
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ข่าวดี รัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา ๑๐%  
๒ เดือน ท่ัวประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. อนุมัติ ๒๐,๐๐๐ ล้าน เป็นสินเช่ือ สู้โควิด-19 สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเช่ือฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อง 
และมาตรการพักทรัพย์ พักหน้ี 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสงัคม 

4. ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย กระทรวงแรงงาน - 

5. ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง 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 19 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ การประปานครหลวง (กปน.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ การประปานครหลวง (กปน.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน ๑๖๖๒ (กปภ.) หรือ สายด่วน ๑๑๒๕ (กปน.) 

1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดี รัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา 10% 2 เดือน ทั่วประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดี รัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา 10% 2 เดือน ทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  และการประปานครหลวง (กปน.)  
ออกมาตรการลดค่าน้ำประปา ๑๐% เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธ ิ
เพ่ือเป็นการช่วยเหลอืประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ทั่วประเทศ 

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติลดค่าน้ำประปาร้อยละ ๑๐ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการ
ขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับยอดการใช้น้ำประปา
ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสามารถสังเกตส่วนลดค่านำ้ประปาได้จากใบแจ้งค่าน้ำประปา
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะปรากฎข้อความ “ส่วนลดค่าน้ำ ๑๐% ตามนโยบายของรัฐบาล”  

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. ๑๖๖๒ (กปภ.) หรือโทร
สายด่วน ๑๑๒๕ (กปน.) 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 19 / 2564 วันท่ี  19  พฤษภาคม  2564 



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเรื่อง อนุมัติ ๒๐,๐๐๐ ล้าน เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อนุมัติ ๒๐,๐๐๐ ล้าน เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ประชาชนในหลายอาชีพได้รับผลกระทบมาก 
ทำให้ขาดรายได้ คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติให้ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อวงเงินแห่งละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนนำไปใช้เพ่ิมสภาพคล่อง 
ในการดำรงชีวิตชั่วคราว 

สำหรับวงเงนิสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ ๖ งวดแรก 
ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน ๓ ปี ผู้มีสิทธิขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่จากภาครัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างในภาคเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจาก 
โควิด-19 มีสัญชาติไทย อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 19 / 2564 วันท่ี  19  พฤษภาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ Call Center ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ 

1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟูเพ่ือเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟูเพ่ือเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟูเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 
และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพ่ือช่วยผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และสถาบันเกษตรกร ไม่ให้ถูกกดราคา
บังคับขายทรัพย์สินและสามารถกลับมาสร้างงานและทำรายได้เม่ือสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย  
ผ่าน ๒ มาตรการ ได้แก่ 

๑) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟ้ืนฟู) โดยเติมวงเงินอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผูป้ระกอบการ โดยลูกค้าเดิม สามารถขอวงเงินสินเชือ่เพ่ิมเติม สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของ
วงเงินสินเชื่อธุรกิจ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท โดยให้นับรวมวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับ กรณีลูกค้าใหม่
ที่ไม่มีวงเงนิสินเชื่อธุรกิจกบัสถาบันการเงินทกุแห่ง กู้ได้ไม่เกนิรายละ ๒๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี 
ในช่วง ๒ ปีแรก และปีต่อไปคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๘๗๕ ต่อปี หรือ ๖.๕๐ ต่อปี ตามประเภทลูกค้า โดย
รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนในช่วง ๖ เดือนแรก กำหนดระยะเวลาชำระคืนภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ 
หรือตามที่ ธปท. กำหนด โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อ  

๒) มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้) เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ยังมีศักยภาพและมีทรัพย์สนิเป็นหลักประกันเงนิกู้กบั ธ.ก.ส. ก่อนวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพ่ือช่วยรักษาโอกาสไม่ให้ถูกกดราคาบงัคับขายทรัพย์สนิ (Fire Sale) ซึ่งในการตีโอนทรัพยช์ำระหนี้ 
จะให้สิทธิลูกค้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน สามารถเช่าทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันและซื้อคืนได้ในระยะเวลา 
ที่กำหนด ไม่เกนิ ๕ ปี กรณีมีต้นเงินและดอกเบีย้ส่วนที่เหลอืจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี ้จะดำเนนิการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ กำหนดอายุสัญญาไม่เกิน ๒๐ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี ในช่วง ๒ ปีแรก และปีต่อไป กรณี
เป็นผู้ประกอบการและสถาบัน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ ๔.๘๗๕ ต่อปี) และ
กรณีเป็นเกษตรกรและบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ ๖.๕๐ ต่อปี) 
นอกจากนี้ สามารถขอสนับสนุนสินเชื่อ เพ่ิมเติมตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
(สินเชื่อฟ้ืนฟู) ได้  

ผู้ที่ มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา  
ทั่วประเทศ หรือที่ Call Center ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ 

********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 19 / 2564 วันท่ี  19  พฤษภาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ช่องทางการติดต่อ Call Center ๑๕๐๖ 

1) หัวข้อเรื่อง ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไขข้อสงสัย กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะสาเหตุติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยหรือไม่ ?  

กรณีที่สถานประกอบกิจการออกประกาศห้ามลูกจ้างเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 แต่ภายหลังทราบว่าลูกจ้างฝ่าฝนืคำสั่งดังกลา่ว จนเป็นเหตุให้นายจ้างสงสยัได้ว่าลูกจ้างเสี่ยงตอ่
การติดเชื้อ จึงมีคำสั่งให้หยุดงานและใหก้ักตัว ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา ๑๔ วัน เพ่ือเฝ้าดูอาการ  

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะคำส่ังนี้เป็นประโยชน์ของนายจ้าง จะถือว่า  
การปฏิบัติตามคำส่ังของนายจ้างดังกล่าวเป็นการขาดงานหรือละท้ิงหน้าท่ีของลูกจ้างไม่ได้ สำหรับ
แนวทางแก้ไขปญัหานี้ นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ใชส้ิทธกิารลาป่วย หรือการหยุดพักผ่อนประจำปี  

แต่หากนายจ้างเลิกจ้างงาน เพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 หรือสงสัยว่างติดเชื้อ มิได้ถือ
เป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง เพราะการเจ็บป่วยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของ
ร่างกายโดยธรรมชาติ มิใช่การกระทำผิดวินัยของลูกจ้าง และเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาดที่แพร่กระจาย  
ในวงกว้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย 

หากลูกจ้างมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเร่ืองสภาพ
การจ้างต่าง ๆ สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือโทร  
Call Center ๑๕๐๖ 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน ๑330 

1) หัวข้อเรื่อง ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล 

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะได้รับการรักษาฟรี ยกเว้น
ผู้ป่วยหรือญาติขอใช้สิทธิเ พ่ิมเติมเพ่ืออำนวยความสะดวก เช่น ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ 
ที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรักษา หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วย  
หรือญาติ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

จึงขอให้ประชาชนวางใจได้ว่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด -19 ก็สามารถเข้ารับการรักษาจาก 
โรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากพบการเรียกเก็บค่ารักษาโรคโควิด-19 สามารถแจ้งได้ที่
สายด่วน ๑๔๒๖ หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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