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรค
โควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน สำนักงบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงบประมาณ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2265 1000 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย
ทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 ดังนี้  

1) มาตรการด้านการเงิน ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท (2) มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3) มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ (4) มาตรการสินเชื่อเพ่ือ
ส่งเสริมการจ้างงานของสำนกังานประกนัสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาท 

2) มาตรการภาษี ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยลดอัตราภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 

(2) มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) (3) มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานใน
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่ายได้ 3 
เท่า และ (4) มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ 

3) มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ดังนี้ 
(1) มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เช่น คืนค่าประกันการใช้ไฟบางส่วน เป็นต้น 

ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 (2) มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของ
นายจ้างและลูกจ้าง (3) มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทน ในการให้บริการของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ (4) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (5) มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน และ (6) มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

กระทรวงการคลังมั่นใจ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง
ทางตรงทางอ้อม ระยะที่  1 จะช่วยบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2265 1000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที ่ 19  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เรว็ ลดการแพร่เชือ้ 

กระทรวงสาธารณสุขขอเตือนประชาชนทั่วไป ว่ามือของท่านอาจเป็นพาหะนำโรค แพร่เชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) เวลาที่ท่านไอ จามใส่มือ เชื้อโรคจะติดมือและเมื่อไปสัมผัสสิ่งใด เช่น ปุ่มลิฟท์  
ราวบันได เชื้อโรคอาจเกาะสิ่งนั้น เมื่อผู้อื่นไปสัมผัสต่อก็จะติดเชื้อโรคได้ ควรใช้ทิชชูปิดปาก เวลาไอ จาม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย และควรนำทิชชูนั้นไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด หากไม่มีทิชชูให้ใช้
ข้อศอกแทน โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม ใช้มุมข้อศอกและต้นแขนด้านในปิดปาก
และจมูก หลังจากไอ จามแล้วต้องรีบล้างมือ โดยใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งลดการแพร่เชื้อ โดยท่านสามารถตรวจสอบอาการของท่าน
เบื้องต้นได้ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเพ่ิงกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ภายใน 14 วัน 
หลังจากไปพ้ืนที่ระบาดที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ควรรีบไปพบแพทย์  และถ้าสงสัยว่าติดเชื้อ  
ให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้ง
ข้อมูล เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่พัก 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่ วนกรมควบคุมโรค  
โทร. 1422 หรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียล “รู้กันทันโรค” 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที ่ 19  มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเรื่อง แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะนำประชาชนที่เดนิทางเข้า - ออกในพื้นที่ทีม่กีารระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไปในพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เพื่อเป็นการป้องกันและความปลอดภัยของตนเองและบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด ควรปฏิบัติตนดังนี้  

ก่อนการเดินทาง ขอให้หาข้อมูลสถานการณ์การระบาดของประเทศปลายทาง โดยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรคหรือองค์การอนามัยโลก หากไม่จำเป็นขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยง
หรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศ แต่หาก
จำเป็นต้องไปขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันตนเอง เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย 
และศึกษาคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ  

ระหว่างการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนรวมกันอยู่ 
จำนวนมากหรือที่สาธารณะ ขอให้หมั่นล้างมือ อย่าขยี้ตา แคะจมูก ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน  
หากเจ็บป่วยให้ประสานขอความช่วยเหลือกับสถานทูต  

เดินทางกลับ ประเทศไทยไม่มีนโยบายการกักตัวผู้เดินทางที่สนามบิน แต่มีมาตรการการตรวจ 
คัดกรองและการเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน หากมีอาการป่วยระหว่างเข้าประเทศ จะถูกแยกตัวไว้  
เพ่ือตรวจวินิจฉัยและส่งไปที่โรงพยาบาลที่กำหนด หากไม่มีอาการป่วยจะได้รับบัตรคำเตือนสุขภาพพกติดตัวไว้ 
เมื่อกลับบ้านแล้วมีอาการสงสัยป่วยขอให้สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ทุกวัน ไม่ใช้ ของใช้ร่วมกับผู้อื่น  
หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  หรือทาง
แชทบอท (Chatbot) ชื่อ “คร.OK”  ที่สามารถตอบคำถามที่พบบอ่ย หรือ ออฟฟิเชียลไลน์ ชื่อ “รู้กันทันโรค” 
ประชาชนสามารถเลือกใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อฟังข้อมูลอัตโนมัติ หรือฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

