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มาตรการดูแลและเยยีวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ต่อเศรษฐกจิไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที ่2 

________________________________ 
 

 

นายสมคิ ด  จา ตุ ศ รีพิ ทักษ์  รองนาย ก รั ฐมนต รี  พ ร้ อมด้วยนายประสงค์  พู นธ เนศ                               
ปลดักระทรวงการคลงั นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั และนายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ 
อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกนัเปิดเผยถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจ
ไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม ระยะท่ี 2 โดยเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขยายวงกวา้งข้ึน 
โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของจ านวนผูติ้ดเช้ือในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ การระงบัการใหบ้ริการของสถานบริการต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในอีกหลายพื้นท่ี การ
งดกิจกรรม อาทิ การแข่งขนักีฬา งานบนัเทิง งานอบรมสัมมนา การแสดงสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกบัการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกระทรวงการคลงั
จดัท ามาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 และใหเ้ศรษฐกิจไทยขบัเคล่ือนต่อไปได ้

กระทรวงการคลงัรับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ตระหนัก รับทราบ และเขา้ใจถึง 
ความยากล าบากของประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนและไม่น่ิงดูดาย จึงได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยา 
ผูไ้ดรั้บผลกระทบทั้งประชาชนและผูป้ระกอบการอยา่งเร่งด่วน โดยยึดหลกัการเดิม “ทนัการณ์ ตรงเป้าหมาย และ
ชัว่คราวตามจ าเป็น” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน รวมถึงบรรเทาผลกระทบและเสริมสภาพคล่องให้
ผูป้ระกอบการ สามารถผ่านพน้วิกฤตความยากล าบากไปได้ และเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ เร่ือง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ระยะท่ี 2 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. มาตรการดูแลและเยียวยา “แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ
ประกนัสังคม” ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบด้วย 8 มาตรการ ดงัน้ี 
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1.1  มาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
ใหก้บักลุ่มเป้าหมายดงักล่าวท่ีไดรั้บผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีเส่ียงต่อการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีคนแออดั เบียดเสียด ง่ายต่อการแพร่เช้ือ เช่น สนามมวย 
สนามกีฬา ผบั สถานบนัเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส สถานบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้ หรือผูไ้ด้รับ
ผลกระทบอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ไม่รวมผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ท่ีมีคุณสมบติัครบตามเง่ือนไขการไดรั้บประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงานจากส านักงานประกนัสังคม ไม่รวมข้าราชการและขา้ราชการบ านาญ และไม่รวมเกษตรกร (กลุ่ม
เกษตรกรไดรั้บความช่วยเหลืออ่ืน ๆ จากรัฐบาลอยูแ่ลว้) ทั้งน้ี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูรั้บลงทะเบียน
เขา้ร่วมมาตรการ เป้าหมายรวมทั้งส้ิน 3 ล้านคน โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ผา่นการลงทะเบียนแสดงความจ านงตรวจสอบคุณสมบติัและการโอน
เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพยต์ามเลขบตัรประจ าตวัประชาชน โอนเขา้บญัชีธนาคาร กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ส่วนวธีิการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

1.2 โครงการสินเช่ือฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชัว่คราวในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีหลกัประกนั โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนบัสนุนสินเช่ือวงเงินรวม 40 ,000 ลา้นบาท (ธนาคารออมสิน 20,000 ลา้นบาท และ  
ธ.ก.ส. 20,000 ลา้นบาท) วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้
ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย 6 เดือนรับค าขอสินเช่ือถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 

1.3 โครงการสินเช่ือพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชัว่คราวในการด ารงชีวิตแก่ประชาชน 
ท่ีมีรายไดป้ระจ า โดยมีหลกัประกนั โดยธนาคารออมสินสนบัสนุนสินเช่ือวงเงินรวม 20,000 ลา้นบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 
50,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากูไ้ม่เกิน 3 ปี รับค าขอสินเช่ือถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2563 

