ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงมหาดไทย
1. ข่าวดี รัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา ๑๐%
๒ เดือน ทั่วประเทศ
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. อนุมัติ ๒๐,๐๐๐ ล้าน เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19
กระทรวงการคลัง
3. ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อง
และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
4. ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
หมายเหตุ
1. ข้อ มู ลดั งกล่ าวเป็ น ข้ อมู ล เพื่ อ การสร้ างการรับ รู้ ที่ มาจากทุ กกระทรวง ตามบั น ทึ กข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้า งการรั บรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่ มเติมหรือขยายความข้ อมูลที่ใ ช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จั งหวัดนำข้ อมูล เพื่ อสร้ างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรั บรู้สู่ชุมชน
3. จังหวั ดสามารถดาวน์โ หลดข้ อมูลข่ าวสารเพื่อ สร้างการรั บรู้สู่ชุ มชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมู ล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 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

เรื่อง ข่าวดี รัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา 10% 2 เดือน ทั่วประเทศ
กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่ ว นภู มิภ าค (กปภ.) และการประปานครหลวง (กปน.)
ออกมาตรการลดค่าน้ำประปา ๑๐% เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด -19 ทั่วประเทศ
ตามที่ค ณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีม ติล ดค่าน้ำประปาร้ อยละ ๑๐ สำหรับ บ้านที่อ ยู่อ าศัย และกิจการ
ขนาดเล็ก (ไม่ รวมส่ ว นราชการและรัฐ วิ สาหกิจ) เป็ นระยะเวลา ๒ เดื อน สำหรั บ ยอดการใช้ น้ำประปา
ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสามารถสังเกตส่วนลดค่าน้ำประปาได้จากใบแจ้งค่าน้ำประปา
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะปรากฎข้อความ “ส่วนลดค่าน้ำ ๑๐% ตามนโยบายของรัฐบาล”
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมู ลเพิ่ม เติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. ๑๖๖๒ (กปภ.) หรือโทร
สายด่วน ๑๑๒๕ (กปน.)
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง อนุมัติ ๒๐,๐๐๐ ล้าน เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อนุมัติ ๒๐,๐๐๐ ล้าน เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดโรคโควิ ด -19 ประชาชนในหลายอาชี พ ได้รับ ผลกระทบมาก
ทำให้ ข าดรายได้ คณะรั ฐมนตรี จึง อนุมั ติ ให้ ธนาคารออมสิ น และ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อวงเงิ นแห่งละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่อ ง
ในการดำรงชีวิตชั่วคราว
สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ ๖ งวดแรก
ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน ๓ ปี ผู้มีสิทธิขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่ จากภาครั ฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างในภาคเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 มีสัญชาติไทย อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ Call Center ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อ ง และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการสินเชื่ อฟื้นฟู เพื่ อเสริ มสภาพคล่ อง
และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และสถาบันเกษตรกร ไม่ให้ถูกกดราคา
บัง คั บ ขายทรั พย์ สิน และสามารถกลั บ มาสร้ างงานและทำรายได้ เมื่ อ สถานการณ์ COVID-19 คลี่ ค ลาย
ผ่าน ๒ มาตรการ ได้แก่
๑) มาตรการสนั บ สนุ น การให้สิ น เชื่ อแก่ ผู้ป ระกอบธุ รกิ จ (สิน เชื่ อ ฟื้น ฟู ) โดยเติ มวงเงิน อัต รา
ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผปู้ ระกอบการ โดยลูกค้าเดิม สามารถขอวงเงินสินเชือ่ เพิ่มเติม สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของ
วงเงินสินเชื่อธุรกิจ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท โดยให้นับรวมวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับ กรณีลูกค้า ใหม่
ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง กู้ได้ไม่เกินรายละ ๒๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่ อ ปี
ในช่ วง ๒ ปี แรก และปี ต่อไปคิ ดดอกเบี้ ย ร้ อยละ ๔.๘๗๕ ต่อปี หรือ ๖.๕๐ ต่ อปี ตามประเภทลู กค้า โดย
รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนในช่วง ๖ เดือนแรก กำหนดระยะเวลาชำระคืนภายใน ๕ ปี นั บแต่วันที่ได้รับเงินกู้
หรือตามที่ ธปท. กำหนด โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อ
๒) มาตรการสนับ สนุ นการรับ โอนทรัพ ย์สิ นหลั กประกั นเพื่ อชำระหนี้ (พั กทรัพย์ พัก หนี้ ) เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ยังมีศักยภาพและมีทรัพย์สนิ เป็นหลักประกันเงินกู้กบั ธ.ก.ส. ก่อนวันที่ ๑ มีน าคม
๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อช่วยรักษาโอกาสไม่ให้ถูกกดราคาบังคับขายทรัพย์สนิ (Fire Sale) ซึ่งในการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
จะให้สิทธิลูกค้า ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน สามารถเช่าทรัพย์สิน อันเป็นหลักประกันและซื้อคืน ได้ในระยะเวลา
ที่กำหนด ไม่เกิน ๕ ปี กรณีมีต้นเงินและดอกเบีย้ ส่วนที่เหลือจากการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ จะดำเนินการปรั บปรุ ง
โครงสร้ างหนี้ กำหนดอายุ สัญญาไม่เกิ น ๒๐ ปี อั ตราดอกเบี้ ยร้ อยละ ๒ ต่อปี ในช่ วง ๒ ปี แรก และปีต่ อไป กรณี
เป็นผู้ประกอบการและสถาบัน คิดอัต ราดอกเบี้ย MLR-1 (ปัจจุบั น MLR เท่ากับร้อยละ ๔.๘๗๕ ต่อปี) และ
กรณี เป็นเกษตรกรและบุคคล คิด อัต ราดอกเบี้ ย MRR-1 ต่ อปี (ปัจจุ บัน MRR เท่า กับร้อ ยละ ๖.๕๐ ต่ อปี )
นอกจากนี้ สามารถขอสนั บสนุ นสิน เชื่อ เพิ่ม เติม ตามมาตรการสนั บสนุ นการให้ สินเชื่อแก่ผู้ป ระกอบธุรกิ จ
(สินเชื่อฟื้นฟู) ได้
ผู้ที่ มีค วามประสงค์ เข้ าร่ วมโครงการสามารถติด ต่ อสอบถามรายละเอีย ดได้ ที่ ธ.ก.ส. ทุก สาขา
ทั่วประเทศ หรือที่ Call Center ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ Call Center ๑๕๐๖
1) หัวข้อเรื่อง ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย
กรมสวั สดิการและคุ้มครองแรงงาน ไขข้อ สงสัย กรณีน ายจ้า งเลิก จ้างลูก จ้างเพราะสาเหตุ ติดเชื้ อ
ไวรัสโควิด-19 จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยหรือไม่ ?
กรณีที่สถานประกอบกิจการออกประกาศห้ามลูก จ้างเดินทางไปในพื้นที่เ สี่ยงที่อาจเกิ ดการติดเชื้ อ
ไวรัสโควิด-19 แต่ภายหลังทราบว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว จนเป็นเหตุให้นายจ้างสงสัยได้ว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ จึงมีคำสั่งให้หยุดงานและให้กักตัว ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ
นายจ้ างจะต้อ งจ่ ายค่า จ้า งให้กั บลู ก จ้า ง เพราะคำสั่งนี้เ ป็น ประโยชน์ ของนายจ้ าง จะถือ ว่ า
การปฏิบั ติตามคำสั่งของนายจ้ างดั งกล่า วเป็น การขาดงานหรื อละทิ้ งหน้า ที่ข องลูก จ้ างไม่ไ ด้ สำหรั บ
แนวทางแก้ไขปัญหานี้ นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิการลาป่วย หรือการหยุดพักผ่อนประจำปี
แต่หากนายจ้างเลิกจ้างงาน เพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 หรือสงสัยว่างติดเชื้อ มิได้ถือ
เป็น ความผิด ร้ายแรงที่เกิ ดจากการกระทำของลูกจ้ าง เพราะการเจ็ บป่ว ยเป็ นเหตุที่เ กิดขึ้ นตามสภาพของ
ร่างกายโดยธรรมชาติ มิใ ช่การกระทำผิดวินั ยของลูกจ้าง และเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาดที่ แพร่ก ระจาย
ในวงกว้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
หากลูกจ้างมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสภาพ
การจ้ างต่ าง ๆ สามารถสอบถามหรือ ขอคำปรึกษาได้ ที่ส ำนัก งานสวัส ดิก ารและคุ้ มครองแรงงาน หรือ โทร
Call Center ๑๕๐๖
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน ๑330
1) หัวข้อเรื่อง ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในทุกโรงพยาบาลไม่ ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะได้รับ การรักษาฟรี ยกเว้ น
ผู้ป่วยหรือญาติขอใช้สิทธิเ พิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ค่าโทรศัพท์ เป็น ต้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การผู้ ป่ ว ย
ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้ วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓
ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรั กษา หรือเรีย กเก็บ ค่าใช้จ่ายจากผู้ป่ว ย
หรือญาติ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จึง ขอให้ป ระชาชนวางใจได้ ว่ า หากเจ็ บ ป่ว ยด้ว ยโรคโควิ ด -19 ก็ ส ามารถเข้ า รับ การรัก ษาจาก
โรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่เสียค่ าใช้จ่าย และหากพบการเรียกเก็ บค่ารัก ษาโรคโควิด -19 สามารถแจ้งได้ที่
สายด่วน ๑๔๒๖ หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
********
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