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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ๒ เดือน 
ลดภาษี ๙๐% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพ่ิมเติม ๒,๐๑๓ ครัวเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา “เราชนะ” ๓ กลุ่ม กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เตือน! พบหมึกสายวงฟ้าขายปะปนหมึกชนิดอื่น  

หากบริโภคมีอันตรายถึงชีวิต 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ผู้ประกันตน ม.๓๓ ปรับลดส่งเงินสมทบ  

เหลือ ๗๕ บาท ๒ เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 

กระทรวงแรงงาน - 

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 5 / 2564  



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2026 5800 

1) หัวข้อเร่ือง มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2 เดือน ลดภาษี 90% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดิน 2 เดือน และลดภาษี 90% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาด 
อย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบมาตรการ
ลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน ได้แก่ 

(๑) ขยายกำหนดเวลาในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษี  
ที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เป็นก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  

(๒) ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

(๓) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเป็นภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔  

(๔) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี งวดที่ ๑ เป็นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
งวดที่ ๒ เป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๓ เป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

(๕) ขยายกำหนดเวลาในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระเป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
และ (๖) ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา 

เป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2564 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพิ่มเติม 2,013 ครัวเรือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพิ่มเติม 2,013 ครัวเรือน 

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาพอากาศ และการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้จีนซึ่งเป็น 
ผู้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ขณะที่ปริมาณผลผลิตล้นตลาด รัฐบาลจึง
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้ข้ึนทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ 
ครัวเรือน ในอัตราไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕ ไร่ เนื่องจากโครงการได้ส้ินสุดไปแล้วเมื่อเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมาและผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาจำนวน
ทั้งส้ิน ๒๐๒,๐๑๓ ครัวเรือน พื้นที่รวม ๑,๔๒๙,๐๑๓ ไร่ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน ๒,๐๑๓ 
ครัวเรือน 

ดังนั้น เพื่อให้การเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงขยายระยะเวลา
โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งเห็นชอบให้
ปรับเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายโครงการจากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐ ครัวเรือน “ไม่จำกัดจำนวนครัวเรือน
เกษตรกร” และให้เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในส่วนที่เกินจากเป้าหมายเดิม จำนวน ๒,๐๑๓ ครัวเรือน  
ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะเร่ิมดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรชาวสวนลำไย
ได้หลังจากวันที่ได้รับอนุมัต ิ

********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2564 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564 



 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1689 

1) หัวข้อเร่ือง เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา “เราชนะ” 3 กลุ่ม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา “เราชนะ” 3 กลุ่ม 

กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพ 
แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยการจ่ายเงินเยียวยา ๓,๕๐๐ บาท เป็นเวลา 
๒ เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔  

ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการคลังได้แบ่งกลุ่มและกำหนดวันจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิทั้ง ๓ กลุ่ม ดังนี้  
๑. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับเงินเยียวยาเราชนะคร้ังแรก 

จำนวน ๖๗๕ บาท หรือ ๗๐๐ บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด และในงวดต่อ ๆ ไปรับวงเงินทุกวันศุกร์จนครบกำหนด 
๒. กลุ่มผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบการ

ได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เร่ิมกด
ยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งจะได้รับวงเงินคร้ังแรก ๒,๐๐๐ บาท งวดต่อ ๆ ไปจะได้วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
ทุกวันพฤหัสบดีจนครบกำหนด 

๓. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ – 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เมื่อได้รับสิทธิแล้วให้ 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับวงเงินคร้ังแรก ๒,๐๐๐ บาท 
งวดต่อ ๆ ไป ได้วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท ทุกวันพฤหัสบดีจนครบกำหนด 

********** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2564 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน Green Call 1310 

1) หัวข้อเร่ือง เตือน! พบหมึกสายวงฟ้าขายปะปนหมึกชนิดอื่น หากบริโภคมีอันตรายถึงชีวิต 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือน! พบหมึกสายวงฟ้าขายปะปนหมึกชนิดอื่น หากบริโภคมีอันตรายถึงชีวิต 

แจ้งเตือนประชาชนในทุกจังหวัดระมัดระวังการบริโภคหมึก เนื่องจากมีประชาชนแจ้งการพบเห็น 
หมึกสายที่คาดว่าเป็น "หมึกสายวงฟ้า (Blue ringed Octopus)" ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ บริเวณ
ตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี จึงขอให้ประชาชนสังเกตก่อนที่จะซื้อบริโภค 

หมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรง เป็นอันตรายถึงชีวิตหากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ 
ลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้าหรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัวและบนหนวด ซึ่งแตกต่างจาก 
หมึกสายชนิดอื่น ๆ ทั่วไป จากข้อมูลทางวิชาการ พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษ
ต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมง  

ทั้งนี้ หากมีการพบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green Call 1310 

********** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2564 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 ปรับลดส่งเงินสมทบ เหลือ 75 บาท 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 ปรับลดส่งเงินสมทบ เหลือ 75 บาท 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม ในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 
หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับในส่วนของนายจ้าง 
ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม) 

