
 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินต้น
และพักชำระดอกเบี้ย ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๓ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาค
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. Active Case Finding “พบเร็ว รักษาเร็ว 
ตัดตอนการระบาด” โควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด 

4. กปภ. เพ่ิมเวลาชำระค่าน้ำจาก ๑๐ วัน เป็น ๒๐ วัน  
อีก ๓ เดือน เร่ิมกรกฎาคมนี้ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม  

เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท 
กระทรวงแรงงาน 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 28 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2645 9000 

๑) หัวข้อเรื่อง ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ถึง 31 ต.ค. 63 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินตน้และพักชำระดอกเบี้ย ถึง 31 ต.ค. 63 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ลงทะเบียนเข้า “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ผ่าน ๘ มาตรการ รวมจำนวน 
475,800 บัญชี วงเงินกู้ 473 ,951 ล้านบาท โดยในมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย  
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ได้มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดถึง 174,598 บัญชี วงเงินกู้ 151,527 ล้านบาท  

เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย  
ท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้ แต่ยังไม่มีความสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้
ได้ตามปกติ ธอส. จึงขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยแบ่งเป็น  

1. กรณีลูกค้า ที่มีสถานะบัญชีปกติให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและ
พักชำระดอกเบี้ย ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563  

และ 2. กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ก่อนเข้ามาตรการ เปิดให้เข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ 
หากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของมาตรการ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามมาตรการที่ 8.5 เพื่อพักชำระ
เงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยได้ด้วย  

โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการ 8.5 ผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่ 13 
กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2645 9000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพสามิตร 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสรรพสามิตร 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท ์0 2241 5600 

๑) หัวข้อเรื่อง มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก โควิด-19 

กรมสรรพสามิตมีนโยบายเพ่ือการเยียวยา ฟ้ืนฟู และอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ จึงได้ดำเนินมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในบางสินค้า ดังนี้ 

๑. รถยนต์ (ประเภทรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า) เพ่ิมพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดให้เสียภาษีตามมูลค่าร้อยละ ๒ (จากเดิมร้อยละ ๔) 

๒. เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารและสารอื่น  แก้ไขอัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นจากร้อยละ ๒๐ ลดลงเหลือร้อยละ ๑๐ เพ่ือให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องดื่ม 

๓. สถานบริการ สนับสนุนให้สถานบริการคงปริมาณการจ้างงาน เพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้ตกงาน
สถานบริการจะได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ ๐ ของรายรับของบริการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
จากสถานการณ์ดังกล่าว 

๔. ยาสูบและยาเส้น ขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีปัจจุบันของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และเลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป โดยให้
เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

๕. สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ขยายเวลาในการส่งสินค้า 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรเป็นภายใน ๓๐ วัน และขยาย
ได้อีก ๓๐ วัน รวมถึงขยายได้หากมีความจำเป็นอีก ๖๐ วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๒๐ วัน และขยายเวลาใน
การส่งเอกสารหลักฐานเป็นภายใน ๙๐ วัน และขยายได้หากมีความจำเป็นอีก ๖๐ วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๕๐ วัน 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค  
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 

๑) หัวข้อเรื่อง Active Case Finding “พบเร็ว รักษาเร็ว ตัดตอนการระบาด” โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง Active Case Finding “พบเร็ว รักษาเรว็ ตัดตอนการระบาด” โควดิ-19 

กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเชิงรุก ซึ่งหากสามารถพบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ได้เร็ว ก็จะสามารถหยุดการแพร่
ระบาดได้เร็วเช่นกัน  

ความสำคัญของ Active Case Finding คือการค้นหาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วในพ้ืนที่เป้าหมาย  
การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องแข่งกับเวลา ทุกนาทีที่ช้า โอกาสในการแพร่ระบาดของโรคก็จะเพ่ิมขึ้น 
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดม้ีการจัดทีมออกไปค้นหาผู้ปว่ยในชุมชนตา่ง ๆ ในกรณีที่ค้นพบผู้ป่วยจะต้องรีบ
นำผู้ป่วยออกจากชุมชนโดยเร็ว และสอบสวนค้นหาเพ่ิมเติมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง กระจายวงกว้าง
มากขึ้น เพ่ือดำเนินการยุติการระบาดให้ได้เร็วที่สุด หากพบเร็ว รักษาเร็ว จะสามารถตัดตอนการระบาดได้ 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือแจ้งข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ  PWA Contact Center 1662 

๑) หัวข้อเรื่อง กปภ. เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กปภ. เพิ่มเวลาชำระคา่น้ำจาก 10 วัน เปน็ 20 วนั อีก 3 เดอืน เริ่มกรกฎาคมนี้ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ต่ออายุมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก ๑๐ วัน 
เป็น ๒๐ วัน เพ่ิมอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓ 
หวังช่วยลดภาระและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์โรคระบาด COVID–19 เพ่ือให้การดูแลประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง กปภ.จึงยังคงมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาและครบกำหนดระงับการใช้น้ำเป็น
จาก ๑๐ วัน เป็น ๒๐ วันนับจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งคำน้ำประปา จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ นี้ ต่อไปอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งค่านำ้ประปาประจำเดอืนกรกฎาคม จนถึง กันยายน ๒๕๖๓ โดย
ในใบแจ้งค่าน้ำมีข้อความระบุว่า "กปภ.ขยายการรับชำระและระงับการใช้น้ำถึงวันที่ ........ ช่วง COVID-19" 
ทั้งนี้ หากครบกำหนดการขยายเวลาดังกล่าวแล้วและยังไม่ถูกระงับการใช้น้ำประปา ผู้ใช้น้ำสามารถขอ
บาร์โค้ดผ่าน ๓ ช่องทาง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA 
1662 และ Line Official @PWAThailandได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และ กปภ. ยัง
อนุโลมการระงับการใช้น้ำประปาให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้น้ำที่เป็นศาสนสถานอีกด้วย  

นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ขยายระยะเวลาการทำธุรกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย การชำระค่าน้ำ การ
ผ่อนชำระค่าน้ำ การขอติดตั้งประปา การชำระเงินค่าติดตั้งประปาพร้อมเงินประกันการใช้น้ำและการทำ
สัญญา การประสานมาตรวัดน้ำ การฝากมาตรวัดน้ำ การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ / ขอ
เงินประกันคืน การโอนสิทธิการใช้น้ำ และการขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำเพ่ือให้ผู้ใช้น้ำสะดวกโดยไม่ต้องมาที่
สำนักงานด้วยตนเองซึ่งเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อ COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง หากลูกค้าต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2956 2345 

๑) หัวข้อเรื่อง สปส.เพ่ิม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เปน็ 50,000 บาท 
กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดอัตราเงนิค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้มีการปรับเพ่ิมการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตน
ถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จากเดิม 40,000 บาท เพ่ิมเป็น 50,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
          สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวตินั้น ผู้ประกันตนจะต้อง ส่งเงิน
สมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย โดยสำนักงานประกันสังคม จะ
จ่ายให้กับผู้จัดการศพ สำหรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย จะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับ สิทธิ
ประโยชน์ทดแทน โดยการทำหนังสือระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ สำนักงาน
ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตร โดยจ่ายเฉลี่ยในอัตรา
คนละเท่าๆ กัน ดังนี้ 
          - ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน 
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน 
          - ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงิน
สงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน ได้ภายใน 2 ปี 
         การปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เป็น 50,000 บาท ในครั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุด ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่สำนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ www.sso.go.th 
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