
 
 
 

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. แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเล่ียงเดินทางลดเส่ียงโควิด-19 
“ทำความสะอาดบ้าน เพ่ิมกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ” 

กระทรวงสาธารณสุข - 

5. หลัก 3 ล. “ลด เล่ียง 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 

ครั้งท่ี 12 / 2563  



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

1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง ขอความรว่มมือประชาชนท่ีเดินทางจากกรงุเทพมหานครและปริมณฑลแยกตวัสังเกตอาการ 14 วัน 

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติขอความร่วมมือ ประชาชนท่ีเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตั้งแต่วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันและ
หลีกเล่ียงการใกล้ชิดผู้อื่นในท่ีพํานัก หรือท่ีพักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันท่ีเดินทางมาถึงภูมิลําเนาและ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

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

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีโดยทันที 
ท้ังนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ีสายด่วนควบคุมโรค 

หมายเลข 1422 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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) เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือไวรสัโควดิ-19 

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

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

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

เชื้อโรค 
4. หลีกเล่ียง กิจกรรมที่มีคนเยอะมากกว่า 50 คนขึ้นไปมารวมกัน และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

เพ่ือป้องกัน 
5. ระวัง การใช้สิ่งของสาธารณะ และของที่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ราวบันได ลูกบิด รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ 

และควรล้างมือทุกคร้ังหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ 
6. หลีกเล่ียง ชั่วโมงเร่งด่วนในสถานที่ที่มีคนเยอะ เช่น รถสาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ และควรวางแผน

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

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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) และผู้อยู่อาศัยรว่มกัน 

คำแนะนำการปฏิบัติเม่ือมีผู้ท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และ พ้ืนท่ีระบาด
ต่อเนื่องจากเช้ือไวรัส COVID-19 และผู้ท่ีอยู่อาศัยร่วมกับบุคคลดังกล่าว โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

กรณีผู้ถูกกักกัน 
(1) ต้องกักตัวในท่ีพักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน 
(2) ให้รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นโดยใช้ภาชนะ จากชาม ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัว 
(3) ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว 
(4) ให้ล้างมือบ่อย  ๆด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 
(5) ถ้ามีบุคคลอี่นอยู่ในบ้านเดียวกัน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นๆ ในบ้าน

ประมาณ 1-2 เมตร 
(6) หลีกเล่ียงการใกล้ชิด พูดคุย กับบุคคลอื่นในท่ีพักในระยะ 1-2 เมตร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(7) หน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้วให้ท้ิงใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนท้ิงลงถังขยะท่ีมีฝาปิดและให้รีบ  

ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 
(8) ถ้าจะไอหรือจาม ให้ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ให้ถึงปลายคาง แล้วท้ิงทิชชู่นั้นลงในถุงพลาสติก

และปิดปากถุงให้สนิทก่อนท้ิงในถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด หรือใช้แขนเส้ือปิดปลายจมูก เม่ือไอหรือจามแล้วให้รีบ  

ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 

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

(10) ให้ทำความสะอาดเส้ือผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนท่ี
อุณหภูมิ 70-90 องศา 

(11) ถ้ามีอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ่ือส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลเพ่ือทำการรักษา 

กรณีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ที่ถูกกักกัน 
(1) ให้แยกห้องนอนกับผู้ถูกกักกัน 

(2) หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ถูกกักกัน หรือแยกสำรับและนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
(3) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกักกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ภาชนะ จานชาม ช้อนส้อม และแก้วน้ำ 
(4) หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ถูกกักกันในระยะ 1-2 เมตร 

(5) ให้ล้างมือให้บ่อยครั้งท่ีสุด ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้น
ไม่น้อยกว่า 70% 

(6) ทำความสะอาดบริเวณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้ถูกกักกันใช้ เช่น เตียง โต๊ะ ห้องน้ำ ฯลฯ ด้วยน้ำยา
ฟอกขาว 5% โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ โดยใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน 

(7) ทำความสะอาดเส้ือผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูของคนในบ้านด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา หรือซักผ้า
ด้วยน้ำร้อนท่ีอุณหภูมิ 70-90 องศา 

(8) เฝ้าระวัง ดูอาการของผู้ถูกกักกัน และคนในบ้านตลอดระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการป่วยให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพ่ือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพ่ือทำการรักษา 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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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 แนะใช้ช่วงหยดุอยู่บา้นเล่ียงเดินทางลดเส่ียงโควดิ-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพ่ิมกิจกรรมท่ีดีต่อสุขภาพ” 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย ขณะนี้
หลายหน่วยงานได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่กระจายของโรคกันอย่างเต็มท่ี ส่ิงท่ีประชาชนสามารถ
ทำได้ในช่วงนี้นอกจากการปฏิบัติตนตามคำแนะนำ โดยดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลท้ังของตนเองและคนรอบข้าง
ด้วยการหม่ันล้างมือด้วยสบู่และน้ำ กินอาหารปรุงสุก ไม่ใช้ช้อนหรือของใช้ส่ วนตัวร่วมกัน และสวมหน้ากาก
อนามัยเม่ือเจ็บป่วย ส่ิงสำคัญคือควรเล่ียงเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีไม่จำเป็น รวมท้ังไม่เคล่ือนย้ายไป
ต่างจังหวัดเพราะอาจนำเช้ือไปแพร่กระจายได้ ให้พักอยู่กับบ้านและเพ่ิมการทำกิจกรรมในบ้านให้มากขึ้น  
เช่น ทำความสะอาดบ้านลดการสะสมของเช้ือโรค โดยทำความสะอาดพ้ืนบริเวณท่ีพักและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น 
บริเวณท่ีมีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ และจุดเส่ียงอื่นๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว ห้องน้ำ ห้องส้วมให้ทำความสะอาดด้วย
น้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และขณะทำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือให้มีการระบายอากาศ  
ส่วนเส้ือผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้า
ด้วยน้ำร้อนท่ีอุณหภูมิน้ำ 60 – 90 องศาเซลเซียส  สำหรับครัวต้องหม่ันเช็ดถูทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหาร
หรือคราบไขมันบนพ้ืน ควรท้ิงหรือกำจัดเศษอาหารทุกวันเพ่ือไม่ให้เป็นอาหารของสัตว์พาหะนำโรคซึ่งขณะ  