1.4 โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต ่าส าหรับส านักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส  COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ฐานรากท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยธนาคารออมสินสนบัสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต ่าวงเงิน
รวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ในนามของส านักงานธนานุเคราะห์ 
(สธค.) โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี และ สธค. คิดดอกเบ้ียจากประชาชนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน 
ระยะเวลา 2 ปี  

1.5 มาตรการเสริมความรู้ พิจารณาด าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เสริมอาชีพ  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือผูท่ี้สนใจ พร้อมทั้ง
จดัท ากิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

1.6 มาตรการเลื่อนเวลาการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเล่ือนเวลาการช าระภาษี 
เงินไดบุ้คคลธรรมดา จากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 เพื่อบรรเทาภาระให้แก่
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีสภาพคล่องเพิ่มข้ึน 
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1.7 มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ โดยเพิ่มวงเงินหักลดหย่อน 
ค่าเบ้ียประกันสุขภาพจากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเม่ือรวมกบัการหัก
ลดหยอ่นค่าเบ้ียประกนัชีวติและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวติแลว้ตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งน้ี ตั้งแต่ปีภาษี 2563  
เป็นตน้ไป เพื่อให้ประชาชนมีหลกัประกนัสุขภาพเพิ่มข้ึนและมีภาระค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพลดลง และรัฐสามารถ 
น ารายจ่ายดา้นสาธารณสุขท่ีลดลงจากการท าประกนัสุขภาพของประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผูมี้รายไดน้้อย 
ทั้งในดา้นสาธารณสุขและดา้นอ่ืน ๆ ไดม้ากข้ึน 

1.8 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับค่าตอบแทนในการเส่ียงภัยของบุคลากร 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับ (1) ค่าตอบแทนเส่ียงภยัในการเฝ้าระวงั 
สอบสวน ป้องกนั ควบคุม และรักษาผูป่้วยจากไวรัส COVID-19 (2) ค่าตอบแทนบุคคลท่ีมิใช่ขา้ราชการหรือ
ขา้ราชการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ค  าปรึกษาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อรับมือ
กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นเงินไดพ้ึง
ประเมินท่ีได้รับในปีภาษี 2563 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่มีภาระภาษีส าหรับค่าตอบแทนพิเศษจากการปฏิบติังานดงักล่าวและมีขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังานเพิ่มข้ึน  

 

2. มาตรการดูแลและเยยีวยา “ผู้ประกอบการ” ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดงัน้ี 
2.1 โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของไวรัส COVID-19 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจและแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้แก่ ธุรกิจทวัร์ ธุรกิจสปา ธุรกิจ
ขนส่งท่ีเก่ียวเน่ือง (รถทวัร์ รถบสั รถตู ้รถแท็กซ่ี เรือน าเท่ียว รถเช่า) บริษทัน าเท่ียว โรงแรม ห้องพกั และร้านอาหาร โดย
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.) สนบัสนุนสินเช่ือวงเงินรวม 10,000 ลา้นบาท 
วงเงินต่อรายไม่เกิน 3 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ส าหรับ 2 ปีแรก ระยะเวลาการกูย้ืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี รับค าขอ
สินเช่ือถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการที่ไดรั้บผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้มจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ภายใตม้าตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัส 
COVID -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางออ้ม ระยะที่ 1 นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน
โครงการ คณะรัฐมนตรีจึงไดม้อบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผูน้ าหลกัในการปล่อยสินเช่ือให้กบัผูป้ระกอบการท่ี
ไดรั้บผลกระทบโดยเร็ว เพื่อประคองใหธุ้รกิจสามารถอยูร่อดในภาวะเช่นน้ี  

2.2 มาตรการเลื่อนเวลาการช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเล่ือนเวลาการช าระภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลใหแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี  

(1) รอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 (ภ.ง.ด. 50) ส าหรับกรณีท่ีจะตอ้งยื่นรายการช าระภาษีตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2563 ออกไปเป็นภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  
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(2) รอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 (ภ.ง.ด. 51) ส าหรับกรณีท่ีจะตอ้งยื่นรายการช าระภาษีตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  เพื่อให้ผูป้ระกอบการมี
สภาพคล่องเพิ่มข้ึนจากการเล่ือนช าระภาษีตาม ภ.ง.ด. 50 ประมาณ 120,000 ลา้นบาท และจากการเล่ือนช าระภาษีตาม ภ.ง.ด. 
51 ประมาณ 30,000 ลา้นบาท 

