
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ศบค. ยัน แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓ 
ร้อยละ ๙๐ 

กระทรวงการคลัง - 

3. กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลาย
หน้ากากอนามัย 

กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน ๕.๕ หมื่นตำแหน่ง
ทั่วประเทศ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  
ช่วงสถานการณ์ COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุข 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 22 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. ยัน แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. ยัน แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล 

สำหรับแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ที่อยู่บนแพลตฟอร์มในระบบ Android นั้น ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ขอช้ีแจงว่าระบบไทยชนะไม่ได้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชน  
มีเพียงเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเท่านั้นสำหรับให้ประชาชนยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล โดยในระหว่าง  
การสแกน QR Code เพื่อเข้าใช้บริการร้านค้าต่าง ๆ ระบบไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
เอาไว้แต่อย่างใด แต่จะระบบเก็บข้อมูลในชุดของตัวเลขที่บ่งบอกว่าแอปพลิเคช่ันได้อ่าน QR Code  
ของร้านค้าที่ท่านเข้าใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการใช้ชุดข้อมูลจากแอปพลิเคช่ันไทยชนะในการติดตาม
ตัวบุคคล เนื่องจากยังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเช้ือจากภายในประเทศ 

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ไม่ได้มีการล้วงข้อมูลของประชาชน  
อย่างแน่นอน และขอให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการร้านค้า/สถานประกอบการต่าง ๆ ให้สแกน QR Code  
ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกคร้ัง เพื่อร่วมกันป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงอีก 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ  
สำนักนายกรัฐมนตรี 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2563 วันที่  10  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงการคลัง หมายเลข ๑๖๘๙ 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. เห็นชอบลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2563 ร้อยละ 90 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2563 ร้อยละ 90 

  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ให้แก่ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง
ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากประกอบเกษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย และที่ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ และเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท (ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ที่กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ 
สำหรับปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้ระบาดอย่าง
รุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง จึงสมควรลดภาษีสำหรับ
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ความจำเป็นทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

สำหรับการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวนภาษี 
ที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างดังต่อไปนี้ 

 (๑) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 (๒) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
 (๓) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
 (๔) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
แต่อย่างไรก็ตามการลดภาษีข้างต้นไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา ๙๖ และ

มาตรา ๙๗ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ 
การลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างร้อยละ ๙๐ ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะส่งผลให้ประชาชนและ

ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างได้รับการลดภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวน
ภาษีที่คำนวณได้ จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่
ขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน
กระทรวงการคลัง หมายเลข ๑๖๘๙ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2563 วันที่  10  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย 

จากการที่มีข่าวปรากฏตามส่ือต่าง ๆ ว่ามีการกำหนดให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตามที่
โรงเรียนกำหนด กระทรวงศึกษาธิการ ขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากาก
อนามัยของเด็กนักเรียน และขอให้นึกถึงความปลอดภัยนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่านักเรียนจะสวมใส่หน้ากาก
อนามัยที่มีลวดลายหรือไม่ก็ตาม และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคน
ในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2563 วันที่  10  มิถุนายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒ 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่งท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่งทั่วประเทศ 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ว่างงานและผู้ที่สนใจหางาน  
ซึ่งในขณะนี้ตลาดงานกำลังต้องการคนเป็นจำนวนมาก แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่ในหลาย
องค์กร ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็ยังคงต้องมีความต้องการบุคลากรและแรงงานเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อ โดยมี
ตำแหน่งงานว่างที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ถึง ๕๕,๐๙๓ อัตรา ทั่วประเทศ โดยมีตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการ 
มากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ 

๑. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) – ขายของหน้าร้าน 
๒. แรงงานด้านการผลิต 
๓. ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เคร่ืองประดับอื่น ๆ 
๔. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ 
๕. พนักงานบัญชี 
ส่วนใหญ่เป็นเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้งนี้ หาก

ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา ติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ, 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐, ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center), 
เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ "เสิร์ฟงานด่วน" และสายด่วนกระทรวง
แรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒ 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์  
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3 

๑) หัวข้อเร่ือง ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืม ช่วงสถานการณ์ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม ช่วงสถานการณ์ COVID -19 
หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนให้ร้านอาหารต่างๆ เปิดให้บริการได้แล้ว กรมอนามัยจึงขอแนะ  

๖ มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเคร่ืองดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 
ร้านอาหาร ผู้ให้บริการร้านอาหารและผู้เข้าใช้บริการควรร่วมมือกันปฏิบัติตาม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค
และเช้ือไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

๑) ผู้ให้บริการต้องทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการแก่ลูกค้า 
๒) ก่อนเข้าใช้บริการร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 

รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ประกอบการด้วย 
๓) ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ต้องจัดให้มีจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ณ จุด

บริการที่จัดไว้ ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
๔) นั่งเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร และเว้นระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย ๑ เมตร 
๕) ผู้ให้บริการต้องควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัดจนเกินไป 
๖) ห้าม! ดื่มสุราหรือเคร่ืองอื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมอนามัย 

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ 
********* 
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