
 
 

 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เช็คเลย 3 กลุ่มรับสิทธิ “เราชนะ” รับ 7,000 บาทต่อ
คน เยียวยาผลกระทบโควิด-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ธอส. ออก ๔ มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ประกันสังคมย้ำ! นายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับ
ประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด-19 ด้วยการ
รักษาความชุ่มช้ืนของเยื่อเมือกลำคอ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. กรมการปกครองลดค่าธรรมเนียมทำบัตร  
ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด 

กระทรวงมหาดไทย 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 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง เช็คเลย 3 กลุ่มรับสิทธิ “เราชนะ” รับ 7,000 บาทต่อคน เยียวยาผลกระทบโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็คเลย 3 กลุ่ม รับสิทธิ “เราชนะ” รับ 7,000 บาทต่อคน เยียวยาผลกระทบโควิด-19 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ “โครงการเราชนะ” เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินสำหรับจับจ่าย ๗,๐๐๐ บาทต่อคน 
ทั้งหมด ๓๑.๑ ล้านคน โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) มีสัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป  
๒) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ๓) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือ
ในส่วนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน ๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ที่ไดัรับบำนาญ
ปกติหรือเบ้ียหวัดจากส่วนราชการ ๕) ไม่เป็นผู้มีเงินรายได้เกิน ๓ แสนบาทต่อปี และ ๖) ไม่มีเงินฝากทุกบัญชี
รวมกันเกิน ๕ แสนบาท 

กลุ่มผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ได้แก่ ๑) ผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเพิ่มเติม จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง ๘ สัปดาห์จนครบจำนวน ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งจะรวม
จำนวนเงิน ๗๐๐ หรือ ๘๐๐ บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย เร่ิมใช้ได้
ต้ังแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ๒) ประชาชนท่ีเคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ 
“เท่ียวด้วยกัน” ซึ่งมีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กระทรวงการคลังจะตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยา ซึ่งหากผ่านตามเกณฑ์จะได้รับเงินอนุมัติเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง  

เป็นรายสัปดาห์จำนวน ๘ สัปดาห์ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท เร่ิมใช้ได้ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ  
๓) ประชาชนท่ีไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถเข้าไป
ลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com โดยเปิดให้ลงทะเบียนต้ังแต่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดยสามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เร่ิมใช้ได้ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านที่ลงทะเบียนโครงการคนละคร่ึง และ 

ผู้ให้บริการอ่ืนๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถเข้าร่วม
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้ที่ www.เราชนะ.com และที่สำคัญโครงการนี้ไม่มีการเสียภาษี 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ 

๑) หัวข้อเร่ือง ธอส. ออก ๔ มาตรการ ช่วยลูกค้าท่ัวประเทศท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. ออก ๔ มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกมาตรการช่วยลูกค้าทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้
จากโควิด-19 สามารถเลือกจ่ายเงินงวดเหลือ ๒๕% หรือ ๕๐% หรือ ๗๕% ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบ้ีย  
ผ่าน“โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี ๒๕๖๔” ด้วย ๔ มาตรการ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและ
ตัดดอกเบ้ีย) นานสูงสุด ๖ เดือน ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เคยหรืออยู่ระหว่างใช้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย  
ร่วมสร้างชาติ” รวมถึงลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการฯ ทั้งลูกค้ารายย่อยและกลุ่ม SMEs ที่มีสถานะปกติ 
หรือสถานะ NPL ที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามปกติ  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ๙-๑๑ ระยะแรก ต้องดาวน์โหลด
หลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น  
สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น ส่วนดอกเบ้ียประจำงวด
ที่ตัดชำระไม่หมดในขณะที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าทยอยผ่อนชำระได้จนถึง  

ก่อนวันที่ลูกค้าจะครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ หรือก่อนปิดบัญชีเงินกู้  
สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ธนาคาร

กำหนด และยังมีปัญหาด้านรายได้ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามปกติ ธนาคารพร้อมพิจารณาขยาย  

ความช่วยเหลือในรูปแบบการพักชำระเงินต้นและดอกเบ้ียให้เป็นรายกรณีต่อไป ส่วนกรณีที่หน่วยงานที่มี
สวัสดิการเงินกู้กับธนาคารได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งมายังธนาคารเพื่อพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่กู้เงินกับธนาคารต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ธอส. ทุกสาขา 

ทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ และ Facebook Fanpage 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 

กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533 

1) หัวข้อเร่ือง ประกันสังคมย้ำ! นายจ้าง ผู้ประกันตน ย่ืนขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกันสังคมย้ำ! นายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 

สำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในไทย โดยให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานดังกล่าวแก่ผู้ประกันตน
ที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงาน
เนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำส่ังให้ปิด
สถานที่เป็นการช่ัวคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  ทำให้ 

ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการ 

กักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน ๙๐ วัน  
โดยในขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งเป็นสถานประกอบการ 

ที่ได้รับผลกระทบดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้แล้ว จึงขอย้ำให้ลูกจ้างผู้ประกันตน กรอกแบบ 

คำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sso.go.th พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง นำส่งให้นายจ้างรวบรวมและนำส่งแบบฯ และหนังสือ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในระบบ e-Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 
หรือทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน 
www.sso.go.th หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน ๕ วันทำการ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน  

ทั้งนี้ หากนายจ้างและผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม  

ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทร. ๑๕๐๖ ได้ทุกวันตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
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กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กรม / หน่วยงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2141 6747 หรือ LINE: @antifakenewscenter 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด-19 ด้วยการรักษาความชุ่มช้ืนของเย่ือเมือกลำคอ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด-19 ด้วยการรักษาความชุ่มช้ืนของเยื่อเมือกลำคอ 

กรณีสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่วิธีการป้องกันโควิด-19 ด้วยวิธีด่ืมน้ำเยอะๆ เพื่อให้รักษาความชุ่มช้ืน
ของเยื่อเมือกลำคอ เพราะถ้าเยื่อเมือกลำคอแห้ง เช้ือโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้นั้น 

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย แจ้งว่าข้อมูลดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง”  เนื่องจาก  
กรมควบคุมโรค ช้ีแจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่ยืนยันเร่ืองดังกล่าว และการติดเช้ือ 

ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ลำคอแห้งหรือไม่แห้ง 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 

สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักบริหารการทะเบียน 

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๔๒๗ 

1) หัวข้อเร่ือง กรมการปกครองลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กรมการปกครองลดค่าธรรมเนียมทำบัตร ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด 

ข่าวดี! สำหรับประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเว้น/ลดค่าธรรมเนียม 

การจดทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับช่ือบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน และการทะเบียน
ราษฎร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของ
ประชาชน  

โดยเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด ที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียม ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียม
เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๔๒๗ 
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