
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ข่าวดี ประชาชนกลุ่มเส่ียงลงทะเบียนรับ ATK  

ตรวจโควิดด้วยตนเอง ฟรี! 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

2. การเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำ
ข้ึนสูง 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

3. กยศ.ปรบัโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด ๓๐ ปี  
หักเงินเดือนข้ันต่ำเพียง ๑๐ บาท 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. สรรพากรพร้อมเก็บภาษี e - Service ติดปีก
ผู้ประกอบการไทยแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

กระทรวงการคลัง - 

5. สปส. เพ่ิมช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน 
ม.๔๐ ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้ 

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 36 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดี ประชาชนกลุ่มเส่ียงลงทะเบียนรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง ฟรี! 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดี ประชาชนกลุ่มเส่ียงลงทะเบียนรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง ฟรี! 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงฟรี 

๘.๕ ล้านช้ิน ให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงทุกสิทธิการรักษาสำหรับตรวจโควิดด้วยตนเอง คนละ ๒ ชุด ห่างกัน  
๕ วัน เพื่อควบคุมและลดการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเร่ิมต้ังแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

กลุ่มเป้าหมาย  
• ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง ๗ โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด) 
• ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเช้ือ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กล่ิน ล้ินไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก) 
• ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเช้ือโควิด 

• ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน  
การแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มี ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑) แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด 

ผู้ประสานงาน/ อสม./ อสส. ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) หรือหน่วย
บริการในพื้นที่ จากนั้นนำ ATK มาแจกให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจากเจ้าหน้าที่ หรือ 

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

๒) แจกที่หน่วยบริการ/ คลินิก/ ร้านยาที่ร่วมโครงการ 

• ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟน กรอกแบบคัดกรองในแอปฯ เป๋าตัง ที่เมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” 
เพื่อทำแบบประเมิน และหากผลประเมินพบว่า สามารถรับ ATK ได้ ให้เลือกคลินิกหรือร้านยาที่จะไปรับชุดตรวจ  

• กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน : สามารถขอรับ ATK ได้ที่ รพ., รพ.สต., ศบส. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการคัด
กรองและยืนยันตัวตนให้ 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช.  
โทร. ๑๓๓๐ 

******** 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง การเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำข้ึนสูง 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูง 
ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหาย  

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี จะช่วยให้สามารถ
ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำ
ประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูง ดังนี้  

• เตรียมพร้อม ติดตาม เฝ้าระวัง 
- สังเกตระดับน้ำ ติดตามประกาศแจ้งเตือนต่าง ๆ 

- เตรียมยกของขึ้นที่สูง  
- หากมีการแจ้งอพยพให้รีบอพยพทันที 
- เตรียมอพยพสัตว์เล้ียงไปไว้ในที่สูง 

• เม่ือเกิดน้ำท่วม 

- รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือโทร.1784 หรือไลน์ @1784ddpm 

- ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า  
- ดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปเล่นน้ำในพื้นที่น้ำท่วม น้ำไหลหลาก 

- หลีกเล่ียงการขับรถไปในพื้นที่หรือเส้นทางที่น้ำท่วม 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย 
โทร.๑๗๗๔ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

******** 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานส่ือสารองค์กร ฝ่ายส่ือสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนข้ันต่ำเพียง 10 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 10 บาท 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม ปรับเปล่ียนลำดับตัดชำระหนี้
และเปล่ียนเงื่อนไขการผ่อนชำระสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดี เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระและลดปัญหา
หนี้ค้างชำระของกองทุนจากสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ 

1. ปรับโครงสร้างหน้ี สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี หากไม่สามารถ
ผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญา กองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาผ่อน และ
เปล่ียนเงื่อนไขเพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่การชำระเงินงวด
สุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนลดเบ้ียปรับโดยให้ชำระในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้กู้ยืม
สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ.Connect หรือทางเว็บไซต์ 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  

2. ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหน้ี สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุนที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี 
จากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบ้ียปรับ ดอกเบ้ีย และเงินต้น กองทุนจะปรับเปล่ียนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะ
นำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้น ดอกเบ้ีย และเบ้ียปรับ 

3. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้
และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี กองทุนจะปรับให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน  

ในอัตราเท่ากันทุกเดือน และเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจากเดิมไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 30 ปี ขึ้นอยู่กับ
ยอดหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละราย ทั้งนี้ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์   