******** 
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กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center 1313 
1) หัวข้อเรื่อง ตอบตรง 9 ข้อสงสัย  โควิด-19 (COVID-19) 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ตอบตรง 9 ข้อสงสัย  โควดิ-19 (COVID-19) 
ไขข้อสงสัยให้กับประชาชนกับ 9 คำถามที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-

19) โดยแพทย์ ดังนี้ 
1. เดินสวนกับผู้ป่วย โควิด-19 ติดโรคหรือไม่? 

ตอบ การเดินสวนกันไปมา ไม่ติดโรค เนื่องจากโรคนีส้ามารถตดิต่อกันผ่านฝอยละออง หากไม่ได้มี
การไอจามออกมา โอกาสที่จะติดต่อกันมีน้อยมาก แต่หากเป็นไปได้ควรมีระยะห่างในการคุยกันอย่างน้อย 6 
ฟุต หรือ 2 เมตร 

2. จับต้องสิ่งของที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่? 
ตอบ การจับต้องสิ่งของโดยทั่วไปจะไม่ติดโรค อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ขอให้ทุกคนหมั่นล้างมือ 

ก่อนที่จะสัมผัสกับใบหน้า ตา จมูก และปาก 
3. ต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรคตลอดเวลาหรือไม่? 

ตอบ โดยปกติหน้ากากอนามัยจะใส่ให้กับผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในกรณีคนปกติ
หากไปในที่ชุมชนหรือคนหมู่มาก ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน 

4. ปัจจุบันมียาหรือวัคซีนสำหรับโควิด-19 หรือไม่? 
ตอบ ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการใช้ยาในการรักษา ในขณะนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้ว

ว่าจะมียาที่จะใช้ต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัสได้ ส่วนวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันเมื่อเกิดโรคระบาด 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง 

5. ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไปใช่หรือไม่? 
ตอบ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่าๆ กันในทุกช่วงอายุทั้งในผู้ที่แข็งแรง เด็กเล็ก หรือ

ผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ร่างกายยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรค แต่ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกัน 
6. ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่? 

ตอบ ข้อมูลการศึกษาปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด -19 ใช้ระยะเวลาฟักตัวประมาณ 1 -14 วัน 
โดยทั่วไปจะให้ผู้ที่เสี่ยงเก็บตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อมูลว่าผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟักตัวช่วง
ท้ายสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้ แต่ในผู้ที่ไม่มีอาการโอกาสที่จะไอ จาม จะน้อยกว่าผู้ที่มีอาการ 
สำหรับผู้ที่มีอาการควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันกับผู้อื่น 

7. โควิด-19 หายแล้วกลับมาเป็นได้อีกหรือไม่? 
ตอบ ตามหลักการทางไวรัสวิทยาปัจจุบัน ร่างกายจะมีภูมิต้านทานที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้

กลับมาเป็นอีก แต่ต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคตหากไวรัสโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม  
8. โควิด-19 ติดจากคนสู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนได้หรือไม่? 

ตอบ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ในสัตว์เลี้ยง 
9. โควิด-19 ทนอากาศในประเทศไทยไม่ได้? 

ตอบ โดยทั่วไปไวรัสจะทนความร้อนได้ไม่ดี หรือสามารถตายได้ในสภาวะอากาศร้อน 
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการติดตามข่าวสารเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2645 9000 , 0 2202 1980 - 5 

1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน 

2. ที่มา/หลักการ 

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว
เนื่องจากชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า  
ของธนาคารที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธอส.  
ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้า 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระ 

สำหรับ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ธนาคารได้
เตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี เพ่ือลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งผู้ขอรับ
มาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
2. ต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อาทิ ไกด์นำเที่ยว 

พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง อาชีพ
อ่ืนๆ ที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง และธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพ่ือเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการ
ใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
     ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและ

บรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เท่ากับ 1.00% ต่อปี  
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4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผอ่นชำระ 4 เดือน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 10 ,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019” เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย
การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% 
ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือ
ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบนัของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนไดร้ับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

2. ต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อาทิ ไกด์นำเที่ยว 
พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง 
อาชีพอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง และธนาคารจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพ่ือเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่อง จากวงเงิน 
มีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ธอส.  
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

******** 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533 

1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนทีเ่ข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรคโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้ประกันตนทีเ่ข้าข่ายสงสัย สามารถขอรบัการตรวจโรคโควดิ-19 (COVID-19) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบาด 
ไปทั่วโลก สำนักงานประกันสังคมขอย้ำผู้ประกันตน ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ โปรดอย่าละเลย ให้ไป 
เข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้อง  
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพ่ือแพทย์
ประเมินอาการได้ถูกต้องหากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่ายโรคโควิด-19 แพทย์จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ 
โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ  

หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัด ต่างพ้ืนที่ 
สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ เคียง หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม 
จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกัน 
เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

และขอย้ำว่าหากไม่มีอาการใดๆ หรืออาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของการตรวจ ไม่แนะนำให้ไป
ขอตรวจเองเนื่องจากจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเข้าไปรับเชื้อในโรงพยาบาล ควรเฝ้าระวังและสังเกตอาการ
ตนเองอยู่ในบ้าน ใช้อุปกรณ์ป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ ออกกำลังกาย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน ยึดหลักการกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง 
และล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อับอากาศ และหากมีอาการ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบเข้า
โรงพยาบาลตามสิทธิตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพ่ือให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคเพ่ือมิให้เป็นโรคลุกลาม 
และแพร่เชื้อต่อผู้อื่นต่อไป 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที ่ 19  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น 
ป้องกันโควิด-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ 

กระทรวงการคลัง - 

4. ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรอง
อย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

กระทรวงคมนาคม - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน 

แนะวิธีกักตัว 14 วัน 
กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

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 11 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 
เร่ือง มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินการในด้านต่างๆ 6 ด้าน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

1. ด้านสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติด
โรคติดต่ออันตรายรวมถึงประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน และมี
ประกันสุขภาพ และดำเนินการตามมาตรการกักกันของรัฐอย่างเข้มงวด และส่ังห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทาง
ไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันมีเพียงพอ โดยได้ให้ทุกโรงพยาบาล
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับหากสถานการณ์ปรับเข้าสู่ระยะที่สาม และแนะนำให้คนไทยที่พำนักอาศัยใน
ต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีข้ึน 

2. ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ได้เร่งผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก เจลและแอลกอฮอล์ให้
เพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุมหรือชุมชน  

3. ด้านข้อมูลการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) กระทรวงสาธารณสุข 
แถลงด้านข้อมูลทางการแพทย์ การสาธารณสุข (2) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านต่างประเทศ มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศจาก TEAM THAILAND ใน
ต่างประเทศเพื่อเป็นทีมเฉพาะกิจดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าทีม 

5. ด้านมาตรการป้องกัน ให้ปิดสถานที่ที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะเวลา 2 
สัปดาห์ เช่น ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ ฟิตเนส สปาและโรงมหรสพ และส่ังปิดช่ัวคราว 
สำหรับสนามมวย สนามม้า สนามกีฬาที่มีผู้ชมแออัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะ
คล่ีคลาย และงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้าต่าง ๆ กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบด้วย สำหรับห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร้านอาหาร ให้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

ส่วนการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ให้งดวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายน 
2563 และเล่ือนออกไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม งด
กิจกรรมที่มีการเคล่ือนย้ายคนข้ามจังหวัด และให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหล่ือมเวลาทำงานและการ
ทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงเร่งดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคใน
ทุกอำเภอ เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด่วน และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการ
ดำเนินการเฝ้าระวัง 