ทั้งนี้ เป็นการลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
19 มกราคม 2564 ซึ่งปรับลดส่งเงินสมทบทั้งลูกจ้างและนายจ้าง จากร้อยละ 5 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 
750 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท 

สำหรับผู้ประกันกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาทต่อเดือนจากเดิมต้องส่งเงินสมทบ 432 บาท
ต่อเดือน จะช่วยให้นายจ้าง จำนวน 4.86 แสนราย รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.64 ล้านราย 
และผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.83 ล้านราย ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่ งจะทำให้มีเงินหมุนเวียน  
ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวม 23 ,119 ล้านบาท ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ประกันตน 
ยังคงเท่าเดิม 

********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2564 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ” สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้ สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน 
ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. เพ่ิมสิทธิบัตรทอง ๒ รายการ ช่วยเหลือเด็กที่มี 

ความผิดปกติทางการได้ยิน 

กระทรวงสาธารณสุข - 

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 6 / 2564  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ” 

ความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 
ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ 
ที่ www.เราชนะ.com ได้ต้ังแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน  
ด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและใช้วงเงินที่ได้รับสิทธิ ได้ต้ังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

ในกรณีที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” อาจเกิดจาก
ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน  
ช่ือ ช่ือกลาง (ถ้ามี) นามสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด ให้ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์  
www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ หมายเลขโทรศัพท์ 
0 2273 9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425 หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
โทร. 0 2111 1144 

********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 6 / 2564 วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564 



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้ 

รายละเอียดและเงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพตามโครงการ 
“เราชนะ” ประชาชนจะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำเงินไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ  
กับร้านค้าที่ร่วมโครงการและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 

ในส่วนของร้านค้าและผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ จะต้องไม่ใช่นิติบุคคล และมีสถาน
ประกอบการเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบได้ เช่น ร้านตัดผม ร้านซักรีด ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 
รวมถึงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละคร่ึง” รวมไปถึงสามารถใช้สิทธิในภาคบริการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะขนส่งสาธารณะและขนส่งส่วนบุคคล ทั้งรถไฟในเขตเมือง รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า รถตู้บริการ 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถแท็กซี่ ฯลฯ 

สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ .com  
ได้ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 โดยหลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องติดตั้ง 
แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" เพื่อใช้รับเงินค่าสินค้าและบริการ 

ทั้งนี้  สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิเพื่อซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วม
โครงการได้ทั้ง ร้านค้า “คนละคร่ึง” ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้า “เราชนะ” โดยร้านค้าจะใช้แอปพลิเคชัน 
“ถุงเงิน” เพื่อสแกนรับชำระเงิน 

**********
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ Call center กรมการปกครอง โทร. 1548 

1) หัวข้อเร่ือง กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน ถึง 30 เมษายน 2564 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน ถึง 30 เมษายน 2564 

กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนคร้ังแรก  
การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ หรือการเปล่ียนบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำภายใน ๖๐ วัน ขยายเป็นภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
สำหรับทุกท้องที่จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์ 
ของโรคโควิด-19  

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center กรมการปกครอง โทร. ๑๕๔๘ 
********** 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสรรพากร 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530 หรือสายด่วน 1161 

1) หัวข้อเร่ือง สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ 
และ ภ.ง.ด.๙๑ รวมทั้งผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้มีสภาพคล่อง
เพิ่มขึ้น และเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี ๒๕๖๓ (แบบ ภ.ง.ด.๙๐ แบบ ภ.ง.ด.๙๑) ที่ต้องยื่นแบบฯ 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะแบบที่ยื่นผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

๒. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.๑ แบบ ภ.ง.ด.๒ แบบ ภ.ง.ด.๓ แบบ ภ.ง.ด.๕๓ และ  
แบบ ภ.ง.ด.๕๔) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เร่ิมขยายเวลาสำหรับ
การยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 

๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.๓๐ และแบบ ภ.พ.๓๖) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของ
เดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เร่ิมขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน 
๒๕๖๔ เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๓๐ หรือสายด่วน 
1161 

********** 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร 1330 

1) หัวข้อเร่ือง เพิ่มสิทธิบัตรทอง 2 รายการ ช่วยเหลือเด็กท่ีมคีวามผิดปกติทางการได้ยิน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เพิ่มสิทธิบัตรทอง 2 รายการ ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน 

สำหรับเด็กในช่วงอายุ 0 - 3 ปีแรก หากมีความผิดปกติทางการได้ยิน จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กไทยในกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  ในปี 2564 สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ 

1. คัดกรองการได้ยินในทารกกลุ่มเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมการตรวจคัดกรองด้วยการวัดการสะท้อนกลับ
ของเสียงที่เกิดขึ้นในหูช้ันใน และตรวจการได้ยินในระดับก้านสมองแบบคัดกรอง  

2. เพิ่มรายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียม ชนิด Rechargeable สำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม  
ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90 dB ขึ้นไป และไม่เคยฝึกภาษามือ 

สำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่ทั้ง 2 รายการนี้ จะช่วยให้เด็กไทยที่มีปัญหาทางการได้ยิน มีพัฒนาการสมวัย 
และไม่สูญเสียโอกาสทางสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330 

********** 
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