2.3 มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ น าส่ง และช าระภาษี  โดยเล่ือนเวลา 
การยื่นแบบแสดงรายการ น าส่ง และช าระภาษีทุกประเภทท่ีกรมสรรพากรจัดเก็บ เช่น ภาษีมูลค่า เพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นตน้ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 
ได้แก่ (1) ผู ้ประกอบการท่ีต้องปิดสถานประกอบการตามค าสั่งของทางราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ (2) ผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เฉพาะท่ีมีเหตุอนัสมควรให้เล่ือนเวลาออกไป โดยกระทรวงการคลงัจะ
พิจารณาเป็นรายกรณี เพื่อเป็นการลดภาระในการจดัท าเอกสารและการเพิ่มสภาพคล่องให้กบัผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ
ผลกระทบดงักล่าว 

2.4 มาตรการขยายเวลาการช าระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน ้ามันและ
ผลติภัณฑ์น า้มัน เพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผูเ้สียภาษีท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัจากการแพร่ระบาด
ไวรัส COVID กรมสรรพสามิตใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์น ้ ามนัจากเดิมยื่นขอช าระภาษีภายใน 
10 วนัเป็นภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีน าสินคา้ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลงัสินคา้ทณัฑ์บน โดยให้
ด าเนินการดงักล่าวเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)  

2.5 มาตรการขยายเวลาการยืน่แบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีของการประกอบกิจการ
สถานบริการที่จัดเป็นบริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  เพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผูป้ระกอบกิจการสถาน
บนัเทิงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการให้ปิดสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดท่ีมีคนแออดั เบียดเสียด ง่ายต่อการแพร่เช้ือ
ไวรัส COVID-19 เป็นการชัว่คราว กรมสรรพสามิตขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกบัช าระภาษีของการ
ประกอบกิจการสถานบริการ ไดแ้ก่ ไนตค์ลบั ดิสโกเธค ผบั บาร์ คอ็กเทลเลาจน์ โดยรวมถึงสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยจดัให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบนัเทิง ซ่ึงปิดท าการหลงัเ วลา 
24.00 นาฬิกา และสถานอาบน ้ าหรืออบตวั และนวด ตลอดจนกิจการเส่ียงโชคประเภทสนามแข่งมา้ และสนาม
กอลฟ์ ใหย้ืน่แบบรายการและช าระภาษีภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563  

2.6 มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) โดยยกเวน้อากรขาเขา้ของท่ีใชรั้กษา วินิจฉยั หรือป้องกนัโรค ติดเช้ือไวรัส COVID-19 ตามรายการ 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด ตั้งแต่วนัท่ีประกาศกระทรวงการคลงัมีผลบงัคบัใช ้จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 เพื่อใหทุ้กภาคส่วนสามารถเขา้ถึงการรักษา วนิิจฉยั หรือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ไดม้ากข้ึน  

