
I a".

no{?s1fl 1:ltnyrr}ru {1u

tatfu ....lslrr/bm

iuii ......- or fi.0. bdbrt

r?41 '.odrso ,u.

r$vu rfu,;liiufilnoarofixr 4

.. er. uS ,,/r,brp lfiffit
ri

r/e,fitrorrJllr'lr xfu od"rl + ltgD

* ridrn tr u$ eln'atrt

t,n, firfirmr*le'll

frN1,$h.{

nblt1

n{ur, unXrailru :crfi uu rrnvrdolio.rlnri

Iu:, o-entouo-bendlo rio sroa

p'r r[n u u rvr nu r a s{ru a i our4eir
vr4u

v i ;l,it, :; i'\ ;;;; -'{'

N\,q\'r {#.--- ...:.9 F,fl, ?:q?

r?a'r."........"..,........1.9.:.00 u .
Jt
vl

fl.1 r{.pjnrruiirrairLnr:rJnn:orfrarfrlti'rLno rlndrtno orr{nr:l3r.n:eiru{wliotl:vtrl6E{ud

ir'r rin s ru tfl fl u I a ifi o.r il : v q r ! 6B 1Yu ii tt a v r{r An t r u tv rt I r n ifi a': u-r fr u

strlufiif;odtjn,:rr,eitrailnr:ilnn:oqt'iolfruql-lvr-or]:voT uEEnlud d r-tt, ooltren'd/1 ook>

aniud ow ,1ilnrTuri r**Urio,foqa,rimar:rdoair.rnr::-ridu:Ltu *Yod azua"6n Fr')1ilavt6uorrd'lrrdr fi

a'r #n I I u a { ra i il n 1 : I n n : o I yio r fi' u dl u ipr rJ : v I r I 6 i riu d a o a I rio r; a "rl'l 1 a r 5

rdaafr.rnr::-uf4r1u,uu uYod azuaben 5rufivr6uorr.J:rnlmufrtdaurreiru ,fotl 41il1:trol?ilvnn
^' J , v u uA
d.lylAcur Ftr u [ovt www. pra ch ua ploca l. go.th ri'r {O vflqfi o:1{n1x anO,ilt.

6rriuulrrdofrsr:rurriruiunr:riohl drvYlr{otf,ueirrnol#ud.rosrin:!nn:o.t

ai'rufror fr u'[u rordrdoi', riu nr:oiotrj

u u r ddv J
ilNl4'leluSVQ?Un51il6

'dfr,n
bmU nn VrY r.n ?,

ilwn nn nnntk
7

Ufit{\Sn Au4. NoyUtV

,//

\-- ,t-sl-J\a\

,"^q*: ttf,{f,???il
fla{6lu iitmourla;wru

tr

.ti,'
il

.:

ri
li

ii
f

':

tt

I
i!
4
li

'$
.T

T

i*
!



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัส 
โคโรนาอย่างเข้มข้น 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเช้ือ
ไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ  

7 ขั้นตอน 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่น
ละออง 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 

ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม 
กระทรวงพาณิชย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน 
ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  
หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 08 9995 1591 

1) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น 
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเร่ือง/ปัญหาที่ผ่านมา 

กรณีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท่ีเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
พบผู้ป่วยในหลายเมืองของประเทศจีนรวมถึงต่างประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการคัดกรอง  
เฝ้าระวัง และควบคุมเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาต้ังแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 
2563 
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการ
เร่งด่วนใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการ
เดินทางระหว่างประเทศ โดยใช้กลไกของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการกำหนดภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

2) ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที ่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด พร้อมทั ้งจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีเกิดการระบาดของเชื ้อไวรัสที ่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกกัโรค 
ด้านการประสานเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และ
ด้านการส่ือสารความเส่ียงแก่ประชาชน 

3) ขอให้จังหวัดเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของ
ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชน 
จิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง 
รวมถึงป้องกันข่าวปลอมท่ีอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน 
4) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนชนรับรู้ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
อย่างถูกวิธี 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
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5) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น 

มหาดไทยได้ส่ังการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดำเนินการเร่งด่วนใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ติดตามสถานการณ์ในพื ้นที่ 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ  
2) ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด การคัดกรองผู้ที ่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน
เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค  
และด้านการส่ือสารความเส่ียงแก่ประชาชน 3) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
เช้ือไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทำให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน  

ทั ้งนี ้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื ่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง 
รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นที่เส่ียง สถานที่แออัด ไม่อยู่
ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา  หากมีข้อสงสัยหรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

********* 



 
 

กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม/หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3024  

1) หัวข้อเร่ือง กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ขอความร่วมมือผู ้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท  
ให้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถโดยสารทุกคัน และจุดบริการผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อป้องกันการ  
แพร่ระบาดของเช้ือโรค 