6. ด้านมาตรการช่วยเหลือเยียวยา พิจารณามาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
ในกรณีที่ต้องชะลอการ lay off พนักงาน ลูกจ้าง และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีภาระในการผ่อนชำระ เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อน
ผันการชำระค่างวด  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากถึงประชาชนโดยขอให้งดการเดินทางไป

ต่างจังหวัดหรือเล่ือนการเดินทางในช่วงเวลานี้ออกไปก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่สุดที่จะ
ช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 และขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้
สำหรับการปฏิบัติได้ทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น 

ส่วนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน พบปะสังสรรค์ ก็ควรงดเช่นกัน โดยแนะนำให้
ซื้อกลับบ้านหรือให้ส่งมาที่บ้านจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากที่สุด และขอความร่วมมือ
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัส
โควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งในครัวเรือนด้วย 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2202 1980 – 5 และ 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียได้ 

2) ที่มา/หลักการ 
ตามท่ีได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลาย

ประเทศ ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีมีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมี
บ้าน” จึงได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-19 ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกค้า
ยังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในกรอบวงเงินสินเช่ือลูกค้าธนาคาร 20,000 
ล้านบาท 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยแสดงหลักฐานหรือเอกสาร หรือข้อมูลอื่นท่ีเช่ือมโยงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังลูกค้าท่ียังมีสถานะปกติ และลูกค้าท่ีมีสถานะเป็นหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แบ่งเป็น 3 กรณี 
ประกอบด้วย ดังนี้  

1.กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้  จนถึงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563) ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเช่ือตามท่ี
ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม  

2.กรณีพ้นระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบี้ยตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563) ให้ผ่อนชำระ ดังนี้  

(1) ลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25% ต่อปี ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยราย
เดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน (ปัจจุบันอัตราดอกเบ้ีย MRR ธอส. เท่ากับ 
6.375 % ต่อปี) เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้กลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

(2) ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือเพื่อซื้อ/ปลูกสร้างแฟลต ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปี ให้
ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน (ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ธอส. เท่ากับ 5.875 % ต่อปี) เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตาม
เงื่อนไขของสัญญาเดิม 

3.กรณีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท่ีรายได้ได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจากประเทศกลุ่มเส่ียงให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และ
เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน 
เปิดให้ยื่นคำขอใช้มาตรการได้ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

ท้ังนี้ ลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ท่ีสาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งต้ังแต่บัดนี้ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาส้ินสุดโครงการก่อนกำหนด หาก
ธนาคารให้สินเช่ือเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าท่ียื่นคำขอ
ก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี ธอส. ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 
โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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3. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-
19 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะ
ดอกเบ้ีย เพื่อให้ลูกค้ายังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียได้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 3 กรณี ประกอบด้วย ดังนี้  

1. กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบ้ียตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2563) ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเช่ือ
ตามที่ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของ
สัญญาเดิม  

2. กรณีพ้นระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบ้ียตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2563) ให้ผ่อนชำระ ดังนี้  

(1) ลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบ้ีย MRR -1.25% ต่อปี ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ีย
รายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้
กลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

(2) ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อซื้อ/ปลูกสร้างแฟลต ให้ใช้อัตราดอกเบ้ีย MLR -1.25% ต่อปี 
ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อน
ชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

3. กรณีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบ ให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน โดยเปิดให้ยื่นคำขอได้ถึงวันที่  
30 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ และกำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)  
โทร 0 2645 9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

******** 



 
 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2283 3024 

1) หัวข้อเร่ือง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรอง
ผู้โดยสารเข้มงวดมากขึ้น ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. จากประเทศกลุ่มเส่ียงทุก
เที่ยวบิน รวมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการ
เดินทาง เข้า – ออกประเทศไทย โดยติดต้ังเคร่ืองเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร สำหรับท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานเชียงราย (ทชร.) ได้จัดหลุมจอดเฉพาะสำหรับเที่ยวบินที่มาจาก
ต่างประเทศทุกเที่ยวบิน พร้อมติดตั้งเคร่ืองเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร บริเวณพื้นที่หน้าด่าน
ควบคุมโรคอย่างเข้มงวด  

สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มมาตรการ
ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าผู้ที่ร่วมเดินทางทุกคนถูกตรวจคัด
กรองสุขภาพแล้วระดับหนึ่ง โดยได้ติดตั้งเคร่ืองเทอร์โมสแกน รวมทั้งออกมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังและ
ติดตามค้นหากลุ่มเส่ียงในกลุ่มพนักงานลูกจ้าง และพนักงานบริษัทจัดจ้างภายนอก ทุกคนและทุกวัน เพื่อเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดการระบาดเป็นระยะที่ 3 หรือ super spreader รวมทั้งได้เพิ่มความถี่การทำความสะอาดอุปกรณ์
และพื้นที่ที่ผู้โดยสารสัมผัสแบบ Deep Clean อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาฆ่าเช้ือไวรัส COVID-
19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ และขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า รถลีมูซีน รถเเท็กซี่ ให้ทำความสะอาดภายในห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  

นอกจากนี้ทุกท่าอากาศยานของ ทอท. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center : EOC) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท่าอากาศยาน และใช้ประโยชน์จากระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ซึ่ง ทอท. และ ตม. ได้ติดต้ังและใช้
งานมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มงวดครบถ้วน และเต็มความสามารถตาม
ขั้นตอนและมาตรฐาน เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม  

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center 1313 

1) หัวข้อเร่ือง โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน 

เช้ือไวรัสโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้จากความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนเพียงบางคน  กรณี
ตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ 22% ของผู้ติดเช้ือในประเทศสิงคโปร์ยังคงมีกิจกรรมทางสังคม ถึงแม้จะเร่ิมมี
อาการแล้ว หรือไม่รีบไปพบแพทย์ ทำให้เช้ือไวรัสแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เช่น 

- ไม่แยกสังเกตอาการตนเอง (Quarantine) เมื่อมีความเส่ียง หรือกลับมาจากพื้นที่เส่ียง 
- มีอาการไม่สบายแล้วยังไม่หยุดงาน ยังเข้าไปร่วมงานหรือไปในที่ซึ่งมีคนอยู่มาก 
- ป่วยแล้วไม่รายงานแพทย์ทันที 
- ปกปิดข้อมูลการเดินทางไปพื้นที่เส่ียง และไม่แจ้งข้อมูลการสัมผัสโรค 
สำหรับผู้ป่วยจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 87.9 จะมีไข้ ร้อยละ 67.7 ไอแห้ง ร้อยละ 38.1  

มีอาการอ่อนเพลีย และนอกจากนั้นในบางรายอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น ไอมีเสมหะ หายใจลำบาก ปวด
กล้ามเนื้อหรือปวดข้อ เจ็บคอ ปวดศีรษะ หนาวส่ัน คล่ืนไส้อาเจียน คัดจมูก ไอเป็นเลือด และตาแดงร่วมด้วย
คำแนะนำสำหรับท่านที่อยู่ในข่ายต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) หลังจากเดินทางกลับ
จากพื้นที่เส่ียง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์  

1. ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน แยกจากคนในครอบครัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้องน้ำ 
แนะนำให้สมาชิกภายในบ้านล้างมือให้บ่อยที่สุด ซักเส้ือผ้าด้วยอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส หมั่นทำความ
สะอาดของใช้เสมอ และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดระยะ 1-2 เมตร 

2. ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ให้หยุดทำงาน หยุดเรียน โดยให้ทำงานจากที่บ้านหรือเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่ไปยังสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสำรองอาหารในปริมาณที่
เหมาะสม 

3. สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการให้รีบแจ้งแพทย์และบันทึกสุขภาพทุกวัน โดยสังเกตอาการ
ไข้ ไอ วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไข้ ตัวร้อน หนาวส่ัน ปวดเนื้อปวด
ตัว รวมทั้งสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก 
ให้บันทึกข้อมูลสุขภาพทุกวันผ่านแอปพลิเคช่ัน Self-Screening หากพบอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย
และรีบไปพบแพทย์ 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 
1422 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)  
เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือไวรัสโควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และ
ผู้อยู่อาศัยร่วมกัน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 
“ทำความสะอาดบ้าน เพ่ิมกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ” 