2.7 มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ของเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (บตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สินเช่ือ 
รายยอ่ยระดบัจงัหวดั เช่าซ้ือ ลีสซ่ิง และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีร่วมกบัสถาบนัการเงิน)  
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2.7.1  (1) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหน้ี
ส าหรับเงินได้ท่ีได้จากการปลดหน้ีของเจ้าหน้ี (2) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหน้ีและเจา้หน้ีส าหรับเงินไดท่ี้ไดจ้ากการโอนทรัพยสิ์น 
การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ และการกระท าตราสารอนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (3) ยกเวน้ภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหน้ีส าหรับเงินไดท่ี้ไดจ้าก
การโอนอสังหาริมทรัพย์ท่ีจ  านองเป็นประกันหน้ีของเจ้าหน้ีให้แก่ผูอ่ื้นซ่ึงมิใช่เจ้าหน้ีและการกระท าตราสารอนั
เน่ืองมาจากการโอนอสังหาริมทรัพย ์ดงักล่าว โดยลูกหน้ีตอ้งน าเงินนั้นไปช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน
กว่าหน้ีท่ีคา้งช าระหรือมีภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัหน้ี ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีก าหนด และ (4) ผอ่นปรนหลกัเกณฑ์การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีส าหรับหน้ีท่ีเจา้หน้ีปลดหน้ีให้แก่
ลูกหน้ี โดยไม่ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ปกติ ทั้งน้ี ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2.7.2 ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจ านอง 
อสังหาริมทรัพยต์ามประมวลกฎหมายท่ีดิน และห้องชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด ส าหรับกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีตามกรณีท่ีก าหนด ซ่ึงกรมท่ีดินจะด าเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เรียกเก็บค่าจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดงักล่าว ร้อยละ 0.01 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี การด าเนินการขา้งตน้เป็นการขยายหลกัเกณฑจ์ากมาตรการภาษีอากรและค่าธรรมเนียมภายใต้
มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 เพื่อให้ครอบคลุมการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีส าหรับลูกหน้ีของเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงจะช่วยให้ลูกหน้ีมีสภาพคล่องเพิ่มข้ึนและสามารถฟ้ืนฟู
ฐานะและกิจการแลว้ประกอบอาชีพและธุรกิจต่อไปได ้และเจา้หน้ีและระบบสถาบนัการเงินในภาพรวมมีตน้ทุน
ลดลงและสามารถใหสิ้นเช่ือแก่ประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติมได ้

 

กระทรวงการคลงัขอให้ค  ามัน่ว่าจะดูแลประชาชนทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงัโดยมาตรการ
ดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะท่ี 2 จะช่วยบรรเทาความ
ยากล าบากของประชาชนและผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
โดยกระทรวงการคลงัจะติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดและพร้อมท่ีจะออกมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อดูแลเศรษฐกิจไทย
อยา่งทนัท่วงทีเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 

 

____________________________________ 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
o  มาตรการขอ้ 1.1 1.5    โทร 0 2273 9020 ต่อ 3558 
o  มาตรการขอ้ 1.2 – 1.4 และ 2.1    โทร 0 2273 9020 ต่อ 3235 
o  มาตรการขอ้ 1.6 – 1.8 และ 2.2 2.3 2.6 2.7  โทร 0 2273 9020 ต่อ 3697 3529 3512   
o  มาตรการขอ้ 2.4 – 2.5     โทร 0 2241 5600   

 



กระทรวงการคลัง

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2563

มาตรการดูแลและเยียวยา
ระยะที่ 1ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม



5 มาตรการดูแลและเยียวยา 12“ประชาชน” 
มาตรการดูแลและเยียวยา
“ผู้ประกอบการ” 

มาตรการ ระยะที่ 1

ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์
แพทย์-สัตวแพทย์ผลัดละ 1,500 บาท/คน 
พยาบาล และอื่น ๆ ผลัดละ 1,000 บาท/คน

บรรเทาภาระการจ่าย
ค่าน ้าค่าไฟและ

คืนค่าประกันการใช้ไฟ

ลดเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม
ของนายจ้างและลูกจ้าง 
ม.33 จาก 5% เหลือ 4% 
ม.39 จาก 9% เหลือ 7%ลดภาระค่าธรรมเนียม 

ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการ
ให้บริการของส่วนราชการ 

และรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นค่าเช่า
ท่ีราชพัสดุ 1 ปี ให้กับผู้เช่า
ประเภทผู้อาศัยและเกษตร

สร้างความเชื่อมั่น
ในระบบตลาดทุน 

เพิ่มวงเงินกองทุน SSF 
2 แสนบาท เป็น 4 แสนบาท

สินเชื่อดอกเบี ยต่้า 
150,000 ล้านบาท
✓ อัตราดอกเบี้ย 2% 2 ปี

สินเชื่อไม่เกิน 20 ลบ./ราย

พักต้นเงินลดดอกเบี ย
และขยายระยะเวลาช้าระหนี แก่

ลูกหนี ฯ ของสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 

ธปท. 
ผ่อนคลายหลักเกณฑ์
การปรับโครงสร้างหนี 

สินเชื่อเพื่อส่งเสริม
การจ้างงานของประกันสังคม
วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลบ.

