ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”
2. ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้ สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน
ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
4. สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและ กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
5. เพิ่มสิทธิบัตรทอง ๒ รายการ ช่วยเหลือเด็กที่มี
ความผิดปกติทางการได้ยิน
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 6 / 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144
1) หัวข้อเรื่อง อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”
ความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564
ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ
ที่ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
สำหรับผู้ ผ่านการคั ดกรองคุ ณ สมบั ติ จะต้ องดาวน์ โหลดแอปพลิเคชั น “เป๋ าตั ง” และยื น ยัน ตั วตน
ด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและใช้วงเงินที่ได้รับสิทธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ในกรณีที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” อาจเกิดจาก
ความผิ ด พลาดในการกรอกข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล เช่ น เลขประจำตั วประชาชน เลขรหั ส หลั ง บั ต รประชาชน
ชื่อ ชื่ อ กลาง (ถ้ ามี ) นามสกุ ล หรือ วัน เดือ น ปี เกิ ด ให้ ผู้ที่ ลงทะเบี ยนไม่ สำเร็ จ ลงทะเบี ย นใหม่ ที่ เว็ บไซต์
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
ครั้งที่ 6 / 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้
รายละเอี ยดและเงื่อ นไขผู้มี สิท ธิรับเงินช่ วยเหลือ ตามมาตรการลดภาระค่ าครองชี พตามโครงการ
“เราชนะ” ประชาชนจะไม่ ส ามารถเบิ ก เป็ น เงิ น สดได้ แต่ ส ามารถนำเงิ น ไปใช้ ช ำระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
กับร้านค้าที่ร่วมโครงการและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
ในส่วนของร้านค้าและผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ จะต้องไม่ใช่นิติบุคคล และมีสถาน
ประกอบการเป็ น หลั กแหล่ ง สามารถตรวจสอบได้ เช่น ร้านตัดผม ร้านซั กรีด ร้านค้ ากองทุน หมู่บ้าน ฯลฯ
รวมถึงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” รวมไปถึงสามารถใช้สิทธิในภาคบริการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะขนส่งสาธารณะและขนส่งส่วนบุคคล ทั้งรถไฟในเขตเมือง รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า รถตู้บริการ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถแท็กซี่ ฯลฯ
สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ .com
ได้ ตั้งแต่ วัน ที่ 29 มกราคม - 31 มี น าคม 2564 โดยหลังจากสมัครเข้ าร่วมโครงการแล้ ว จะต้อ งติด ตั้ ง
แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" เพื่อใช้รับเงินค่าสินค้าและบริการ
ทั้ งนี้ สำหรั บผู้ ถื อ บั ต รสวัสดิ ก ารแห่ งรั ฐสามารถใช้ สิท ธิ เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ าและบริ ก ารกั บร้ านค้ า ที่ ร่วม
โครงการได้ทั้ง ร้านค้า “คนละครึ่ง” ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้า “เราชนะ” โดยร้านค้าจะใช้แอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน” เพื่อสแกนรับชำระเงิน
**********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการปกครอง
ช่องทางการติดต่อ Call center กรมการปกครอง โทร. 1548
1) หัวข้อเรื่อง กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน ถึง 30 เมษายน 2564
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน ถึง 30 เมษายน 2564
กระทรวงมหาดไทยได้ ออกประกาศขยายกำหนดเวลาการขอมี บัตรประจำตั วประชาชนครั้ งแรก
การขอมีบัต รใหม่ กรณี บัตรหมดอายุ หรือการเปลี่ยนบัตรประจำตั วประชาชน ในช่วงสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำภายใน ๖๐ วัน ขยายเป็น ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
สำหรับทุกท้องที่จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์
ของโรคโควิด-19
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center กรมการปกครอง โทร. ๑๕๔๘
**********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสรรพากร
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530 หรือสายด่วน 1161
1) หัวข้อเรื่อง สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี เงิน ได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ยื่นผ่านอินเทอร์ เน็ต 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
ภายในวัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๔ ให้ข ยายเวลาออกไปถึงวัน ที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๖๔ เฉพาะแบบที่ ยื่น ผ่า น
อินเทอร์เน็ต
๒. ภาษี เงิน ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย (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 โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับ
การยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.๓๐ และแบบ ภ.พ.๓๖) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ถึงวันสุดท้ายของ
เดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน
๒๕๖๔ เฉพาะแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ หากประชาชนมี ข้อ สงสัย หรือสอบถามข้อ มูลเพิ่ มเติม โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๓๐ หรื อสายด่วน
1161
**********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร 1330
1) หัวข้อเรื่อง เพิ่มสิทธิบัตรทอง 2 รายการ ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เพิ่มสิทธิบัตรทอง 2 รายการ ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน
สำหรับเด็กในช่วงอายุ 0 - 3 ปีแรก หากมีความผิดปกติทางการได้ยิน จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการต่าง ๆ
เพื่ อ เป็ น การช่ วยเหลื อ เด็ ก ไทยในกลุ่ ม ดั ง กล่ า วให้ ได้ รับ การรั ก ษาอย่ า งทั น ท่ วงที ในปี 2564 สำนั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่
1. คัดกรองการได้ยินในทารกกลุ่มเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมการตรวจคัดกรองด้วยการวัดการสะท้อนกลั บ
ของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน และตรวจการได้ยินในระดับก้านสมองแบบคัดกรอง
2. เพิ่มรายการอุปกรณ์ ประสาทหูเทียม ชนิด Rechargeable สำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90 dB ขึ้นไป และไม่เคยฝึกภาษามือ
สำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่ทั้ง 2 รายการนี้ จะช่วยให้เด็กไทยที่มีปัญหาทางการได้ยิน มีพัฒนาการสมวัย
และไม่สูญเสียโอกาสทางสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330
**********

