
 
 
 

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 

ครั้งท่ี 10 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน สำนักงบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงบประมาณ 

ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2265 1000 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง รัฐออกมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย
ท้ังทางตรงทางอ้อม ระยะท่ี 1 ดังนี้  

1) มาตรการด้านการเงิน ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท (2) มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3) มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ (4) มาตรการสินเช่ือเพ่ือ
ส่งเสริมการจ้างงานของสำนกังานประกนัสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุน
สินเช่ือดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาท 

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

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

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

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

กระทรวงการคลังม่ันใจ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยท้ัง
ทางตรงทางอ้อม ระยะท่ี 1 จะช่วยบรรเทาและป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เศรษฐกิจยังขับเคล่ือนต่อไปได้ ทั้งน้ี ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2265 1000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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 ลดการแพร่เช้ือ 

กระทรวงสาธารณสุขขอเตือนประชาชนท่ัวไป ว่ามือของท่านอาจเป็นพาหะนำโรค แพร่เช้ือไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) เวลาท่ีท่านไอ จามใส่มือ เช้ือโรคจะติดมือและเม่ือไปสัมผัสส่ิงใด เช่น ปุ่มลิฟท์  
ราวบันได เช้ือโรคอาจเกาะส่ิงนั้น เม่ือผู้อื่นไปสัมผัสต่อก็จะติดเช้ือโรคได้ ควรใช้ทิชชูปิดปาก เวลาไอ จาม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เช้ือโรคกระจาย และควรนำทิชชูนั้นไปท้ิงในถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด หากไม่มีทิชชูให้ใช้
ข้อศอกแทน โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝ่ังตรงข้าม ใช้มุมข้อศอกและต้นแขนด้านในปิดปาก
และจมูก หลังจากไอ จามแล้วต้องรีบล้างมือ โดยใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ 

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งลดการแพร่เช้ือ โดยท่านสามารถตรวจสอบอาการของท่าน
เบื้องต้นได้ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเพ่ิงกลับมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ภายใน 14 วัน 
หลังจากไปพ้ืนท่ีระบาดท่ีได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ควรรีบไปพบแพทย์  และถ้าสงสัยว่าติดเช้ือ  
ให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือ และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้ง
ข้อมูล เช่น อาการป่วย วันท่ีเริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานท่ีพัก 

ท้ังนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ท่ี สายด่ วนกรมควบคุมโรค  
โทร. 1422 หรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียล “รู้กันทันโรค” 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

ครั้งที่ 10 / 2563 วันที ่ 19  มีนาคม  2563 

 



- 2 - 
 



- 3 - 
 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 

ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเรื่อง แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะนำประชาชนท่ีเดนิทางเข้า - ออกในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 
คำแนะนำสำหรับผู้ท่ีเดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีมีรายงานการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เพ่ือเป็นการป้องกันและความปลอดภัยของตนเองและบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิด ควรปฏิบัติตนดังนี้  
ก่อนการเดินทาง ขอให้หาข้อมูลสถานการณ์การระบาดของประเทศปลายทาง โดยสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์กรมควบคุมโรคหรือองค์การอนามัยโลก หากไม่จำเป็นขอให้พิจารณาหลีกเล่ียง
หรือเล่ือนการเดินทางไปยังประเทศท่ีมีการระบาดต่อเนื่องตามท่ีองค์การอนามัยโลกประกาศ แต่หาก
จำเป็นต้องไปขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันตนเอง เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย 
และศึกษาคำแนะนำในการป้องกันการติดเช้ือ  

ระหว่างการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนรวมกันอยู่ 
จำนวนมากหรือท่ีสาธารณะ ขอให้หม่ันล้างมือ อย่าขยี้ตา แคะจมูก ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน  
หากเจ็บป่วยให้ประสานขอความช่วยเหลือกับสถานทูต  

เดินทางกลับ ประเทศไทยไม่มีนโยบายการกักตัวผู้เดินทางท่ีสนามบิน แต่มีมาตรการการตรวจ 

คัดกรองและการเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน หากมีอาการป่วยระหว่างเข้าประเทศ จะถูกแยกตัวไว้  
เพ่ือตรวจวินิจฉัยและส่งไปท่ีโรงพยาบาลท่ีกำหนด หากไม่มีอาการป่วยจะได้รับบัตรคำเตือนสุขภาพพกติดตัวไว้ 
เม่ือกลับบ้านแล้วมีอาการสงสัยป่วยขอให้สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ทุกวัน ไม่ใช้ ของใช้ร่วมกับผู้อื่น  
หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  หรือทาง
แชทบอท (Chatbot) ช่ือ “คร.OK”  ท่ีสามารถตอบคำถามท่ีพบบอ่ย หรือ ออฟฟิเชียลไลน์ ช่ือ “รู้กันทันโรค” 
ประชาชนสามารถเลือกใช้ช่องทางดังกล่าวเพ่ือฟังข้อมูลอัตโนมัติ หรือฝากข้อความให้เจ้าหน้าท่ีติดต่อกลับ 
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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 คำถามท่ีเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-

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

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

2. จับต้องส่ิงของท่ีส่งมาจากประเทศกลุ่มเส่ียง จะติดเช้ือโควิด-19 หรือไม่? 
ตอบ การจับต้องส่ิงของโดยท่ัวไปจะไม่ติดโรค อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ขอให้ทุกคนหมั่นล้างมือ 

ก่อนท่ีจะสัมผัสกับใบหน้า ตา จมูก และปาก 
3. ต้องสวมหน้ากากเพ่ือป้องกันโรคตลอดเวลาหรือไม่? 