ดอกเบี้ยเร่ิมต้น 3% ต่อปี 
ระยะเวลา 3 ปีคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ลดอัตรา

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% (เม.ย. - ก.ย. 63)

เร่งคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก
✓ กรณียื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ได้รับคืนภายใน 15 วัน
✓ กรณียื่นแบบปกติได้รับคืนภายใน 45 วัน

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563
✓ กรมบัญชีกลางได้ผ่อนปรนหลักเกณฑก์ารจัดซื้อจัดจ้าง 
✓ ปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ

หักเพ่ิมภาษีดอกเบี ยจ่าย
จาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า
(Soft loan 150,000 ล้านบาท)

บรรเทาภาระ
การจ่ายค่าน ้าค่าไฟและ
คืนค่าประกันการใช้ไฟ

ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ของนายจ้างและลูกจ้าง ม.33 จาก 5% 

เหลือ 4% ม.39 จาก 9% เหลือ 7%

ไม่ปลด
แรงงาน

หักรายจ่าย
ค่าจ้างงานได้ 3 เท่า

บรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เลื่อน
การจ่ายคา่เช่าที่ราชพัสดุส าหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกจิเกีย่วเนือ่ง

เพิ่มสภาพคล่อง 
เพิ่มสภาพคล่อง 

เพิ่มสภาพคล่อง 

ลดภาระ

ลดภาระ

ที่ออกไปแล้ว โดยมติคณะรัฐมนตรี 10 มีนาคม 2563
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กระทรวงการคลัง

24 มีนาคม 2563

มาตรการดูแลและเยียวยา
ระยะที่ 2ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม



สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 
บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน

✓ให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกนัสังคม
จากการปดิที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว

✓จ านวน 3 ล้านคน
ส้าหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
✓เพ่ิมสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดย 

1) กรณีนายจ้างไม่ให้ท างาน รับเงิน ไม่เกิน 180 วัน 
2) กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 60 วัน

สินเชื่อฉุกเฉิน 
10,000 บาทต่อราย

✓ วงเงินรวม 40,000 ลบ.
✓ อัตราดอกเบี้ย 0.1% 

ต่อเดือน
✓ ไม่ต้องมีหลักประกัน 

สินเชื่อพิเศษ 
50,000 บาทต่อราย
✓ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
✓ อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
✓ มีหลักประกัน

สนง. ธนานุเคราะห์
รับจ้าน้าดอกเบี ยต่้า

✓ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท
✓ คิดดอกเบี้ยจากประชาชน

ในอัตราไม่เกิน 0.125% /เดือน

ฝึกอบรมมีเงินใช้

✓ ฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ
หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้

✓ ขยายฝึกอบรมผ่านภาคี
เครือข่าย เช่น มูลนิธิ 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง กระทรวง อว. 
เป็นต้น

ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

✓ เลื่อนก าหนดเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม 2563

หักลดหย่อนเบี ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ น

✓ เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท 

ยกเว้นภาษีเงินได้ส้าหรับค่าเสี่ยงภัย
ให้บุคคลากรทางการแพทย์

“แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ซ่ึงได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19” 

เพ่ิมสภาพคล่อง ลดภาระ เพ่ิมทักษะ
8
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มาตรการดูแลและเยียวยา 
มาตรการระยะที่ 2



✓ วงเงินสินเชื่อรวม 
10,000 ลบ. โดย ธพว.

✓ ให้สินเชื่อต่อราย
ไม่เกิน 3 ลบ. 
ดอกเบี้ย 3% 2 ปีแรก 

✓ ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้า
ที่ใช้รักษาและป้องกันโรค
โควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือนถึง
ช่วงกันยายน 2563

สินเชื่อรายย่อย
ไม่เกิน 3 ล้านบาท

ต่อราย

✓ ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบนัการเงิน เช่น 
สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ Leasing 

✓ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียม
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี  (Non-Bank)

ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และรักษา COVID-19

✓ ภ.ง.ด. 50 จากเดิม พ.ค. 63 
ออกไปเป็นภายใน 31 ส.ค. 63

✓ ภ.ง.ด. 51 จากเดิม ส.ค. 63
ออกไปเป็นภายใน 30 ก.ย. 63

ยืดการเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล

✓ เลื่อนการยื่นแบบและช าระภาษี
ภายใน 10 วันเป็นภายในวันท่ี 15
ของเดือนถัดไป

✓ ระยะเวลา 3 เดือน

ยืดการเสียภาษีสรรพสามิต
ให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามัน

ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่น ๆ ให้
ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับผลกระทบ

✓ เลื่อนก าหนดเวลายื่นแบบและช าระภาษี 
และช าระภาษีทุกประเภท 1 เดือน

ยืดการเสียภาษี
สรรพสามิตให้กิจการ
สถานบริการ

✓ เลื่อนการยื่นแบบและช าระภาษีสถานบริการ 
ออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 63
ให้เสียภาษี 15 ก.ค. 63

เพ่ิมสภาพคล่อง ลดภาระ
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มาตรการดูแลและเยียวยา 7 “ผู้ประกอบการซึง่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19” 
มาตรการระยะที่ 2



❑ เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมาตั งแต่การเริ่มแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา โดยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวทั ง Inbound Outbound รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเอง 

❑ ดังนั น เพื่อเป็นการดูแลธุรกิจท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ จึงเห็นควร
- แบ่งวงเงินจ้านวน 10,000 ล้านบาท จากมาตรการ Softloan 150,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจาก

ไวรัสโคโรนา ระยะที่ 1 ให้กับธนาคารออมสินเพื่อปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ 

- เห็นควรมอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้น้าหลักในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการโดยเร็ว เพื่อประคองให้ธุรกิจสามารถ
อยู่รอดในภาวะเช่นนี 

❑ นอกจากนี  กระทรวงการคลังยังได้เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุส้าหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการที่อยู่ธุรกิจท่องเที่ยว
และเกี่ยวเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 และยังมีมาตรการดูแลสายการบินที่เป็นเที่ยวบินในภายประเทศ โดยการปรับ
ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับเครื่องบินไอพ่น จาก 4.726 บาทต่อลิตร เป็น 0.20 บาทต่อลิตร จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563

6

มาตรการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกรณี “ธุรกิจท่องเท่ียว”



มาตรการดูแลและเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ 
ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

คุณสมบัติ หลักฐาน รับเงินเยียวยาลงทะเบียน

บัตรประจ าตัวประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลนายจ้าง

1

2

3

ลงทะเบียนผ่าน 
www.เราไม่ทิ้งกัน.com

รับเงินเยียวยาผ่าน
พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
1

“รัฐบาลชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน”

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว 
อาชีพอิสระ ท่ีไม่อยู่ใน
ระบบประกันสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19

2



มาตรการด'านการเงิน
เพื่อดูแลและเยียวยาผู0ได0รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)



สอบถามรายละเอียด : ศูนย'บริการลูกค/า ธนาคารออมสิน 1115 และ ศูนย'บริการลูกค/า ธ.ก.ส. 1593 

โครงการสินเชื่อเพ่ือเป1นค2าใช4จ2ายสำหรับผู4มีอาชีพอิสระ
เพ่ือเพ่ิมสภาพคล-องและเงินในการดำรงชีพของผู<มีอาชีพอิสระได<รับผลกระทบ

จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เพื่อเพิ่มสภาพคล+องชั่วคราวในการดำรงชีพให/แกAผู:ท่ีมีอาชีพอิสระไม+มีรายได:ประจำ หรือตกงาน
หรือเกษตรกรท่ีไม+มีรายได:ประจำ ที่ได/รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 และจำเปRนต/องใช/จAายฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค,

การดำเนิน

โครงการ

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต-บัดน้ี จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

วงเงินรวมโครงการ 40,000 ล:านบาท (ธนาคารออมสิน 20,000 ล/านบาท และ ธ.ก.ส. 20,000 ล/านบาท)

ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให/สินเชื่อวงเงินกู:สูงสุดรายละไม+เกิน 10,000 บาท ดอกเบ้ียคงท่ี 0.1% ต:อเดือน 

