
 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว ๑) 
ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรค COVID-19 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ ๑ ปี 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด  
ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563  



 

 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 1111 

1) หัวข้อเรื่อง มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว ๑) ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ (คราว ๑) ถงึ ๓๑ พ.ค. ๖๓ 
คณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นเอกภาพ และสามารถดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที โดยคงมาตรการที่จำเป็นเมื่อมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ภาครัฐ
สามารถรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID-19 ได้อย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑. ควบคุมการเข้าราชอาณาจักร  ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สำหรับการเข้าราชอาณาจักร
ทางอากาศให้ขยายระยะเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก ๑ เดือน 

๒. ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น.  
๓. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดยไม่จำเป็น 
๔. ห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน 
สำหรับ มาตรการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

จำนวน ๖ กิจการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. ตลาด ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 
๒. ร้านจำหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้าง) 

ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ 
๓. กิจการค้า ปลีก-ส่ง ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพ้ืนที่นั่ง/ยืนรับประทาน รถเร่

หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม 

๔. กีฬา/สันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก สนามกีฬากลางแจ้ง 
ที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ 
และสนามซ้อม 

๕. ร้านตัดผม เสริมสวย ได้แก่ เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม 
๖. อื่น ๆ อาทิ ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ 
หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี 

โทร. ๑๑๑๑ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที ่ 7  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2281 5955 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ชว่ยเหลือเกษตรกรทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรจำนวนไม่เกิน  
๑๐ ล้านราย วงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและ
ครอบครัว โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

(๑) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ 
และกรมประมง จำนวน ๘.๔๓ ล้านราย 

(๒) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
ไม่เกิน ๑.๕๗ ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

กลุ่มเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายการจ่าย
ช่วยเหลือในรอบที่ ๑ รวม  ๘.๔๓ ล้านราย ได้แก่ เพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ ทำประมง และกลุ่มเป้าหมายการจ่าย
ช่วยเหลือในรอบที่ ๒ ประมาณ ๑.๕๗ ล้านราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบที่ขึ้นทะเบียนประมาณ ๑๐ ล้านราย (ไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับ 
ความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ได้รับเงินจ่ายตรงรวม ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย สามารถทำให้
เกษตรกรและครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที ่ 7  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2354 6100 ตอ่ 203 โทรสาร 0 2354 6107, www.olderfund.dop.go.th 

๑) หัวข้อเรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กองทนุผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ ๑ ป ีช่วยเหลอืผู้ประสบภัย COVID-19 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ตระหนักถึงปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 
จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยผ่อนเวลาชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึง วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถยื่นความจำนง
ขอผ่อนเวลาชำระหนี้ได้โดยยื่นคำร้องได้ที่กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด โดยให้ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและผู้ค้ำประกันลงนามตามแบบผ่อนเวลาการพักชำระหนี้
ตามที่กองทุนผู้สูงอายุกำหนด  

ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความจำนง โดยสามารถติดต่อ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้กู้ยืมฯ เพ่ือให้
กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบ ส่งแบบผ่อนเวลา
การพักชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุไปยังที่อยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ เพ่ือให้ผู้กู้ยืมฯ ผู้ค้ำประกัน และพยานลงลายมือชื่อ
ในแบบผ่อนเวลาดังกล่าว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้กู้ยืมฯ ผู้ค้ ำ
ประกัน และพยาน ส่งมายังที่อยู่ที่กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระบุไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที ่ 7  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612-3 

1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 

ตลาดนัด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด 
อาหารแห้งประเภทตา่ง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสดอาหารปรุงสุด เป็นต้น รวมทั้งเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีคนจาก
หลากหลายพ้ืนที่และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ 
ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้ 

คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีจุดคัดกรอง
อุณหภูมิผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการเพ่ือสังเกตอาการ กำหนดจุดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย จัดจุดบริการ
ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณการใช้บริการ 

คำแนะนำสำหรับผู้ขายในตลาด ให้มีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และ
น้ำอย่างสม่ำเสมอและสวมใส่หน้ากากอนามัย ในกรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ควรให้มี  
การปกปิดอาหารและอุ่นอาหารทุก ๆ ๒ ชั่วโมง กรณีจำหน่ายอาหารสดควรจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับคีบ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าสัมผัสกับสินค้าโดยตรง 

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ แนะนำให้ผู้ซื้อควรมีการวางแผนในการเลือกซื้อเพ่ือลดระยะเวลาที่อยู่
ภายในตลาดให้น้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และ 
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกครั้ง 
หลังเลือกซื้อของเสร็จ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคน
ในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง   

ทั้งนี้   กรมอนามัยได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Thaistopcovid-19 ปักหมุดแต่ละพ้ืนที่ที่ ได้ปฏิบัติ  
ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด เพ่ือตรวจสอบ หากประชาชนพบเห็นตลาดสด /ตลาดนัดใด ไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อแนะนำหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสามารถร้องเรียนเสนอแนะผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้ หรือหาก
ประชาชนท่านใดตอ้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2568 8831 

1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขยายเวลาหา้มอากาศยานทำการบนิเขา้สู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๒๓.๕๙ น. ยกเว้นอากาศยานดังต่อไปนี้ 

(๑) อากาศยานราชการหรอืที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) 
(๒) อากาศยานที่ขอลงฉกุเฉนิ (Emergency landing) 
(๓) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผูโ้ดยสารออกจากเครื่อง 
(๔) อากาศยานที่ทำการบนิเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือ 

การขนส่งสิง่ของเพ่ือสงเคราะหแ์ก่ผู้ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID 19) 
(Humanitarian aid, medical and relief flights) 

(๕) อากาศยานที่ได้รบัอนญุาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลบัภูมิลำเนา 
(Repatriation) 

(๖) อากาศยานขนส่งสนิค้า (Cargo aircraft) 
ทั้งนี้ บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตามข้อยกเว้นจะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนด เช่น การกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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