
 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 
กลุ่มแรก ๘.๓๓ ล้านราย 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. “ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. แจ้งเร่ืองร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา  
COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ผู้ประกอบการ ลดเส่ียง COVID-19 

กระทรวงการคลัง - 

5. พม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ ๒,๐๐๐ บาท  
ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- 

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 19 / 2563  



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

1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก ๘.๓๓ ล้านราย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก ๘.๓๓ ลา้นราย 

พ่ีน้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 
COVID-19 รายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในขณะนี้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ยืนยันเยียวยา เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วตั้งแตว่นัที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จำนวน ๘.๓๓ ล้านราย ผ่านกลไกของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ส่วน เกษตรกรกลุ่มที่ ๒ คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว ๑.๖๗ ล้านราย  
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ในปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้  
ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เร่งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  
ภายในวันที่กำหนด นอกจากนี้ ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ฯ” เพ่ือเป็นช่องทาง  
ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ ด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง “ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง “ตู้ปนัสุข ไม ่ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะนำประชาชนหรือ 

สถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 โดยการติดตั้งตู้ปนัสุข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรสั 
COVID-19 ดังนี้ 

สำหรับผู้ให้ ควรล้างมือสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมถุงมือและสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อนำของไปวาง ทั้งนี้ หากของหมดตู้ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ รอจนแห้ง
แล้วค่อยนำของไปวาง 

และสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับ ขอให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และขณะรับของให้ยืนรอคิวโดยเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร  
เพ่ือไม่ให้เกิดความแออัด 

ทั้งนี้ ขอรณรงค์ให้ผู้รับ หยิบสิ่งของสำหรับบริโภคไปแต่พอดี เพ่ือร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่  
คนอื่นด้วย 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน โทร. 1567 

1) หัวข้อเรื่อง แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณกีารช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชน 
ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่ เกิดจาก  COVID-19 ได้ที่   
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามขอรับคำปรึกษาได้ทางสายด่วน  โทร.๑๕๖๗ (ฟรี) ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2272 9530 

1) หัวข้อเรื่อง สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ผู้ประกอบการ ลดเสี่ยง COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สรรพากรขยายเวลายืน่แบบฯ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตให้ผู้ประกอบการ ลดเสีย่ง COVID-19 

กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตทุกราย เพ่ือช่วย
ผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรให้กับ
ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.๑, ภ.ง.ด.๒, ภ.ง.ด.๓, ภ.ง.ด.๕๓ 
และ ภ.ง.ด.๕๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.๓๐) ภาษีมูลค่าเพ่ิม
จากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.๓๖) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.๔๐) ดังนี้ 

- เดือนภาษี มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- เดือนภาษี พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- เดือนภาษี มิถุนายน ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
- เดือนภาษี กรกฎาคม ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- เดือนภาษี สิงหาคม ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่  Call Center : 

๑๑๖๑ ให้บริการข้อมูลสรรพากรตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2659 6466 หรือ https://www.m-society.go.th 

1) หัวข้อเรื่อง พม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ 2,000 บาท ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ 2,000 บาท ชว่ยผู้ที่ประสบปญัหาสังคมและ COVID-19 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ 
ด้านอาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แก่ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 และได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 
๒,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ใช่เป็นเงินเยียวยา แต่เป็นเงินเพ่ือสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่กำลัง 
เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหากับการระบาดของ COVID-19 

สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละไม่ เกิน ๒ ,๐๐๐ บาท หรือเครื่องอุปโภคบริโภค  
เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย 
คนไร้ที่พ่ึง ชาวเขา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาในสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่ลงไป
ตรวจสอบในพ้ืนที่ หากพบว่ามคีวามเดอืดรอ้นจรงิกจ็ะดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน ตามขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ทั้งนี้ หากประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคม หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือ แจ้งมายัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 
โทร ๑๓๐๐ บริการฟรี ๒๔ ชั่วโมง 
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