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เป ิดบร ิการอีกครั ้ง ! หลังประกาศ
คลายล็อกดาวน์เฟสที่ 1 ของการแพร่
ระบาดไวรัส COVID-19

ร้านปันกัน เปิดให้บริการแล้วหลังจากปิดบริการเป็นเวลา 
ร่วม 2 เดือน โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 
2563 และได้ท าการปรับเปลี ่ยนและเพิ ่มระเบียบการใช้
บริการภายในร้านปันกัน ตามข้อบังคับของศูนย์การค้า
อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย/ การท า
ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์/ การวัดอุณหภูมิ
ก่อนการเข้าใช้บริการ ฯลฯ  รวมถึงปรับวิธีการท างาน 
ทั ้งในร้านปันกัน คลังสินค้า และการขนส่ง โดยเพิ ่ม
มาตรการรักษาความสะอาด และการดูแลจัดการการ
ท างานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ ลงทะเบียน
แอปพิเคชั่น ไทยชนะ/ การท าความสะอาดสิ่งของบริจาค
และก าหนดชั่วโมงในการท าความสะอาด ชั้นวางสินค้า
และพื้นที่ร้าน/ ก าหนดจ านวนคนข้าใช้บริการเพื่อลด
ความแออัดภายในร้าน ฯลฯ 

ทั้งนี้ได้พิจารณาปรับระเบียบข้อบังคับตามการผ่อนปรน
คลายล็อกดาวน์ในแต่ละเฟสที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้

NEW NORMAL
1



สร้างการมีส่วนรว่ม

น ้าใจและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก องค์กร/ภาคี ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้  

ร่วมกบัองคก์รเพือ่ระดมสิง่ของรว่มปัน /เงนิสนบัสนนุ
ทุนการศกึษา ดังนี้
• อิเกีย ประเทศไทย
• บ.ไทยวาโก้ จ ากัด(มหาชน)
• กรมท่าอากาศยาน
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งแประเทศไทย
• บริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด (PMF)
• บริษัท โทฟุซัง จ ากัด   
• โรงเรียนสอนภาษาบุญพิศิษฎ์

องคก์รรว่มอนเุคราะห์พืน้ทีต่ัง้วางกลอ่งรับปนั

104 องค์กรภาคี 
116 จุดรับปัน

รายละเอียดจุดรับปันและช่องทางการบริจาค (click) 2

https://pankansociety.com/howto/opportunity-donate


สื่อสารเกี่ยวกับแคมเปญ “ปันรอ้ย ได้รา้น”

สิ้นสุดกิจกรรมระดมทนุของแคมเปญ “ปันร้อย ได้ร้าน” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
โดย ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 707,487 บาท จากกิจกรรม “เดนิ-วิง่ สง่นอ้งเรยีน “ ครัง้
ที่ 5 ตอนรนักนัปนักนั จ านวน 486,359 บาท และแคมเปญออนไลนร์ว่มกบั เทใจ.คอม
จ านวน 221,128 บาท ทั้งนี้ไดม้ีการปรับแผนงานการเปิด ร้านปันกนั สาขาทีทุ่กคนร่วม
สร้างจากก าหนดการเดิมในปี 2563 ไปเป็นปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัส COVID-19 โดยไดท้ าการสื่อสารผ่าน e-news ถึงผู้บริจาคทั้ง 2 กิจกรรม
จ านวน 391 ราย และผ่านสื่อออนไลน์

(คลิกเพื่ออ่าน)

สื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้

NEW NORMAL การเปดิร้านปันกนั หลังวกิฤต COVID-19

สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปันในการเขา้ใช้บริการร้านปันกนั ร่วมถึงมาตราการ
ความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดของร้านปันกันเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของรัฐบาล และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของร้านปันกัน
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ปันกัน BLOG

