ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
เกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ
3. เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย กระทรวงมหาดไทย
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19
กระทรวงการพัฒนา อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ
สังคมและความมั่นคง
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19
ของมนุษย์

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
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 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ชี้แจง
ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๖๓ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้
๑) ผู้ ที่ต้องลงทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรเดิมที่ยังไม่ ได้ ปรับปรุงทะเบียน ๒๕๖๒/๖๓ และ
เกษตรกรใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
๒) การตรวจสอบรายชื่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรได้จาก ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรที่
ติดไว้ที่หมู่บ้าน หรือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
กรมประมง กรมหม่อนไหม สำนักงานอ้อยและน้ำตาลและการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือผ่านทางธนาคาร ธกส.
๓) การลงทะเบี ยนเกษตรกร สามารถลงทะเบี ยนได้ กั บผู้ นำท้ องถิ่ น หรืออาสาสมั ครเกษตร หรื อ
ลงทะเบียนที่เกษตรอำเภอ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้
ทั้ งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สายด่ วน ๑๑๑๑ หรื อ ช่ อ งทาง Facebook
“ศูนย์ข้อมูล COVID-19”
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ช่องทางการติดต่อ MWA Call Center โทร. ๑๑๒๕ (กปน.) และ PWA Contact Center ๑๖๖๒ (กปภ.)
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้ความสำคัญในการ “เพิ่ มรายได้
ลดรายจ่ายให้ประชาชน” โดยในขณะนี้ การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ได้เร่งช่วยเหลือ ประชาชนทั่ วประเทศอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อบรรเทาความเดือ ดร้อนของพี่น้ องประชาชนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนี้
มาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมของการประปานครหลวง (กปน.)
1. ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก 3 เดือน ทุกครัวเรือน
2. ลดค่าน้ำประปา 20% 3 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 10 คิว/เดือน
3. ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน (กิจการโรงแรมและที่พักอาศัย)
4. คืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย : ประเภทบ้านพักอาศัย (R1) เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 63
และกิจการ ธุรกิจ(R2) เริ่มลงทะเบียน 1 กรกฎาคม 63
5. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือนถึง 30 กันยายน 63
6. ขยายเวลางดเก็ บค่าธรรมเนีย มชำระค่ าน้ ำ 3 เดื อน จนถึ ง 30 มิถุ นายน 63 ทั้ งเคาน์ เตอร์
เซอร์วิส / Tesco Lotus/ Big C และ CenPay
ทั้งนี้ ลูกค้าของการประปานครหลวงสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125
มาตรการช่วยเหลือประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
1. ลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำ 3% (ไม่รวมค่าบริการ
รายเดือน) รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 63
2. ผ่ อ นชำระค่ า น้ ำ ประปา (ไม่ เกิ น 6 เดื อ น) ผู้ ใช้ น้ ำประเภทโรงแรม /กิ จ การให้ เช่ า พั ก อาศั ย
(ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ T33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย
3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่ พักอาศัย ยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความ
ประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 เมษายน 63
4. ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือนเมื่อจ่ายค่าน้ำที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน
- 30 มิถุนายน 63 และ Tesco Lotus / Big C ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 63
5. ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำผ่านตัวแทนจาก 10 วันเป็น 20 วันเป็นเวลา 3 เดือน
ทั้งนี้ ลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2225 4857
1) หัวข้อเรื่อง เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากปรากฏตามข่าวสารทางสื่อมวลชนว่าภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการ
