ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้ว กระทรวงสาธารณสุข
เท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงการคลัง
2. อย่าเชื่อ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้า
เข้าร่วมโครงการรัฐ ๗% ของยอดขาย
กระทรวงสาธารณสุข
3. เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง
แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงเกษตรและ
4. เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้
สหกรณ์
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕
5. เปิดวิธี “ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า” กฟภ. พร้อมเงื่อนไข กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
การผ่อนค่าไฟออนไลน์
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน อย. โทร. 1556
1) หัวข้อเรื่อง อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงกรณีครูและนักเรียนใน จ.มุกดาหาร ได้ทำการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แล้วปรากฏผลบวกลวงจำนวนมากนั้น
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชุดตรวจยี่ห้อ Dvot SARS-CoV-2 Antigen test Kit ซึ่งทางโรงเรียน
ได้รับบริจาคมา โดยชุดตรวจดังกล่าวเป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) และจากกรณีที่เกิ ดขึ้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนต้องระมัดระวังในการนำชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ
ATK ไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
หากประชาชนหรือหน่วยงานประสงค์จะซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ควรตรวจสอบ
ยี่ห้อที่ได้รับอนุญาตเสียก่อน โดยตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ www.fda.moph.go.th
เมนู COVID-19 หัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการอนุญาตจาก อย.”
ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก "ผลที่ได้อาจเป็นลบ" ดังนั้น หากมี
ประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในช่วง ๓ - ๕ วัน เพื่อยืนยันผลตรวจต่อไป
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสรรพากร
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161
1) หัวข้อเรื่อง อย่าเชื่อ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรัฐ 7% ของยอดขาย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อย่าเชื่อ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรัฐ 7% ของยอดขาย
กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ระบุว่ากรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีทุกร้านค้าทั่วประเทศที่เข้าร่วม
โครงการรัฐ จำนวน ๗% ของยอดขายสินค้าโดยไม่สนใจรายได้ กำไร แต่อย่างใดนั้น
เรื่ อ งดั งกล่ า ว กรมสรรพากรได้ ท ำการตรวจสอบข้ อ มู ลและยื น ยั น ว่ า “ไม่ มีก ารเรี ย กเก็ บ ภาษี
จากผูป้ ระกอบการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยเฉพาะแต่อย่างใด” ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
ไม่ ว่าจะเข้ า ร่วมโครงการของรัฐ หรื อ ไม่ หากมี รายได้ ถึ งเกณฑ์ ที่ ก ฎหมายกำหนด มี ห น้ า ที่ ต้ อ งนำรายได้
มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา และหากมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่
ต้ อ งจดทะเบี ย นภาษี มู ลค่ า เพิ่ ม และนำส่ งภาษี มู ลค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ก รมสรรพากรตามปกติ เว้ น แต่ กิ จ การ
บางประเภทได้ รับการยกเว้น ภาษีมูลค่ าเพิ่ ม หรือกรณี ที่ เงิน ได้ยังไม่ เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ประสงค์
จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้
กรมสรรพากร ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการแพทย์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยาเสพติด โทร. 1165
1) หัวข้อเรื่อง เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน
กรมการแพทย์ เผย ปัจจุบันมีการลักลอบนำยาอีบดเป็นผงบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซองครีมเทียม
ซองกาแฟ ชนิด 3in1 พบแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นทาง Social Media
ซึ่งยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี (Ecstasy) เป็นยาเสพติดตัวเดียวกัน โดยออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท
ในระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นจะหลอนประสาทอย่างรุนแรง ทำให้เซลล์สมองส่วนที่ทำหน้าที่หลั่งสารซีโรโทนิน
ซึ่งเป็นสารสำคัญในการควบคุมอารมณ์ทำงานผิดปกติ โดยจะหลั่งสารนี้ออกมามากกว่าปกติ ทำให้ ผู้ที่เสพรู้สึก
สดชื่น อารมณ์ดี แต่เมื่อสารดังกล่าวจะลดน้อยลง ทำให้ผู้เสพเข้าสู่สภาวะอารมณ์เศร้าหมองหดหู่ เกิดอาการ
ซึมเศร้า และอาจกลายเป็นโรคจิตประเภทซึมเศร้า มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติ
การลักลอบนำยาอีบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาจทำให้ตรวจสอบได้ยากขึ้ น จึงขอให้ผู้ปกครอง
หมั่นติดตามข่าวสาร พร้อมสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยง ควรพูดคุยด้วยเหตุผล
ไม่ใช้ความรุนแรง บอกถึงผลเสียและอันตรายที่จะตามมา และรีบพาไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษา
โดยสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด โทร. ๑๑๖๕
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ ธ.ก.ส. Call Center 0 2555 0555 บริการ 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65
เริ่มแล้ววันนี้ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 2564 /65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด
ได้แก่
• ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
• ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
• ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
• ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
• ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการรับ สิ ท ธิ โดยเข้ าไปที่ เว็ บไซต์ chongkho.inbaac.com
จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงิน
เรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ
ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และจะมีข้อความ
แจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ PEA Contact Center โทร. ๑๑๒๙
1) หัวข้อเรื่อง เปิดวิธี “ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า” กฟภ. พร้อมเงื่อนไขการผ่อนค่าไฟออนไลน์
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดวิธี “ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า” กฟภ. พร้อมเงื่อนไขการผ่อนค่าไฟออนไลน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
(ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) จากผลกระทบโควิด-19 สามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ ผ่าน ๓ ช่องทางออนไลน์
ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ผ่าน ๓ ช่องทางออนไลน์ ได้แก่
๑) เว็บไซต์ http://installment.pea.co.th
๒) เว็บไซต์ http://www.pea.co.th
๓) แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเงื่อนไข
การลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์ ดังนี้
๑) กรณีนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
๒) สามารถยื่นความประสงค์ได้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่
๓) ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์ (G)
๔) การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS
๕) ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่สำนักงาน กฟภ. และผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน โทร. ๑๑๒๙ PEA Contact Center
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
*********
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