
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. “เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน 
ลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้ 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ “เราชนะ” สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าว 
อีก ๖ เดือน  

กระทรวงแรงงาน - 

4. บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้
แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหม

ทดแทนได ้

กระทรวงยุติธรรม - 

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 7 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144 

1) หัวข้อเร่ือง “เราชนะ” เปิดให้ประชาชนท่ีไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้ 

ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ผ่านโครงการ  
“เราชนะ” ล่าสุดมียอดลงทะเบียนกว่า ๑๐ ล้านคนซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สำหรับในกรณีที่ท่านได้ตรวจสอบสิทธ์ิและระบบแจ้งว่าท่านไม่ได้รับสิทธ์ิสามารถแจ้งขอทบทวนสิทธ์ิได้ที่ 
www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนในโครงการฯ กระทรวงการคลัง จะเปิด
ให้ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบียนเคล่ือนที่  
ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ย้ำ ! กรณีผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ  
“คนละคร่ึง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” และถูกระบุว่าได้สิทธ์ิ “เราชนะ” ขอให้เตรียมเข้าไปกดไม่เข้าร่วม
โครงการด้วยตนเอง ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืน 
ในภายหลังเพราะไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนดไว้และหน่วยงานต้นสังกัดอาจดำเนินการทางวินัยต่อไป 

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
โทร. ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๔๔ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 7 / 2564 วันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144 

1) หัวข้อเร่ือง แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ “เราชนะ” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ “เราชนะ” 

ประชาสัมพันธ์สำหรับร้านค้า ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการรายย่อย  
ที่รับชำระเงินโครงการ “เราชนะ” สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com 
หรือติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ต้ังแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 

ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้โอนเงินตามโครงการ “เราชนะ” ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ทำให้เกิดการใช้จ่ายในระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 1,000 ล้านบาท/วัน  
จนทำให้เกิด “เศรษฐกิจแบบพึ่งพา” ทั้งคนใช้จ่ายและร้านค้ารายย่อย ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย 

กระทรวงการคลัง ได้ตั้งเป้าส่งเสริมให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ให้บริการสมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
เพื่อร่วมโครงการเราชนะจากเดิม 1,300,000 ราย เพิ่มเป็น 2,300,000 ราย ซึ่งเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ให้กับร้านค้า กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ในวันถัดไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและเจ้าของ
ร้านสามารถตรวจสอบยอดขายในแต่ละวันได้ โดยผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 7 / 2564 วันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2247 9423 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒ 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าวอีก 6 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าวอีก 6 เดือน 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และการอนุญาตอยู่ให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษแก่คนต่างด้าว และเพิ่มแนวทางการนำผู้ต้องกัก ออกมาทำงานกับนายจ้างที่มีความประสงค์
จ้างงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จากมาตรการงดการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวทำให้  
การส่งกลับล่าช้ากว่าปกติ ใน ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าออกไปอีก ๖ เดือนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
และกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและ 
ขอต่อวีซ่าออกไปอีก ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒. กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MOU ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และกลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU วาระการจ้างงานครบ ๒ ปี ให้ขยายระยะเวลาการ
ตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าออกไปอีก ๖ เดือน ซึ่งจะทยอยครบกำหนด โดยส้ินสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๓. กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียน
คาดว่ามีจำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ให้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometics) เพื่อการพิสูจน์ 
ตัวตนของคนต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโควิด -19 ภายในวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะส่งข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว 
ให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน 

สำหรับกลุ่มผู้ต้องกักที่เป็นคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ระหว่างรอการ
ส่งกลับ ให้สามารถทำงานกรรมกรและงานบ้านได้ จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแล เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจะต้องส่งกลับประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. ๑๕๐๖ 
กด ๒ กรมการจัดหางาน ซึ่งจะมีการจัดล่ามให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 7 / 2564 วันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง งานส่ือประชาสัมพันธ์ กองส่ือสารองค์กรฯ สำนักอำนวยการ 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 1490 

1) หัวข้อเร่ือง บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าต๋ัวโดยสารได้แล้วทุกสถานี ท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ  

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” 
สามารถใช้จ่ายในการชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกสถานีทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ ดังนี้ 

1. ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ” ชำระค่ารถโดยสาร บขส. ได้ ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว 
สถานีเดินรถ และจุดจอดรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ 

2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” สามารถใช้สิทธิพร้อมกันได้ 
3. เมื่อออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนตั๋ว หรือแลกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ 
ทั้งนี้ ท่านสามารถเร่ิมใช้สิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร Call Center 1490 
********* 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

1) หัวข้อเร่ือง ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทนได ้

ในชีวิตจริงคงไม่มีใครอยากถูกทำร้ายหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม แต่หากท่านหรือญาติ พี่น้อง
ต้องกลายเป็น “ผู้เสียหาย” จากเหตุอาชญากรรมหรือการทำร้ายร่างกาย ท่านสามารถเรียกร้องสิทธิได้  
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  
ดังนี้ 

1. กรณีทั่วไป จะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท และค่าขาดประโยชน์ในช่วงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ วันละไม่เกิน  
200 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

2. กรณีเสียชีวิต หากเสียชีวิตจะได้รับสินไหมทดแทนตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท ค่าขาดอุปการะเล้ียงดูไม่เกิน 30,000 บาท และค่าเสียหายอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

ทั้งนี้ การยื่นคำขอรับเงินตอบแทนต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับจากวันเกิดเหตุ สอบถามเพิ่มเติม
โทร. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 

********* 
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