ป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มี ประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ/สถานที่ ที่
ได้รับการผ่อนคลายให้ ดำเนินหรือทำกิ จกรรมพร้อมกั นเป็ นจำนวนมาก โดยไม่ได้ มีการปฏิ บัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ ทุกจังหวัดจัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/
สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ
สถานที่ที่ จะต้องปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตามมาตรการป้ องกั นโรคที่ ทางราชการกำหนดโดยเคร่ งครัด หากพบว่ าไม่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการ/สถานที่นั้น
และขอความร่วมมือประชาชนที่ เข้าใช้บริการสถานประกอบการ/สถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และดำเนินการสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000
1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19
ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางด้าน
เศรษฐกิ จ ให้ กั บผู้ที่ ได้รับผลกระทบในระยะแรกโดยเฉลี่ ย ระยะเวลา ๙๐ วัน และกระทรวงแรงงาน
ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการจ้างงานในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน
ในช่วงที่ เกิ ดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่ อช่ วยเหลือ ประชาชนที่ ได้รับความเดื อดร้อนให้ มี
รายได้ ให้สามารถยังชีพได้ต่อไป กรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน
การทำงานของโครงการดังกล่าว ในอัตราคนละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวัน โดยปฏิบัติงานวันละ ๘ ชั่วโมง
และขยายระยะเวลาการจ้างงานให้ เป็นคนละไม่ เกิน ๙๐ วัน ซึ่งจากเดิมระยะเวลาการจ้างงานคนละ
ไม่เกิน ๑๐ วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญ ชีกลาง
๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2351 7870 ,www.nha.co.th หรือ ทาง Line: @nha.thailand
๑) หัวข้อเรื่อง การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19
การเคหะแห่ งชาติ (กคช.) ได้อ อกมาตรการช่ วยเหลือ ลู กค้ าเช่ า/เช่ าซื้ อ ที่ ได้ รับผลกระทบและ
เดือดร้อนจากสถานการณ์โรคิดเชื้อ COVID-19 ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓ จำนวน ๔ มาตรการ ดังนี้
๑. พักชำระค่าเช่าซื้อ ๓ เดือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสัญ ญาเช่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน
ที่ดินแปลงโล่ง/ที่ดินส่วนเกินแปลงมาตรฐาน ที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ
๒. พักชำระเงินดาวน์ ๓ เดือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าจะซื้อจะขายอาคาร (ลูกค้าผ่อนเงินดาวน์)
ที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ
๓. ปลอดค่าเช่า ๓ เดือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินและ
แผงตลาด/ร้านค้ารายย่อย ที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับมาตรการช่วยเหลือตามข้อ ๑ – ๓ ต้องเป็นลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่ทำ
สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่ากับการเคหะและลูกค้าที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร ก่อน
วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ต้ องเป็ น บุคคลธรรมดา มีสัญ ชาติ ไทย ไม่ เป็ น ข้ าราชการ พนั ก งานรัฐวิสาหกิ จ
พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ หรือผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ
และ ๔. ลดค่ าเช่ า ๕๐% ๓ เดื อน กลุ่ ม ลู ก ค้ า ได้ แ ก่ ผู้ เช่า รายย่ อ ยที่ ท ำสั ญ ญากั บผู้ เช่ า เหมา
(พลาซ่า/ตลาดเช่าเหมา) จะต้องมีคุณสมบัติเป็นลูกค้าของ กคช. ที่ทำสัญญาเช่าในอาคาร/พลาซ่า/ตลาดเช่า
เหมาของการเคหะแห่ งชาติ ก่อ นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ต้ องเป็น บุคคลธรรมดา มีสัญ ชาติไทย ไม่เป็ น
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ หรือผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ
ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th
หรื อ สแกน QR Code Line: @nha.thailand ได้ ตั้ งแต่ บั ด นี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยในขั้ น ตอน
ลงทะเบี ย นไม่ ต้ อ งแนบเอกสารหลั ก ฐาน ยกเว้ น การเคหะแห่ ง ชาติ อ าจพิ จ ารณาขอเพิ่ ม เติ ม ได้ ภ ายหลั ง
หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่มีคุณสมบัติฯ การเคหะจะระงับสิทธิทันทีและจะเรียกเก็บเงินค่าเช่า
ซื้อที่ได้รับการพักหนี้หรือค่าเช่าที่ได้รับการปลอดหนี้ไว้แล้วทันที
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