ตอบ โดยปกติหน้ากากอนามัยจะใส่ให้กับผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในกรณีคนปกติ
หากไปในท่ีชุมชนหรือคนหมู่มาก ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน 

4. ปัจจุบันมียาหรือวัคซีนสำหรับโควิด-19 หรือไม่? 
ตอบ ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการใช้ยาในการรักษา ในขณะนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้ว

ว่าจะมียาท่ีจะใช้ต้านไวรัสหรือลดการติดเช้ือของไวรัสได้ ส่วนวัคซีน ท่ีใช้ในการป้องกันเม่ือเกิดโรคระบาด 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง 

5. ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเช้ือไวรัสโควิด-19 มากกว่าคนท่ัวไปใช่หรือไม่? 
ตอบ ทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เท่าๆ กันในทุกช่วงอายุท้ังในผู้ท่ีแข็งแรง เด็กเล็ก หรือ

ผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ร่างกายยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรค แต่ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกัน 
6. ผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เช้ือได้หรือไม่? 

ตอบ ข้อมูลการศึกษาปัจจุบันเช้ือไวรัสโควิด -19 ใช้ระยะเวลาฟักตัวประมาณ 1 -14 วัน 
โดยท่ัวไปจะให้ผู้ท่ีเส่ียงเก็บตัวอยู่ท่ีบ้าน 14 วัน อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อมูลว่าผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะฟักตัวช่วง
ท้ายสามารถแพร่กระจายเช้ือโรคไปสู่ผู้อื่นได้ แต่ในผู้ท่ีไม่มีอาการโอกาสท่ีจะไอ จาม จะน้อยกว่าผู้ท่ีมีอาการ 
สำหรับผู้ท่ีมีอาการควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเล่ียงการใช้ของร่วมกันกับผู้อื่น 

7. โควิด-19 หายแล้วกลับมาเป็นได้อีกหรือไม่? 
ตอบ ตามหลักการทางไวรัสวิทยาปัจจุบัน ร่างกายจะมีภูมิต้านทานท่ีใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้

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

ตอบ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันการติดเช้ือหรือการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ในสัตว์เล้ียง 
9. โควิด-19 ทนอากาศในประเทศไทยไม่ได้? 

ตอบ โดยท่ัวไปไวรัสจะทนความร้อนได้ไม่ดี หรือสามารถตายได้ในสภาวะอากาศร้อน 
ท้ังนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการติดตามข่าวสารเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ท่ี 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
เน่ืองจากชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า  

ของธนาคารที่ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 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 เพ่ือลดภาระหน้ีที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งผู้ขอรับ
มาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  
1. เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

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

พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง อาชีพ
อ่ืนๆ ที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง และธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

ทั้งน้ี ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพ่ือเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเง่ือนไขการ
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. ช่วยลูกค้าท่ีได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน 

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

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ท่ีรายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

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

พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีขายสินค้าในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มเส่ียง 
อาชีพอื่นๆ ท่ีแสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจริง และธนาคารจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังนี้ ลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพ่ือเข้าร่วมมาตรการได้ท่ีสาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนด
ระยะเวลาส้ินสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเช่ือเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่อง จากวงเงิน 

มีจำกัด กำหนดเง่ือนไขการใช้วงเงินลูกค้าท่ียื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ธอส.  
ทุกสาขาท่ัวประเทศ 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 ผู้ประกันตนท่ีเข้าข่ายสงสัย สามารถขอรบัการตรวจโรคโควดิ-19 (COVID-19) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ท่ียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบาด 

ไปท่ัวโลก สำนักงานประกันสังคมขอย้ำผู้ประกันตน ท่ีมีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ โปรดอย่าละเลย ให้ไป 

เข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้อง  

ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพ่ือแพทย์
ประเมินอาการได้ถูกต้องหากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่ายโรคโควิด-19 แพทย์จะส่งตรวจเพาะเช้ือทางห้องแล็บ 
โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ  

หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัด ต่างพ้ืนท่ี 
สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม 

จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานท่ีได้ภายใน 72 ช่ัวโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกัน 

เพ่ือไม่ให้มีการแพร่เช้ือ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
และขอย้ำว่าหากไม่มีอาการใดๆ หรืออาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของการตรวจ ไม่แนะนำให้ไป

ขอตรวจเองเนื่องจากจะเพ่ิมความเส่ียงในการเข้าไปรับเช้ือในโรงพยาบาล ควรเฝ้าระวังและสังเกตอาการ
ตนเองอยู่ในบ้าน ใช้อุปกรณ์ป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ ออกกำลังกาย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน ยึดหลักการกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง 
และล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ รวมถึงหลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีอับอากาศ และหากมีอาการ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบเข้า
โรงพยาบาลตามสิทธิตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพ่ือให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคเพ่ือมิให้เป็นโรคลุกลาม 
และแพร่เช้ือต่อผู้อื่นต่อไป 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

ครั้งที่ 10 / 2563 วันที ่ 19  มีนาคม  2563 

 


