
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. “เรามีเรา” เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางฝ่าวิกฤตโควิด กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์ 

- 

2. มท. ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัว
ประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตร ถึง ๓๑ ส.ค. 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ๕ ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทน “ว่างงาน”  
จากเหตุโควิด-19 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ช่วยลูกหนี้! กยศ. ยกเลิกค้ำประกันกู้เงิน ชะลอฟ้องผิด

นัดชำระ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ชวนอบรมออนไลน์ช่วง Work From Home พลิกวิกฤต
เป็นโอกาส 

กระทรวงแรงงาน - 

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” 

4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 
********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1300 หรือ 1479 

1) หัวข้อเร่ือง “เรามีเรา” เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางฝ่าวิกฤตโควิด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “เรามีเรา” เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางฝ่าวิกฤตโควิด 
รัฐบาลได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ “เรามีเรา” เพื่อเป็น ช่องทางในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 

โดยเฉพาะผู้พิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ติดเช้ือหรือมี
ความเส่ียงจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จึงได้นำทีม “เรามีเรา” ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ 
กลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมถึง 
ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ติดตามคำขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเปราะบางทุกช่องทาง ประสานเครือข่ายเพื่อช่วย
ให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงการรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนาม รวมถึงการประเมิน
และติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

โดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน ๑๓๐๐ หรือ ๑๔๗๙ ได้ทั่วประเทศตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2564 วันที่  14  พฤษภาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2226 2810 

1) หัวข้อเร่ือง มท. ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปล่ียนบัตร ถึง 31 ส.ค. 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มท. ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปล่ียนบัตร ถึง ๓๑ ส.ค. 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในทุกท้องที่จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น  

เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ยังขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายพื้นที่ และมีการตรวจพบผู้ป่วย
ยืนยันติดเช้ือรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีการติดเช้ือภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน  

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร
ประจำตัวประชาชน การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปล่ียนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มเติม จากเดิมภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2564 วันที่  14  พฤษภาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ๕ ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทน “ว่างงาน” จากเหตุโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ๕ ขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ทดแทน “ว่างงาน” จากเหตุโควิด-19 

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง หยุดประกอบกิจการ เนื่องจากทางราชการ 
มีคำส่ังให้ปิดสถานที่ เป็นการช่ัวคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย และไม่ได้รับค่าจ้าง  
ในระหว่างนั้น สามารถติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ 

โดยเงื่อนไขผู้รับสิทธ์ิ ต้องเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ส่งเงินสมทบครบ  
๖ เดือน หรือใน ๑๕ เดือนก่อนการว่างงาน โดยจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย 
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน โดยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิได้ใน  
๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ลูกจ้างต้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม 

๒. นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจ รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์แทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้างให้ครบถ้วน 
๓. นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

•  ข้อมูลลูกจ้างตามแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7  
•  หนังสือรับรองการหยุดงาน กรณีราชการส่ังปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบคร้ังแรก  

ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)  
๔. นายจ้างนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์แทนของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ส่งไปที่สำนักงาน

ประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบลงทะเบียน) ภายใน ๓ วันทำการ  
นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service  

๕. เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติจ่าย  
รอบแรกเงินเข้าบัญชี ภายใน ๕ วันทำการ ส่วนที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ 

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2564 วันที่  14  พฤษภาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ Call Center 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง ช่วยลูกหนี้! กยศ. ยกเลิกค้ำประกันกู้เงิน ชะลอฟ้องผิดนัดชำระ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ช่วยลูกหนี้! กยศ. ยกเลิกค้ำประกันกู้เงิน ชะลอฟ้องผิดนัดชำระ 

มีข่าวดีมาบอกสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่วางแผนจะกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเงื่อนไขสำคัญ ด้วยการยกเลิกผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในการกู้ยืมใหม่ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมรายเดิม ประกอบด้วย 

1. ลดอัตราดอกเบ้ียเหลือ 0.01% ต่อปี จากเดิม 1% ต่อปี เฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระ
เงินคืนกองทุนและไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 

2. ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 
- ลดเบ้ียปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี  
- ลดเบ้ียปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ 
- ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและชำระหนี้ปิดบัญชี  

ในคราวเดียว 
- ลดอัตราการคิดเบ้ียปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและ 

ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 
3. ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564 

ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564  
4. งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดี

ยึดทรัพย์ไว้จนถึงส้ินปี 2564 โดยกองทุนจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือ  
ผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี) 

ทั้ งนี้  สามารถดูรายละเอียดเพิ่ ม เติมได้ที่  www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่ ม เติม 
โทร. 0 2016 4888 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506 กด 4 

1) หัวข้อเร่ือง ชวนอบรมออนไลน์ช่วง Work From Home พลิกวิกฤตเป็นโอกาส 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชวนอบรมออนไลน์ช่วง Work From Home พลิกวิกฤตเป็นโอกาส 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่  รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชน
หยุดอยู่บ้าน งดการเดินทาง งดการรวมกลุ่ม ในส่วนของหน่วยงานราชการและเอกชนบางแห่ง กำหนดให้
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำงานที่ บ้าน (Work From Home) ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ ช่วยหยุดการ
แพร่กระจายของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้

ดังนั้น ในช่วงที่ต้องหยุดอยู่บ้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงอยากเชิญชวนใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส
พัฒนาตนเองรับวิถีชีวิตใหม่ผ่านการฝึกอบรมระบบออนไลน์ ที่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพียงเข้าไปที่
เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th เลือกเมนู ฝึกทักษะออนไลน์ (online Training) มีหลักสูตร
ให้เลือกเรียนครอบคลุมทั้งด้านงานช่างและงานบริการ อาทิ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์  
ช่างซ่อมเคร่ืองรับโทรทัศน์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การประกอบอาหาร และอาชีพอิสระอีกมากมาย 

นอกจากนี้ ยังมีบริการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาญี่ ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ 
ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขา รวมถึงเพิ่มหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุน
จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มของ Microsoft office อีกด้วย 
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