ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. “เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ “เราชนะ”
กระทรวงแรงงาน
3. ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าว
อีก ๖ เดือน
กระทรวงคมนาคม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้
แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงยุติธรรม
5. ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหม
ทดแทนได้
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 7 / 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144
1) หัวข้อเรื่อง “เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้
ความคื บ หน้ า มาตรการช่ วยเหลื อ เยี ย วยา ผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากโรคโควิ ด -19 ผ่ า นโครงการ
“เราชนะ” ล่าสุดมียอดลงทะเบียนกว่า ๑๐ ล้านคนซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สำหรับในกรณีที่ท่านได้ตรวจสอบสิทธิ์และระบบแจ้งว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์สามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่
www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนในโครงการฯ กระทรวงการคลัง จะเปิด
ให้ ล งทะเบี ย นโครงการ “เราชนะ” ได้ ที่ ธ นาคารกรุง ไทยทุ ก สาขา หรื อ หน่ วยรับ ลงทะเบี ย นเคลื่ อ นที่
ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ย้ำ ! กรณี ผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ
“คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” และถูกระบุว่าได้สิทธิ์ “เราชนะ” ขอให้เตรียมเข้าไปกดไม่เข้าร่วม
โครงการด้วยตนเอง ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืน
ในภายหลังเพราะไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนดไว้และหน่วยงานต้นสังกัดอาจดำเนินการทางวินัยต่อไป
ทั้งนี้ ท่ านสามารถสอบถามข้ อมู ลเพิ่ ม เติ มได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกั ด (มหาชน)
โทร. ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๔๔
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144
1) หัวข้อเรื่อง แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ “เราชนะ”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ “เราชนะ”
ประชาสั ม พั น ธ์สำหรับ ร้า นค้ า ผู้ ประกอบการที่ สนใจเข้ าร่ วมเป็ น ร้านค้ า/ผู้ ให้ บ ริก ารรายย่ อ ย
ที่รับชำระเงินโครงการ “เราชนะ” สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com
หรือติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
ซึ่งที่ ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้โอนเงินตามโครงการ “เราชนะ” ให้ผู้ถื อบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
ทำให้ เกิ ด การใช้ จ่ ายในระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานรากผ่ า นบั ต รสวั สดิ ก ารแห่ งรั ฐ กว่า 1,000 ล้ า นบาท/วั น
จนทำให้เกิด “เศรษฐกิจแบบพึ่งพา” ทั้งคนใช้จ่ายและร้านค้ารายย่อย ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย
กระทรวงการคลัง ได้ตั้งเป้าส่งเสริมให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ให้บริการสมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
เพื่อร่วมโครงการเราชนะจากเดิม 1,300,000 ราย เพิ่มเป็น 2,300,000 ราย ซึ่งเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ให้กับร้านค้า กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ในวันถัดไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและเจ้าของ
ร้านสามารถตรวจสอบยอดขายในแต่ละวัน ได้ โดยผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2247 9423 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒
1) หัวข้อเรื่อง ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าวอีก 6 เดือน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าวอีก 6 เดือน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และการอนุญาตอยู่ให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษแก่คนต่างด้าว และเพิ่มแนวทางการนำผู้ต้องกัก ออกมาทำงานกับนายจ้างที่มีความประสงค์
จ้างงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอน
การบริ ห ารจั ด การการทำงานของคนต่ า งด้ า ว จากมาตรการงดการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานต่ างด้ า วทำให้
การส่งกลับล่าช้ากว่าปกติ ใน ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๑. กลุ่มที่ ถือบัตรสี ชมพู ประกอบด้วย กลุ่ มแรงงานต่างด้ าวตามมติ คณะรัฐมนตรี ๒๐ สิ งหาคม
๒๕๖๒ ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและขอต่อ วีซ่าออกไปอีก ๖ เดือนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
และกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและ
ขอต่อวีซ่าออกไปอีก ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. กลุ่ ม แรงงานต่ า งด้ า วตาม MOU ได้ แ ก่ กลุ่ ม แรงงานต่ า งด้ า วตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และกลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU วาระการจ้างงานครบ ๒ ปี ให้ขยายระยะเวลาการ
ตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าออกไปอีก ๖ เดือน ซึ่งจะทยอยครบกำหนด โดยสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียน
คาดว่ามี จำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ให้จั ดเก็ บข้ อมู ลอัต ลัก ษณ์ บุคคล (Biometics) เพื่ อการพิ สูจน์
ตัวตนของคนต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ ตรวจโควิด -19 ภายในวันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่ งสำนัก งานตรวจคนเข้าเมื องจะส่ งข้อ มู ลคนต่ างด้า วที่ ได้จั ดเก็บอั ต ลัก ษณ์ บุคคลแล้ ว
ให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน
สำหรับกลุ่มผู้ต้องกักที่เป็นคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ระหว่างรอการ
ส่งกลับ ให้สามารถทำงานกรรมกรและงานบ้านได้ จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแล เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจะต้องส่งกลับประเทศต่อไป
ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้ าวสั ญ ชาติกัมพู ชา ลาว และเมีย นมา สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. ๑๕๐๖
กด ๒ กรมการจัดหางาน ซึ่งจะมีการจัดล่ามให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง งานสื่อประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กรฯ สำนักอำนวยการ
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 1490
1) หัวข้อเรื่อง บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ
บริ ษั ท ขนส่ ง จำกั ด (บขส.) ประชาสั ม พั น ธ์ให้ ประชาชนทั่ วไป ที่ เข้าร่ วมโครงการ “เราชนะ”
สามารถใช้จ่ายในการชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกสถานีทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ ดังนี้
1. ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ” ชำระค่ารถโดยสาร บขส. ได้ ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว
สถานีเดินรถ และจุดจอดรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ
2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” สามารถใช้สิทธิพร้อมกันได้
3. เมื่อออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนตั๋ว หรือแลกเป็นเงิน สดได้ แต่สามารถ
เลื่อนการเดินทางได้
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้
ทั้งนี้ ท่านสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร Call Center 1490
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77
1) หัวข้อเรื่อง ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทนได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทนได้
ในชีวิตจริงคงไม่มีใครอยากถูกทำร้ายหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม แต่หากท่านหรือญาติ พี่น้อง
ต้องกลายเป็น “ผู้เสียหาย” จากเหตุอาชญากรรมหรือการทำร้ายร่างกาย ท่านสามารถเรียกร้องสิทธิ ได้
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังนี้
1. กรณีทั่วไป จะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท และค่าขาดประโยชน์ ในช่ วงที่ ไม่สามารถประกอบอาชีพ วันละไม่เกิ น
200 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
2. กรณีเสียชีวิต หากเสียชีวิตจะได้รับสินไหมทดแทนตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน 30,000 บาท และค่าเสียหายอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
ทั้งนี้ การยื่นคำขอรับเงินตอบแทนต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับจากวันเกิดเหตุ สอบถามเพิ่มเติม
โทร. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
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