ทำความสะอาดควรสวมถุงมือหน้ากากปิดจมูกและปากป้องกันทุกครั้งด้วย 
นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น ปรุงอาหารเมนูชูสุขภาพ  

ปลูกต้นไม้สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีภายในบ้าน  ล้างรถเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกายให้กับตนเอง หรือใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ
ลดความเครียด รวมท้ังติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และท่ีสำคัญคือสมาชิกในครอบครัวต้อง 
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการเพ่ือให้สามารถก้าวพ้นช่วงเวลาวิกฤติโรคติดเช้ือไวรัส  

โคโรนา 2019 นี้ไปด้วยกัน ท้ังนี้ หากท่านมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ี
โทรศัพท์ 0 2590 4053 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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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 เล่ียง ดูแล” สร้างสุขอนามัย ป้องกันและลดการแพร่เช้ือไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 
กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยการยึดหลักสร้างสุขอนามัยด้วย 3 ล. คือ   
1) ลด : ลดความเส่ียงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะ 

เม่ืออยู่ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากาก
อนามัย  

2) เล่ียง : เล่ียงการเดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค และเล่ียงการเข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนหนาแน่น 
รวมท้ังเล่ียงใช้มือสัมผัสหน้า ปาก จมูก และบริเวณรอบดวงตา 

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

สำหรับผู้ประกอบการสาธารณะ เช่น โรงแรม ขนส่งสาธารณะและห้างสรรพสินค้า ให้เน้นทำความสะอาด
พ้ืนผิวจุดสัมผัสท่ีประชาชนจับบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มในลิฟต์ ฯลฯ เพ่ือลดความเส่ียงการติดโรค 
ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ท้ิงลง ในถังขยะติดเช้ือท่ีมีสัญลักษณ์
แสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนประชาชนท่ัวไปให้ท้ิงลงในถังขยะท่ีมีฝาปิด ท่ีสำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง 

หลังท้ิงหน้ากากอนามัยเพ่ือสุขอนามัยท่ีดี 
ท้ังนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลการดูแลตนเองเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ท่ีสายด่วน 

กรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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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) ระยะท่ี 1-2 

รัฐบาลได้กำหนดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 
1. มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1 

5 มาตรการดูแลและเยียวยา “ประชาชน” ได้แก่ (1) ค่าเส่ียงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ : 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 ยกเว้นค่าเช่าท่ีราชพัสดุ 1 ปี ให้กับผู้เช่าประเภทผู้อาศัยและเกษตร และ 
(5) สร้างความเช่ือม่ันในระดับตลาดทุน เพ่ิมวงเงินกองทุน SSF จาก 2 แสนบาท เป็น 4 แสนบาท 

12 มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ได้แก่ (1) สินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ 150,000 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ย 2% เวลา 2 ปี สินเช่ือไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย (2) พักเงินต้นลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้
แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปรับ
โครงสร้างหนี้ (4) สินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม วงเงินสินเช่ือ 30,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3/ปี เวลา 3 ปี (5) คืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ลดอัตราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1.5 (เม.ย.-ก.ย.63) (6) เร่งคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก (ยื่นออนไลน์ 
รับภายใน 15 วัน, ยื่นแบบปกติรับภายใน 45 วัน) (7) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 
โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และปรับลดข้ันตอน 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 เล่ือนการจ่ายค่าเช่าท่ีราชพัสดุ
สำหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
2. มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 

8 มาตรการดูแลและเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้แก่ 
(1) สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จากการปิดท่ีเส่ียงต่อการระบาดช่ัวคราว จำนวน 3 ล้านคน 
ด้วยการลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ท้ิงกัน.com สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เพ่ิมสิทธิกรณีว่างงาน 50%  
ของค่าจ้าง โดย 1.กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน 2.กรณีรัฐส่ังหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน (2) สินเช่ือ
ฉุกเฉิน 10,000 บาท/ราย อัตราดอกเบีย้ 0.1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน (3) สินเช่ือพิเศษ 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) ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเส่ียงภัยให้
บุคลากรทางการแพทย์ และ (8) ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพหรือจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมรวมถึงนักศึกษาท่ียังหางานไม่ได้ 
และขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กบข. เป็นต้น 

7 มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ได้แก่ (1) สินเช่ือรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย โดยให้
สินเช่ือไม่เกิน 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
ให้ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ โดยเล่ือนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน (4) ยืดการเสีย 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 



- 2 - 
 

ภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ ออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 เป็นภายใน 
15 กรกฎาคม 2563 (5) ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
จากภายใน 10 วัน เป็นภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ระยะเวลา 3 เดือน  (6) ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าท่ี
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) เล่ือนการจ่ายค่าเช่าท่ีราชพัสดุสำหรับผู้เช่าประเภท
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวถึงกันยายน 2563 และ (2) ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเช้ือเพลิง สำหรับ
เครื่องบินไอพ่นจาก 4.76 บาทต่อลิตรเป็น 0.20 บาทต่อลิตรถึง 30กันยายน 2563 เพ่ือดูแลสายการบินท่ีเป็น
เครื่องบินในประเทศ 

******** 
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