งานเขียนจากอาสาเขียนบทความ รุ่น
ที่ 1 จ านวน 6 คน เพื่อสื่อสารเนื้อหา
เกี่ยวกับการแบ่งปัน/ การช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่อยู่ความสนใจ
ของช่วงเวลานั ้น อาทิ พฤติกรรม 
new normal ในช่วง COVID-19

แคมเปญ “มือถอืน้ี พี่ให้น้อง (เรียน)

ร่วมกับ ร ้อยพลังการศึกษา เพื ่อเป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์และรับบริจาคมือถือ แท็บเล็ต เพื ่อ
น าไปเป็นอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ให้กับน้องๆ ที่
ขาดโอกาส ใน โครงการร้อยพลังการศึกษา “Online 
Blended Learning” โดยสามารถน ามาบริจาคได้ที่
ร้านปันกันทุกสาขา จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 63

https://pankansociety.com/
category/news-events
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นักปันร่วมปันสิ่งของ
14,514 ราย 

อาสาสมัคร
81 ราย 

ภาค/ี องค์กร ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
และพื้นที่การต้ังกล่องรับปัน 

251 องค์กร

จ านวนสิ่งของร่วมปันที่ได้รับบริจาค 
758,815 ชิ้น*

ผลลัพธจ์ากการแบง่ปนัทีเ่กดิขึน้
SOCIAL IMPACT
(มกราคม – มิถุนายน 2563)

*ส่วนที ่สามารถน าไปจ าหน่ายต่อได้ ค ือการ
หมุนเวียนสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็น
การช่วยลดปริมาณขยะช่วยเหลือส่ิงแวดล้อม

สร้างการมีส่วนร่วม ขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนี้

ผูบ้ริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน 
91,651 ราย

ระดมเงินมอบเป็นทุนการศึกษา 

2,790 ทุน*

คิดเป็นจ านวนเงิน 
19.5 ล้านบาท

*ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา
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เงินบริจาครับรวม

45.4
ล้านบาท

(มกราคม – มิถุนายน 2563)

19.5
ล้านบาท

เงินบริจาครับจากร้านปันกัน, 
คลังสินค้าแบ่งปันและกิจกรรมปันกัน

25.9
ล้านบาท

เงินบริจาครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เงินจากการจ าหน่ายสินค้าแบ่งปันน าไปเป็นทุนการศึกษาทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

รายงานการเงิน

6



pop up store #2

สินค้าแบ่งปันออนไลน์

เทสโก้ โลตัส ศาลยา

pop up store #3

กิจกรรมสัญจร

pop up store #1

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

เทสโก้ โลตัส หลักสี่ 

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

โรบินสัน ศรีสมาน

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

สุพรีม คอมเพล็กซ์

เทสโก้ โลตัส รังสิต

ซีคอน บางแค

โรบินสัน สมุทรปราการ

เทสโก้ โลตัส พระราม 1

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

จ าหน่ายวัสดุเหลือใช้

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
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เทสโก้โลตัส ศาลยา เปิดบริการ 1 ม.ีค. 63 
pop up store #1  ตลาดยิ่งเจริญ 
pop up store #2  พอร์โตชิโน่ ปิดบริการ 30 ม.ค. 63
pop up store #3 True digital park ปิดบริการ 30 เม.ย. 63
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ล้านบาทเงินบริจาครับจาก

เงินบริจาครับ จากหน้าร้านและกิจกรรมปันกัน
(มกราคม – มิถุนายน 2563)

รวม

19.5
ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายทางตรง

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ค่าใช้จ่ายส านักงาน

11.8 

8.3 

5.8 
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ล้านบาท

รายการคา่ใชจ้า่ย
รวม

25.9
ล้านบาท

เงินบริจาค 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกัน

(มกราคม – มีนาคม 2563)
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ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายส านักงาน

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่

เงินเดือนและสวัสดิการ

ล้านบาท
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รายการ

รวม

11.7
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางตรง
(มกราคม – มิถุนายน 2563)


