
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น หากตรวจ ATK พบผลบวก 
สามารถลงทะเบียนดูแลที่บ้าน Home Isolation 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ครม.ไฟเขียว! บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย 
๕๐% ของค่าจ้าง 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ธอส. ออก ๒ มาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระ
ดอกเบี้ยนาน ๓ เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.๔๐ สมัครสมาชิก  

รับสิทธิประโยชน์ ๒ ต่อ 

กระทรวงการคลัง 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 
คร้ังที่ 30 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ โทร สปสช. 1330 ต่อ 14 หรือ ไลน์ @nhso 

1) หัวข้อเร่ือง เข้าถึงการรักษาท่ีเร็วขึ้น หากตรวจ ATK พบผลบวก สามารถลงทะเบียนดูแลท่ีบ้าน Home Isolation 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น หากตรวจ ATK พบผลบวก สามารถลงทะเบียนดูแลที่บ้าน Home Isolation 

นายกรัฐมนตรี ในนามผู้อำนวยศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศบค.) มีความเป็นห่วงสถานการณ์
โควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และต้องการให้ผู้ป่วยถูกคัดแยก กักตัว ให้เร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสการแพร่เช้ือ
ภายในครอบครัวและชุมชน  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกแนวทางเวชปฏิบัติ โดยประชาชนที่ตรวจหาเช้ือ
โควิด-19 ด้วยตนเองด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen test kit (ATK) แล้วพบผลเป็นบวก สามารถเข้าระบบแยกกักตัว
แบบดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) โดยแจ้งสายด่วน โทร ๑๓๓๐ ต่อ ๑๔ หรือเพิ่มเพื่อน สปสช.  
ในระบบไลน์ @nhso ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลที่บ้านได้จะเป็นการดูแลในระบบชุมชน (Community 
Isolation) ศูนย์พักคอย Hospitel หรือโรงพยาบาลซึ่งจะมีการตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกคร้ัง เพื่อป้องกันผลบวกลวง 
ขอให้ติดต่อ สปสช. เช่นกัน 

การดำเนินการนี้เป็นการปรับเปล่ียนแนวทางเพื่อให้ผู้ป่วย COVID-19 ได้เข้าถึงการบริการได้เร็วขึ้น 
ผู้ที่เข้าข่ายติดเช้ือ COVID-19 จากการตรวจด้วย Antigen test kit จัดเป็น “ผู้ติดเช้ือเข้าข่าย (probable case)”  
ตามนิยามของกรมควบคุมโรค จะได้รับการดูแลรักษาเช่นเดียวกับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR  ซึ่งผู้ป่วย 
จะได้รับเคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดและยาที่จำเป็นในทันที มีคลินิกหรือโรงพยาบาลดูแล 
การบริการจะมีการเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอล วันละ ๒ คร้ัง เพื่อติดตามอาการ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงกระบวนการ
รักษาที่เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจและลดช่วงเวลาที่ต้องรอผลตรวจ ๑-๒ วันรวมถึงการแยกผู้ป่วย 
จากครอบครัวและชุมชนได้รวดเร็ว จะลดโอกาสในการแพร่กระจายโรคได้อีกทาง   

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้ชุดตรวจเร็ว ATK ที่มีการวางจำหน่ายทั่วไปในขณะนี้  
เนื่องจากมีหลายชนิดและมีคุณภาพที่แตกต่างกัน หากผบตรวจออกมาเป็นลบแต่ยังสงสัยก็สามารถตรวจซ้ำใน
๓-๕ วันได้อีกคร้ัง สำหรับการแจกชุดตรวจ ATK ฟรีแก่ประชาชนซึ่งบอร์ด สปสช. ได้อนุมัติแล้วนั้น คาดว่า
ภายในต้นเดือนสิงหาคมจะสามารถแจกจ่ายชุด ATK ไปยังสถานพยาบาล โดยเน้นในพื้นที่สีแดง เพื่อให้
สถานพยาบาลส่งชุดตรวจต่อไปยังประชาชนกลุ่มเส่ียงสำหรับตรวจเองที่บ้านด้วย  

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2564 วันที่  5  สิงหาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง ครม.ไฟเขียว! บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม.ไฟเขียว! บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา 

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยหลือประชาชนระยะเร่งด่วน สำหรับภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1) นักเรียนในระบบการศึกษาไทย  
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน 
- จัดสรรค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษา เพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ 
- ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายโรงเรียนเอกชน ให้เท่ากับปี 2563 

2) นิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
• สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาร่วมจ่ายค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม 
- ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50% 
- ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30% 
- ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10% 
* ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50% 

• สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
- รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/คน 
- สถาบันช่วยเหลือเร่ืองอื่น ๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมยืมเรียนออนไลน์ 

ลดค่าหอพัก เป็นต้น 
******** 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2564 วันที่  5  สิงหาคม  2564 



- 2 - 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม ๑๕๐๖ 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 ท่ีว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 ที่ว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง 

ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลสำหรับผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ ว่างงานจากสถานการณ์โรคโควิด–19  
ขณะนี้สามารถขอรับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยฯ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้  
โดยจะได้รับเงินชดเชย ๕๐% ของค่าจ้างรายวัน สูงสุด ๙๐ วัน ซี่งผู้ประกันตนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ใน ๑๕ เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน 
๒. ไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำส่ังของทางราชการ เพื่อป้องกัน  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างนั้น 
โดยนายจ้างจะต้องแจ้งขอรับสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนผ่านระบบ e-service และส่งเอกสาร สปส.2-01/7 

พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ไปที่ สนง.ประกันสังคมในพื้นที่ภายใน ๓ วันทำการ นับจาก
วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ สำนักงานประกันสังคม สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ สายด่วนประกันสังคม ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2564 วันที่  5  สิงหาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. ออก 2 มาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบ้ียนาน 3 เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. ออก ๒ มาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบ้ียนาน ๓ เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID-19 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำ ๒ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยตรง คือ ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่
ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย
สร้างชาติ ปี ๒๕๖๔” ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/
การค้า และยังไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดได้  โดยการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบ้ียเป็นระยะเวลา  
๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 

มาตรการที่ ๑๕ [M 15] : สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้
หรือสถานะกฎหมาย  

มาตรการที่ ๑๖ [M 16] : สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า ๓ เดือน) 
หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้  

สำหรับดอกเบ้ียที่พักชำระเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ในระหว่างการใช้มาตรการที่ ๑๕ และ ๑๖ ลูกค้า
สามารถทยอยชำระให้เสร็จส้ินก่อนวันครบกำหนดสัญญากู้เงิน หรือ ปิดบัญชี โดย ธอส. จะเปิดให้ลูกค้า
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL หรือบนแอปพลิเคชันไลน์ GHB 
Buddy ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. และจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการ
ได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านช่องทางที่แจ้งความประสงค์เพื่อให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน 
หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น ส่วนกรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟน
สามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่ www.ghbank.co.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 
โทร ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ  
แอปพลิเคชัน GHB ALL 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนเงินออม โทร. ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ 

1) หัวข้อเร่ือง กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.40 สมัครสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.40 สมัครสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ 

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการวางแผนเงินออม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวน
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๑ (จ่าย ๗๐ บาท/เดือน) สมัครออมเงินควบคู่ไปกับ กอช. เพื่อเติมเต็ม
เงินออมไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ ๖๐ ปี เพียงออมเงินขั้นต่ำ ๕๐ บาท สูงสุด ๑๓,๒๐๐ บาทต่อปี  

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
• ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสมาชิก สูงสุด ๑๐๐% ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาทต่อปี 
• ผลตอบแทนเพิ่มเตมิจากการลงทุน ซึ่งได้รับค้ำประกันผลตอบแทน ไม่น้อยกว่าดอกเบ้ียเงินฝากประจำ

ธนาคาร ๑๒ เดือน 
• สามารถออมเงินได้เมื่อมีเงิน ไม่ต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือน แต่ยังได้สิทธิเป็นสมาชิก กอช. อยู่ 
สมาชิกจะได้สวัสดิการจาก ๒ หน่วยงานในระหว่างการทำงาน โดยจะได้เงินทดแทนรายได้กรณี

ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคม 
และเมื่ออายุ ๖๐ ปีไปแล้ว จะได้บำนาญรายเดือนจาก กอช. และยังได้เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์อีกด้วย 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน  
เช่น ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ, สำนักงานคลังจังหวัด, สถาบันการเงินชุมชน, ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน, 
ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. , ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้โลตัส, บ๊ิกซี, 
ตู้บุญเติม เป็นต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐ 
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