ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
1. มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. “เลิก” ๑๐ พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19
แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง
กระทรวงสาธารณสุข
3. Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19 กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง
5. สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19
รอบ 2
หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2111 1144
1) หัวข้อเรื่อง มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผไู้ ด้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
รัฐบาลได้ มี ม าตรการชดเชยรายได้ แ ก่ ลู ก จ้า งของสถานประกอบการที่ ได้ รับ ผลกระทบ หรือ ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท
เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป โดยกระทรวงการคลัง
จะใช้เวลาในการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับการชดเชยได้เร็วที่สุด 7 วันทำการ และจะได้รับเงิน
ผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กระทรวงการคลั ง ขอย้ ำ เตื อ นประชาชนที่ ล งทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะได้ รั บ ข้ อ ความเอสเอ็ ม เอส
เพื่อยืนยันตัวตนตามชุดรหัสผ่าน (โอทีพี) จะถือว่าผ่านกระบวนการคัดกรองขั้นแรกเรียบร้อยแล้ว ส่วนขั้นตอน
ต่อไประบบจะตรวจสอบข้อมูลโดยเอไอ (AI) ดังนั้นข้อความที่มีโอทีพีจึงไม่ใช่การอนุมัติให้รับเงินในโครงการ
ผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับเอสเอ็มเอสเพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้งถึงจะได้รับเงิน เยียวยาตามมาตรการฯ ทั้งนี้
หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สอบถามวิธีการลงทะเบียน หรือ
สถานะการโอนเงิน โทร. 0 2111 1144 และโปรดระวังมิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสหลอกลวงท่าน ในการกรอก
ข้อมูลลงทะเบียนตามมาตรการฯ ดังกล่าว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612-3
1) หัวข้อเรื่อง “เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19 แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19 แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุม่ เสี่ยง
การป้ อ งกั น การระบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การกั ก กั น ตั ว เอง รั ก ษาระยะห่ า ง
ทางสั ง คม (Social Distancing) กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ขอแนะนำวิ ธี ก าร “เลิ ก” 10 พฤติ กรรมเคยชิ น
“ลด” เสี่ยงโรคไวรัส COVID-19 ดังนี้
“เลิก” พฤติกรรมขยี้ตาและแคะจมูก พฤติกรรมที่ถึงบ้านแล้วทิ้งตัวลงนอนควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันที พฤติกรรมหยิบจับสิ่งของแล้วไม่ล้างมือ พฤติกรรมไม่พกหน้ากากและเจลล้างมือ พฤติกรรมการอยู่ใกล้กัน
ควรห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร พฤติกรรมการกอด หอม จับมือ คนรักหรือคนในครอบครัวในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรค พฤติกรรมไม่ยอมกักตัวเองอยู่ที่บ้าน หากมีอาการป่วย พฤติกรรมการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
พฤติกรรมการกินอาหารดิบ หรืออาหารที่ปรุงไว้นานแล้ว และพฤติกรรมการเข้ากิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
ทั้งนี้ เพื่อ “ลด” ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอแนะนำคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง
ถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น โดยต้องสังเกตอาการทุกวัน ล้างมือบ่อย ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไอ จามให้ปิดปาก
ปิดจมูกทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดน้ำทิ้ง
แยกทิ้งขยะติดเชื้อพร้อมมัดปากถุงให้แน่น และคนในครอบครัวให้แจ้งสถานการณ์ที่ทำงาน/สถานศึกษา หากมีอาการ
มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ รีบไปพบแพทย์ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติด ต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนควบคุมโรค โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612-3
1) หัวข้อเรื่อง Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19
ในขณะนี้ ก ารระบาดของเชื้ อ COVID-19 สร้ า งความกั ง วลใจให้ ป ระชาชนในประเทศเป็ น อย่ า งมาก
การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การกักกันตัวเอง รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
หยุดแพร่โรค ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ดีที่สุด
กระทรวงสาธารณสุ ข ขอความร่ ว มมื อ ประชาชน ร่ ว มแรง ร่ ว มใจ สร้ า งระยะห่ า งทางสั ง คม (Social
Distancing) เช่น การไม่ไปในสถานที่ที่แออัด งดการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่จำเป็น งดกิจกรรมสังสรรค์ อาทิ เลี้ยงรุ่น
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งเชิญกลุ่มเพื่อนมาเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้าน เน้นอยู่ที่บ้านเป็นหลัก แต่หาก
มีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ควรใช้วิธีการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล โดยไม่ใกล้ชิดผู้อื่นมาก เกินไป พบปะผู้อื่น