สำหรับผู้ขับรถและผู้ให้บริการในภาคขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด 
เช่น ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ให้บริการรถทัวร์เช่าเหมา จะมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดิน
หายใจได้ง่าย จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ใช้สวมหน้ากากอนามัยหรือให้มี
เจลล้างมือไว้ในรถ และขอให้ช่วยสังเกตอาการของผู ้โดยสารที ่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน หากพบว่านักท่องเที่ยวมีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแจ้ง  สายด่วนศูนย์คุ ้มครอง
ผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 1584 เพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษา
ต่อไป ส่วนการให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ได้ เน้นย้ำให้สำนักงานขนส่งจังหวัด
และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็น
ประจำทุกวัน เพิ่มความถี่การเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟต์ ผนังลิฟต์ ที่จับราว
บันได ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคาร และพื้นที่ส่วนกลางที่มีประชาชนใช้บริการ จัดให้มีสบู่และ
กระดาษในห้องน้ำอย่างเพียงพอ และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
โดยดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารปรุงสุก ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในแหล่งชุมชน 
และไม่อยู่ในพื้นที่เส่ียงต่อการรับเช้ือไวรัสหรือภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์  

เร่ือง สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน 

กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีสร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ล้างมือด้วยสบู่ ถูฝ่ามือให้ทั่ว 
ขั้นตอนที่ 2 ถูหลังมือ - ซอกนิ้ว 
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ามือถูฝ่ามือ และถูซอกนิ้วมือ 
ขั้นตอนที่ 4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 
ขั้นตอนที่ 5 ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 
ขั้นตอนที่ 6 ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 
ขั้นตอนที่ 7 ถูรอบข้อมือ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 
เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถป้องกันตนเองจากเช้ือ “ไวรัสโคโรนา” เบ้ืองต้นได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม

ในช่วงนี้ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเมื่อออกจากบ้าน และหลีกเล่ียงสถานที่แออัด เพื่อป้องกันตนเอง
อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และสามารถติดตาม
ข่าวสารได้จาก Line@/Facebook: รู้กันทันโรค และ Facebook: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม/หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร 

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2579 0121 – 27 

1) หัวข้อเร่ือง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา
เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน
มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เ กิดขึ้นจากการเผานั้น  
จะทำลายธาตุอาหารในดิน ดินเส่ือมโทรม ทำลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทำให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน 
และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ  
ยังผิดกฎหมายอีกด้วย 

สำหรับข้อแนะนำและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร
สามารถทำได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บำรุงดิน นำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำมาใช้
เป็นพลังงานทดแทน นำมาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม/หน่วยงาน กรมการค้าภายใน 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการค้าภายใน 

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2507 5530 , สายด่วน 1569 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม 

เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเชื้อไวรัสโคโรนา  
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้มีผู้ค้าบางรายกักตุนสินค้าประเภทหน้ากากอนามัย และมีการฉกฉวยโอกาส  
ขึ้นราคาสินค้า 

รัฐบาลจึงออกประกาศควบคุมราคาสินค้า อาทิ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ Polypropylene 
(Spunbond) เพื ่อใช้ในการผลิตหน ้ากากอนามัย  ผลิตภัณฑ์ท ี ่ม ีแอลกอฮอล์เป็นส ่วนประกอบ 
เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ รวมถึงเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก บังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

สำหรับผู้ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีท่ีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับ 10,000 บาท 
หรือในกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี 
ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเห็นผู้ค้าฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ล้างมือเกินราคา หรือถูกเอาเปรียบจากร้านค้าที่จำหน่าย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569  
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 2202 1980-5 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. ลดดอกเบ้ียและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียว  
 

2) ที่มา/หลักการ 
ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลาย

ประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวเนื่องจาก
ชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับลูกค้าของ
ธนาคารท่ีประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ธอส. ในฐานะ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน 

สำหรับ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ธนาคารได้
เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิด
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ท่ีผ่อนชำระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับลูกค้า
ปัจจุบันของ ธอส. ท่ีกู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู ้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่ม 

มาตรการนี้ 
2. ต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงาน

โรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีขายสินค้าในแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน อาชีพอื่นๆ ท่ีแสดงหลักฐาน
ให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งและทำนิติกรรมระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินท่ี
ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  (Call  
Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี  
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4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. ลดดอกเบ้ียและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 1 ,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม 
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินงวด
ผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ 
ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับ
ธนาคารก่อนวันเริ ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทำนิติกรรมระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 หรือภายใต้
กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call  Center) โทร 0 2645 9000 หรือ www.ghbank.co.th 
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