กระทรวงสาธารณสุข - 

5. หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสุขอนามัย ป้องกัน
และลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค (เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขอความรว่มมือประชาชนที่เดินทางจากกรงุเทพมหานครและปริมณฑลแยกตวัสังเกตอาการ 14 วัน 

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติขอความร่วมมือ ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันและ
หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานัก หรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลําเนาและ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

1) ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 
2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม 
3) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง 
4) หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 
5) หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในพ้ืนที่โดยทันที 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนควบคุมโรค 

หมายเลข 1422 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที ่ 30 มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การเวน้ระยะหา่งจากสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรสัโควดิ-19 

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ดังนี้ 

1. ห้าม ไปสถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ กิจกรรมกีฬา หรือพ้ืนที่ที่แออัดต่างๆ ให้ทำงานที่บ้าน สื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ออนไลน์ 

2. ห้าม กอดหรือจูบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแสดงสายสัมพันธ์ 
3. หลีกเลี่ยง การเข้าไปในห้องที่แออัด ห้องประชุม/ชุมนุมขนาดใหญ่ เพ่ือลดโอกาสการรับและแพร่กระจาย

เชื้อโรค 
4. หลีกเลี่ยง กิจกรรมที่มีคนเยอะมากกว่า 50 คนขึ้นไปมารวมกัน และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

เพ่ือป้องกัน 
5. ระวัง การใช้สิ่งของสาธารณะ และของที่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ราวบันได ลูกบิด รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ 

และควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ 
6. หลีกเลี่ยง ชั่วโมงเร่งด่วนในสถานที่ที่มีคนเยอะ เช่น รถสาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ และควรวางแผน

ปรับเปลี่ยนเวลาให้ห่างจากชั่วโมงเร่งด่วน 
7. ควร อยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ อย่างน้อย 1 เมตรหรือ 1 ช่วงแขน เพ่ือลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค 
8. ควร อยู่ในบ้านให้มากท่ีสุด เพ่ือลดโอกาสติดโรคให้น้อยลง เมื่อไม่ออกไปข้างนอก 
ทั้งนี ้ถ้าท่านมีอาการ ไข้ ไอ หอบเหนื่อย ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 หรือเคยไปในพ้ืนที่เสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์ 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที ่30 มีนาคม 2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) 
ช่องทางการติดต่อ 0 2223 5244 

1) หัวข้อเรื่อง แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผู้อยู่อาศัยร่วมกัน 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะนำการปฏิบตัิสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผูอ้ยู่อาศัยรว่มกัน 
คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อมีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และ พ้ืนที่ระบาด

ต่อเนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับบุคคลดังกล่าว โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีผู้ถูกกักกัน 
(1) ต้องกักตัวในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน 
(2) ให้รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นโดยใช้ภาชนะ จากชาม ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัว 
(3) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว 
(4) ให้ล้างมือบ่อย  ๆด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 
(5) ถ้ามีบุคคลอี่นอยู่ในบ้านเดียวกัน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นๆ ในบ้าน

ประมาณ 1-2 เมตร 
(6) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด พูดคุย กับบุคคลอื่นในที่พักในระยะ 1-2 เมตร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(7) หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ทิ้งใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดและให้รีบ  

ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 
(8) ถ้าจะไอหรือจาม ให้ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ให้ถึงปลายคาง แล้วทิ้งทิชชู่นั้นลงในถุงพลาสติก

และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด หรือใช้แขนเสื้อปิดปลายจมูก เมื่อไอหรือจามแล้วให้รีบ  
ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 

(9) ให้ทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ถูกกักกันใช้ เช่น เตียง โต๊ะ ห้องน้ำ ฯลฯ ด้วยน้ำยา
ฟอกขาว 5% โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ โดยใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน 

(10) ให้ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่
อุณหภูมิ 70-90 องศา 