โดยเว้นระยะ 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากป้องกัน และล้างมือบ่อย ๆ การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้
คนไทยและประเทศชาติฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้
ทั้ งนี้ หากประชาชนท่ านใดมี ข้ อ สงสั ย สามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส ายด่ ว นควบคุ ม โรค
โทร. 1422

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2111 1144
1) หัวข้อเรื่อง ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19
ประกั น สังคมออกมาตรการช่ วยเหลือ นายจ้าง ลู กจ้าง ผู้ป ระกัน ตน กรณี สถานการณ์ แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ดังนี้
1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจาก
ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผล
ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้
- ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
- กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชัว่ คราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19เป็น อัต ราร้อยละ 4 เป็ นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้ งยังเห็น ชอบให้ ขยาย
กำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม
เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน โดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน
15 กรกฎาคม 2563 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และ
งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563
3. ในเรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยจากไวรัสโควิด -19
ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจาก
ปั จจัย อื่น ใด คณะกรรมการประกั น สังคมยั งมี ม ติเห็ น ชอบให้ จ่ายประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่างงานเพิ่ ม ขึ้น แก่
ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่
ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล ในการบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตนต่อไป หากท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสำนักงานประกันสังคม โทร.1506
ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530
1) หัวข้อเรื่อง สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
กรมสรรพากรได้อ อกมาตรการภาษี เยี ยวยาผู้ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส
COVID-19 รอบ 2 เพิ่มเติม 6 มาตรการ เพื่อเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระของผู้เสียภาษีทั้งกลุ่มบุคคลและ
กลุ่มนิติบุคคล ดังนี้
มาตรการสำหรับกลุ่มบุคคล
1. มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยยกเว้นภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปีภาษี 2563
2. มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ ตามที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับ
การหั ก ลดหย่ อ นค่ าเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต และเงิน ฝากประเภทสงเคราะห์ ชี วิต แล้ วต้ อ งไม่ เกิ น 100,000 บาท
เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีภาระค่ าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพลดลง
3. มาตรการเลือ่ นเวลายืน่ แบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 รอบ 2 เพิ่มเติมอีก
2 เดือน จากสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 เป็น 31 สิงหาคม 2563
มาตรการสำหรับกลุ่มนิติบุคคล
1. มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเลื่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
จากเดิมที่ต้องยื่นในเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เป็นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และเลื่อนการยื่น
แบบ ภ.ง.ด. 51 จากเดิมเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
2. มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องหยุดกิจการตามคำสั่ง
ของทางราชการ และผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะ
ได้รับการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
3. มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของ เจ้าหนี้
ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเร่งให้การปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถ
ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถฟื้นฟูฐานะและกิจการแล้วประกอบอาชีพ
และธุรกิจต่อไปได้ ส่วนทางด้านเจ้าหนี้และระบบสถาบันการเงินในภาพรวมจะมีต้นทุนลดลงและสามารถให้
สินเชื่อแก่ประชาชนและธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติมได้ ได้แก่ เจ้าหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อ
การประกอบอาชีพ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และเจ้าหนี้อื่น ที่ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ร่วมกับสถาบันการเงิน โดย (1) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้
และเจ้าหนี้ (2) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้ง ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการ
จำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01
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