
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. รัฐเพ่ิมมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 
จากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ยืนยัน! แอปฯ “หมอชนะ” ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึงเมษายน ๒๕๖๔ สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. คลังยืนยัน! เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและ 

เราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี 

กระทรวงการคลัง - 

5. ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ
ร้อยละ ๓ นาน ๓ เดือน 

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 3 / 2564  



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม ่

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ 
คณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 รอบใหม่ ดังนี้ 
• จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 คนละ ๓,๕๐๐ บาท/คน/เดือน ระยะเวลา ๒ เดือน ครอบคลุม

ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ และเกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา
รายละเอียด 

• ลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน ๑๕๐ หน่วย/เดือน ใช้ไฟ “ฟรี” ๙๐ หน่วยแรก และกิจการ
ขนาดเล็กงดเก็บค่าไฟ ๕๐ หน่วยแรก ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต ่เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

• ลดค่าน้ำประปา ๑๐% ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
• ขยายเวลาลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมการโอน 
• เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติม จำนวน 1 ล้านสิทธิ ภายในปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

********** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2564 วันที่  18  มกราคม  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ยืนยัน! แอปฯ “หมอชนะ” ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ยืนยัน! แอปฯ “หมอชนะ” ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ 

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยดูแลและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ด้วยระบบ
บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรค แต่หลายท่านอาจเกิดความกังวลใจว่า
แอปฯ “หมอชนะ” จะปลอดภัย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยันว่า พื้นฐานการออกแบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” 
ได้ระวังเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด แม้ทำหน้าที่ติดตามความเคล่ือนไหว แต่จะไม่ระบุช่ือผู้ใช้ ทำให้ 
ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอน ส่วนรูปถ่ายในแอปฯ เป็นเพียงการยืนยันตัวตน จะไม่ถูกนำไปเป็น
ฐานข้อมูลของรัฐบาลแต่อย่างใด รวมถึงแอปฯ หมอชนะ ไม่สามารถบันทึกเสียง ผ่านไมโครโฟนของโทรศัพท์
ได้ตามที่หลายท่านกังวล 

และขอย้ำว่า การไม่โหลด "หมอชนะ" ไม่ผิดกฎหมาย สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ระบบ
ปกต ิคือ การทำเอกสารข้ามจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลได้เช่นกัน 

********** 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2564 วันที่  18  มกราคม  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ขยายเวลา “เราเท่ียวด้วยกัน” ถึงเมษายน 2564 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึงเมษายน 2564 

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังกังวลเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" โดยผู้ใช้สิทธ์ิตามโครงการ 
“เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ได้จองที่พักตั้งแต่ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ สามารถเล่ือนการเดินทาง
ออกไปได้ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เหมาะสมและปรับปรุงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  
ให้มีความรัดกุม เพื่อให้โครงการนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๔ ได้อีกด้วย 

********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2564 วันที่  18  มกราคม  2564 



 

 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530 

1) หัวข้อเร่ือง คลังยืนยัน! เงินท่ีได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเท่ียวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังยืนยัน! เงินที่ได้รับจากโครงการคนละคร่ึงและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี 
คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชน  

ที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
อาทิ  โครงการ “คนละคร่ึง” โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โครงการ “กำลังใจ” และโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” 

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี ๒๕๖๓  
ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี ๒๕๖๔ และเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับในปีภาษี ๒๕๖๔ ซึ่งต้อง 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี ๒๕๖๕ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ 
ได้ที่ ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๓๐ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2564 วันที่  18  มกราคม  2564 



 

 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533 , สายด่วน 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน 

ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ 
เหลือในอัตราฝ่ายละร้อยละ ๓ และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ลดลงเหลือ ๒๗๘ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน 
(ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจะช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้ประกันตน โดยการจ่ายเงินสมทบอัตราใหม่นายจ้างและ
ผู้ประกันตน สามารถชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรี -
อยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต ในส่วนการจ่ายเงินสมทบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ระบบ e-Payment สามารถชำระเงินสมทบผ่านระบบของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ ธนาคารมิซูโฮ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย 
แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต มาสเตอร์การ์ด) และธนาคารทหารไทย 
(ช่องทาง NSW) รวมถึงชำระเงินได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 

ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ที่ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงเทพ ทุกหน่วย
พร้อมให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติในรอบตัดบัญชีวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือสามารถชำระเงินสมทบได้ที่
สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ อีกทั้งผู้ประกันตนยังสามารถชำระเงินสมทบอัตราใหม่ผ่านช่องทาง
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์บ๊ิกซี เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย 
ทั้งนี้ หากนายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  

๐ ๒๙๕๖ ๒๕๓๓ หรือสายด่วน ๑๕๐๖ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2564 วันที่  18  มกราคม  2564 
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