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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน ๐% ๖ เดือน 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ปภ. เตือน ๕ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายได้ 
แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ ๓ เดือน กระทรวงแรงงาน 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 40 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕ 

1) หัวข้อเร่ือง ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 

ธนาคารออมสินเปิดให้ประชาชนสามารถกู้  “สินเช่ือไทรทองอเนกประสงค์” เพื่อช่วยเสริม  
สภาพคล่องในยามฉุกเฉิน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ภายใต้แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า”  
โดยให้ผ่อน ๐% ๖ เดือน และตั้งแต่เดือนที่ ๗ - ๒๔ ผ่อนชำระเพียงล้านละ ๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน หลังจาก
นั้นคิดอัตราดอกเบ้ีย MRR (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ ๖.๒๔๕%) หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ีย
เฉล่ีย ๓ ปี เพียง ๔.๙๑๔% ต่อปีเท่านั้น ในกรณี ผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ 
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดโดยใช้บ้าน ที่ดิน ที่สวนไร่นา หรือคอนโด ในการค้ำประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุด  
๑๐ ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด ๒๕ ปี  

ทั้งนี้ ระยะเวลาโปรโมช่ัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และโครงการดังกล่าวต้อง
ดำเนินการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ที่สนใจสามารถ
ติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน 
www.gsb.or.th หรือสอบถามข้อมูลที่ GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕ 

********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. เตือน 5 อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. เตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   
ช่วงฤดูฝนจะมีความเส่ียงต่อการได้รับอันตรายต่าง ๆ  ทั้งอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัยจากไฟฟ้า ฟ้าผ่า 

และสัตว์มีพิษกัดต่อย รวมถึงมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคติดต่อได้ง่าย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ดังนี้ 

1) โรคติดต่อ สภาพอากาศที่มีความช้ืนสูงส่งผลให้เช้ือโรคแพร่ระบาดรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 

2) อุบัติเหตุทางถนน สภาพถนนที่เปียกล่ืนจะเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ 
3) ไฟฟ้า อาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีไฟร่ัว หรือเกิดฟ้าผ่าจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร  
4) ฟ้าผ่า ขณะเกิดพายุมักมีฟ้าผ่า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง ควรหลีกเล่ียงการสัมผัสกับ 

ส่ือนำไฟฟ้าทุกชนิด 
5) สัตว์มีพิษ ซึ่งมักซ่อนอยู่ในที่รกร้าง บริเวณพงหญ้า หรือพื้นที่ในบ้านที่มีความช้ืน เช่น ตะขาบ 

แมงป่อง และงู เป็นต้น 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอคำแนะนำด้านสาธารณภัยเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย 

โทร.1784 
********* 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

การจงใจไอ จาม หรือบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น รวมถึงแพทย์ พยาบาล และทรัพย์ส่ิงของ โดยจงใจให้ผู้อื่น
สัมผัสถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อมาตรา 34 (6) ที่ระบุว่าห้ามผู้ใด กระทำการหรือ
ดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือ  
โรคระบาดแพร่ออกไป หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 389 คือ กระทำด้วยประการใด ๆ  
ให้ของโสโครกเปรอะเป้ือนตัวบุคคล หรือทรัพย์ส่ิงของ ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่แพทย์ พยาบาล หรือผู้อื่นต้องเจ็บป่วยเพราะการไอ จาม หรือบ้วนน้ำลาย
ในคร้ังนั้น ผู้กระทำอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท 
หรือมาตรา 297 ซึ่งมีโทษจำคุก 6 เดือน - 10 ปี ปรับ 10,000 - 200,000 บาท แล้วแต่กรณีความร้ายแรง
ของการบาดเจ็บ 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2653 4444 

1) หัวข้อเร่ือง ปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ตามท่ีส่ือสังคมออนไลน์ มีกระแสเชือดสุกรขายเองผิดกฎหมาย ต้องนําเนื้อสุกรของบริษัทมาขายด้วย  

จึงจะไม่ผิดกฎหมาย กรมปศุสัตว์ขอยืนยันประชาชนสามารถเชือดหมูของตนเองเพื่อจําหน่ายได้ แต่ต้องทําท่ีโรงฆ่าสัตว์ 
ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  
ซึ่งกําหนดให้การฆ่าสัตว์ต้องกระทําในโรงฆ่าสัตว์เท่านั้น ดังนั้น การเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายท่ีบ้านตนเองไม่ว่าสุกรนั้น
จะเป็นสุกรท่ีเล้ียงเองหรือว่าสุกรท่ีมาจากบริษัทจึงเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเพื่อ
กํากับดูแลเรื่องโรงฆ่าสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์เป็นสถานท่ีผลิตเนื้อสัตว์ก่อนจําหน่าย
ถึงผู้บริโภคจึงมีความจําเป็นท่ีต้องกํากับดูแลให้ สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสัตว์มีชีวิต มีความสะอาด  
ในกระบวนการผลิตและมีสวัสดิภาพสัตว์ และท่ีสําคัญต้องมีการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและเนื้อสัตว์หลังฆ่า  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์สู่คน (Zoonosis)  

ท้ังนี้ เนื้อสัตว์ท่ีมาจากโรงฆ่าท่ีไม่ได้รับอนุญาตนั้น จะไม่ทราบแหล่งท่ีมาของสัตว์ ไม่มีการตรวจสอบใดๆ 
ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคมาก่อน และผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ทําให้มีความเส่ียงท่ีเนื้อสัตว์  
ถูกชําแหละแล้วไปวางจําหน่ายให้กับผู้บริโภคปนเป้ือนเช้ือโรคสูง อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเป็นแหล่งแพร่เช้ือ
โรคระบาดท่ีสําคัญ หรืออันตรายจากสารตกค้าง เช่น สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมน และยาปฏิชีวนะ เป็นต้น  

การฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์มีความผิด ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และยังมีโทษฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่าต่อพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีโทษปรับตามรายตัวสุกร ตัวละไม่เกิน 2 หมื่นบาท 

จึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อเนื้อสัตว์ท่ีมาจากโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการส่งเสริมโรงฆ่าสัตว์  
ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยสามารถสังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็น ตราสัญลักาณ์ท่ีกรมปศุสัตว์
ให้การรับรองร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ว่านําเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้อนุญาตตามกฎหมาย 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร.1506 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ ๓ เดือน 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

เงินสมทบงวด “เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๔” ดังนี้ 
๑) ให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราจากเดิมร้อยละ ๕ ลดลงเหลือร้อยละ ๒.๕ 
๒) ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ จากเดิมร้อยละ ๕ ลดลงเหลือร้อยละ ๒.๕ ต่อเดือน  
๓) ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ จากเดิมท่ีจ่ายเดือนละ ๔๓๒ บาท ลดลงเหลือจ่ายสมทบ ๒๓๕ บาทต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ต้ังแต่เดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 

ของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ซึ่งการลดเงินสมทบครั้งจะช่วยลดภาระรายจ่าย 
แก่นายจ้างกว่า ๔.๘ แสนราย ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ และผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ อีกกว่า ๑๓ ล้านคน 

ท้ังนี้  ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนมั่นใจในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุด 
และทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน มีความสำคัญต่อการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วน โทร.๑๕๐๖ ให้บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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