นอกจากนั้น กองทุนยังมีแนวทางแบ่งเบาภาระของผู้ที่ถูกหักเงินเดือน โดยสามารถขอปรับลด
จำนวนเงินที่หักเหลือเพียง 10 บาทต่อเดือน มีผลต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2564 - มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้กู้ยืม
สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับจำนวนเงินดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน กยศ.Connect แต่ยังคงมีหน้าที่ไป
ชำระส่วนต่างตามจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระตามเงื่อนไขของสัญญา  

หากผู้กู้ยืมยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ในสถานการณ์นี้ กองทุนได้ลดเบ้ียปรับให้เหลือเพียง 0.5% 
รวมทั้งชะลอการฟ้องคดี บังคับคดี ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ และงดการขายทอดตลาดไว้จนถึงส้ินปีนี้ 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสรรพากร 

ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530 

1) หัวข้อเร่ือง สรรพากรพร้อมเก็บภาษี e - Service ติดปีกผู้ประกอบการไทยแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง สรรพากรพร้อมเก็บภาษี e - Service ติดปีกผู้ประกอบการไทยแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ภาษี e - Service นี้ เร่ิมมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน 2564 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการ
ต่างประเทศที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและมี
รายได้จากการให้บริการเกิน ๑.๘ ล้านบาท จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (VAT for Electronic Service : VES) บนเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมชำระภาษีเป็นรายเดือน ภายในวันที่  
๒๓ ในเดือนถัดไป โดยไทยเป็นหนึ่งใน ๖๐ กว่าประเทศทั่วโลกที่ได้เร่ิมดำเนินการเก็บภาษีประเภทนี้ 

สำหรับธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนและดำเนินการทางภาษี แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 
ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับขายของออนไลน์ ธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์ ธุรกิจให้บริการ 

จองโรงแรมที่พักและการเดินทาง ธุรกิจให้บริการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ธุรกิจให้บริการสมาชิกดูหนัง
ฟังเพลงออนไลน์ เกมส์ และแอพพลิเคชันต่างๆ 

นอกจากนี้ยังกำหนดวิธีการดำเนินการจัดเก็บภาษี e - Service ต้ังแต่กระบวนการจดทะเบียน 

ในระบบ VES การติดต่อระหว่างกรมสรรพากรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ การจัดทำ ส่ง รับ  
เก็บรักษาเอกสาร การยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ Internet โดยการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ผู้ประกอบการ e - Service จากต่างประเทศที่จดทะเบียนตามกฎกระทรวงฯ นี้ จะชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
ฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในไทยที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT (สำหรับผู้ใช้บริการในไทยที่จดทะเบียน VAT 
อยู่แล้ว ให้ดำเนินการโดยยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ. ๓๖ และสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรมาหักเป็นภาษีซื้อได้เช่นเดิม ) นอกจากนั้น ผู้ประกอบการ e - Service 
จากต่างประเทศไม่มี สิท ธิออกใบกำกับภาษีและไม่มี สิทธินำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย ทั้ งนี้  
กรมสรรพากรได้เผยแพร่รายช่ือผู้ประกอบการ e – Service จากต่างประเทศที่ได้จดทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร 

ภาษี e - Service นี้ จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยกับ 

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างชาติ ที่ ผ่านมาผู้ประกอบการไทยที่ทำธุ รกิจบริการออนไลน์ จะต้องนำส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้เกิดความเป็นธรรมในการ
แข่งขัน 

******** 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 

กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคม โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง สปส. เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง สปส. เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้ 

สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับ ‘ShopeePay’ (ช้อปป้ีเพย์) ผู้ให้บริการด้านการชำระผ่าน 
Mobile Wallet เพิ่มช่องการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มเติม
อีก 1 ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคช่ัน ‘Shopee’ (ช้อปป้ี) พร้อมเปิดให้บริการแล้ว เพียงผู้ประกันตนดาวน์โหลด
แอปพลิเคช่ัน Shopee ก็สามารถชำระเงินสมทบได้ทันที ผ่าน “Top-up Bill & Movies” แล้วไปที่ เมนู  
“บิลประกัน และประกันสังคม” จากนั้นเลือกเมนู “ประกันสังคมมาตรา 40” ผู้ประกันตนก็สามารถชำระเงิน
สมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน 
รวมชำระเงินสมทบ ได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกินละ 1,000 บาท และไม่
สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม  

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์
สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/erc ในวันถัดไปจากวันที่ชำระเงินต้ังแต่เวลา 12.00 น. 
เป็นต้นไป ผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามการสมัครใช้บริการหรือแจ้งปัญหาได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของ
บริษัทฯ ผ่าน Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0 2017 8399 

หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน
ประกันสังคม โทร.1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ 
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