(11) ถ้ามีอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา 

กรณีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ที่ถูกกักกัน 
(1) ให้แยกห้องนอนกับผู้ถูกกักกัน 
(2) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ถูกกักกัน หรือแยกสำรับและนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
(3) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกักกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ภาชนะ จานชาม ช้อนส้อม และแก้วน้ำ 
(4) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ถูกกักกันในระยะ 1-2 เมตร 
(5) ให้ล้างมือให้บ่อยครั้งที่สุด ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น

ไม่น้อยกว่า 70% 
(6) ทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ถูกกักกันใช้ เช่น เตียง โต๊ะ ห้องน้ำ ฯลฯ ด้วยน้ำยา

ฟอกขาว 5% โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ โดยใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน 
(7) ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูของคนในบ้านด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา หรือซักผ้า

ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 70-90 องศา 
(8) เฝ้าระวัง ดูอาการของผู้ถูกกักกัน และคนในบ้านตลอดระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการป่วยให้รีบแจ้ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพ่ือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพ่ือทำการรักษา 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่  30 มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 4053 

1) หัวข้อเรื่อง แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะใช้ชว่งหยดุอยู่บา้นเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควดิ-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมทีด่ีต่อสขุภาพ” 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย ขณะนี้
หลายหน่วยงานได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่กระจายของโรคกันอย่างเต็มที่ สิ่งที่ประชาชนสามารถ
ทำได้ในช่วงนี้นอกจากการปฏิบัติตนตามคำแนะนำ โดยดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลทั้งของตนเองและคนรอบข้าง
ด้วยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ กินอาหารปรุงสุก ไม่ใช้ช้อนหรือของใช้ส่ วนตัวร่วมกัน และสวมหน้ากาก
อนามัยเมื่อเจ็บป่วย สิ่งสำคัญคือควรเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งไม่เคลื่อนย้ายไป
ต่างจังหวัดเพราะอาจนำเชื้อไปแพร่กระจายได้ ให้พักอยู่กับบ้านและเพ่ิมการทำกิจกรรมในบ้านให้มากขึ้น  
เช่น ทำความสะอาดบ้านลดการสะสมของเชื้อโรค โดยทำความสะอาดพ้ืนบริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น 
บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ และจุดเสี่ยงอื่นๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว ห้องน้ำ ห้องส้วมให้ทำความสะอาดด้วย
น้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และขณะทำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือให้มีการระบายอากาศ  
ส่วนเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้า
ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60 – 90 องศาเซลเซียส  สำหรับครัวต้องหมั่นเช็ดถูทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหาร
หรือคราบไขมันบนพ้ืน ควรทิ้งหรือกำจัดเศษอาหารทุกวันเพ่ือไม่ให้เป็นอาหารของสัตว์พาหะนำโรคซึ่งขณะ  
ทำความสะอาดควรสวมถุงมือหน้ากากปิดจมูกและปากป้องกันทุกครั้งด้วย 

นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น ปรุงอาหารเมนูชูสุขภาพ  
ปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน  ล้างรถเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกายให้กับตนเอง หรือใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ
ลดความเครียด รวมทั้งติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และที่ส ำคัญคือสมาชิกในครอบครัวต้อง 
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการเพ่ือให้สามารถก้าวพ้นช่วงเวลาวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 0 2590 4053 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่  30 มีนาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3  

1) หัวข้อเรื่อง หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสุขอนามัย ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสขุอนามัย ป้องกันและลดการแพร่เชือ้ไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 

กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการยึดหลักสร้างสุขอนามัยด้วย 3 ล. คือ   

1) ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะ 
เมื่ออยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากาก
อนามัย  

2) เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนหนาแน่น 
รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า ปาก จมูก และบริเวณรอบดวงตา 

3) ดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ  
ในกรณีที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน 

สำหรับผู้ประกอบการสาธารณะ เช่น โรงแรม ขนส่งสาธารณะและห้างสรรพสินค้า ให้เน้นทำความสะอาด
พ้ืนผิวจุดสัมผัสที่ประชาชนจับบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มในลิฟต์ ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงการติดโรค 
ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลง ในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์
แสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง 
หลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลการดูแลตนเองเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 
กรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2126 5800 
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลออกมาตรการดแูลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2 
รัฐบาลได้กำหนดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

1. มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1 
5 มาตรการดูแลและเยียวยา “ประชาชน” ได้แก่ (1) ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ : แพทย์/สัตวแพทย์ 

ผลัดละ 1,500 บาท/คน สำหรับพยาบาล/อื่น ๆ ผลัดละ 1,000 บาท/คน (2) ลดภาระบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำ 
ค่าไฟฟ้า และคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (3) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง มาตรา 33 
จาก 5% เหลือ 4% มาตรา 39 จาก 9% เหลือ 7%  (4) ลดภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการ
ให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 1 ปี ให้กับผู้เช่าประเภทผู้อาศัยและเกษตร และ 
(5) สร้างความเชื่อมั่นในระดับตลาดทุน เพิ่มวงเงินกองทุน SSF จาก 2 แสนบาท เป็น 4 แสนบาท 

12 มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ได้แก่ (1) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 150,000 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ย 2% เวลา 2 ปี สินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย (2) พักเงินต้นลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้
แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปรับ
โครงสร้างหนี้ (4) สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม วงเงินสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3/ปี เวลา 3 ปี (5) คืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1.5 (เม.ย.-ก.ย.63) (6) เร่งคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก (ยื่นออนไลน์ 
รับภายใน 15 วัน, ยื่นแบบปกติรับภายใน 45 วัน) (7) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 
โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ (8) หักเพ่ิมภาษีดอกเบี้ยจ่าย
จาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า (Soft loan 150,000 ล้านบาท) (9) บรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำค่าไฟและคืนค่าประกัน
การใช้ไฟ (10) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง มาตรา 33 จาก 5% เหลือ 4% 
มาตรา 39 จาก 9% เหลือ 7% (11) กรณีไม่ปลดแรงงาน หักรายจ่ายค่าจ้างงานได้ 3 เท่า และ (12) บรรเทา
ภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุ
สำหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
2. มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 

8 มาตรการดูแลและเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้แก่ 
(1) สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จากการปิดที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน 
ด้วยการลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เพ่ิมสิทธิกรณีว่างงาน 50%  
ของค่าจ้าง โดย 1.กรณีนายจ้างไมใ่ห้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน 2.กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน (2) สินเชื่อ
ฉุกเฉิน 10,000 บาท/ราย อัตราดอกเบีย้ 0.1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน (3) สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาท/ราย 
อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ต้องมีหลักประกนั (4) สำนักงานธนานุเคราะหร์ับจำนำดอกเบี้ยตำ่ คิดดอกเบี้ยใน
อัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน (5) ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงเดือนสิงหาคม 2563 (6) หักลดหย่อนเบี้ย
ประกันสุขภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ิมจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท (7) ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้
บุคลากรทางการแพทย์ และ (8) ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพหรือจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมรวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้ 
และขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กบข. เป็นต้น 

7 มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ได้แก่ (1) สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย โดยให้
สินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ย 3% ใน 2 ปีแรก (2) ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50  
เป็นภายใน 31 สิงหาคม 2563 และ ภ.ง.ด. 51 เป็นภายใน 30 กันยายน 2563 (3) ยืดการเสียภาษีสรรพากร
ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน (4) ยืดการเสีย 
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ภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ ออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 เป็นภายใน 
15 กรกฎาคม 2563 (5) ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
จากภายใน 10 วัน เป็นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ระยะเวลา 3 เดือน  (6) ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19 เป็นเวลา 6 เดือน ถึงช่วงกันยายน 2563 (7) ยกเว้นภาษีและ 
ลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank) ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2563 – 31 ธันวาคม 2564 

มาตรการเพ่ิมเติมกรณี “ธุรกิจท่องเที่ยว” ได้แก่ (1) เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับผู้เช่าประเภท
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวถึงกันยายน 2563 และ (2) ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ
เครื่องบินไอพ่นจาก 4.76 บาทต่อลิตรเป็น 0.20 บาทต่อลิตรถึง 30กันยายน 2563 เพื่อดูแลสายการบินที่เป็น
เครื่องบินในประเทศ 
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