ไม:จำเปAนตBองมีหลักประกัน ระยะเวลากูB 2 ปH 6 เดือน (ปลอดชำระเงินตBนและดอกเบ้ีย 6 เดือน) 



สอบถามรายละเอียด : ศูนย'บริการลูกค/า ธนาคารออมสิน 1115

โครงการสินเชื่อเพ่ือเป1นค2าใช4จ2ายสำหรับผู4มีรายได4ประจำ
เพ่ือเพ่ิมสภาพคล-องและเงินในการดำรงชีพของผู<มีรายได<ประจำและได<รับผลกระทบ

จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เพื่อเพิ่มสภาพคล+องชั่วคราวในการดำรงชีพให/แกAผู:มีรายได:ประจำท่ีได:รับผลกระทบจากไวรัส 
COVID-19 อาทิ ลดเงินเดือน Leave without pay และตกงาน แตAยังมีภาระด/านคAาใช/จAาย เชAน สินเชื่อ คAาเชAาบ/าน

วัตถุประสงค,

การดำเนิน

โครงการ

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต-บัดน้ี จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

วงเงินรวมโครงการ 20,000 ล:านบาท

ธนาคารออมสิน ให/สินเชื่อวงเงินกู(สูงสุดรายละไม3เกิน 50,000 บาท ดอกเบ้ียคงท่ี 0.35% ต:อเดือน 

มีหรือไม:มีหลักประกันก็ไดB ระยะเวลากูBสูงสุด 3 ปH



สอบถามรายละเอียด : สำนักงานธนานุเคราะห' 0 2281 7500

โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ 
สำหรับสำนักงานธนานุเคราะหXเพ่ือช-วยเหลือประชาชนฐานราก

ท่ีได<รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ<อมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เพื่อชAวยเหลือประชาชนในระดับฐานรากที่ได/รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 และไมAสามารถเข/าถึงสินเชื่อ

ในระบบสถาบันการเงินได/ ให/มีเงินใช/จAายในการครองชีพ โดยผAานสำนักงานธนานุเคราะห' (สธค.) 
วัตถุประสงค,

การดำเนิน

โครงการ

ระยะเวลาโครงการ ตามท่ี สธค. กำหนด

วงเงินรวมโครงการ 2,000 ล(านบาท

สธค. ให(บริการรับจำนำแก3ประชาชน ดอกเบี้ยไม3เกิน 0.125% ต3อเดือน



สอบถามรายละเอียด : ศูนย'บริการลูกค/า ธนาคารออมสินและสถาบันการเงินที่เข/ารAวมมาตรการ  

มาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ 
เพ่ือช3วยเหลือผู(ประกอบการท่ีได(รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ(อม

จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เพื่อเปRนเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล+องและลงทุน สำหรับผู:ประกอบการที่ได/รับผลกระทบจากการระบาด

ของไวรัส COVID-19 ทั้งทางตรง เชAน โรงแรม บริษัททัวร' ร/านอาหารในแหลAงทAองเที่ยว ร/านขายของฝาก เปRนต/น 

และทางอ/อม เชAน ธุรกิจรถเชAา ผู/ประกอบการค/าปลีกค/าสAง ธุรกิจขนสAงสินค/า เปRนต/น 

วัตถุประสงค,

การดำเนิน

โครงการ

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต-บัดน้ี จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

วงเงินรวมโครงการ 150,000 ล(านบาท

ธนาคารออมสินและสถาบันการเงินท่ีเข<าร-วมมาตรการ 19 แห-ง ให<สินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ

วงเงินกู(สูงสุดรายละไม3เกิน 20 ล(านบาท ดอกเบี้ย 2% ต+อป^ ระยะเวลากู: 2 ป^



รายช่ือสถาบันการเงินท่ีเข(าร3วมมาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำเพ่ือช3วยเหลือผู(ประกอบการท่ีได(รับผลกระทบ

ท้ังทางตรงและทางอ(อมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ธนาคารกสิกรไทย 0 2888 8888

ธนาคารกรุงเทพ 1333

ธนาคารกรุงไทย 0 2111 1111

ธนาคารไทยพาณิชยa 0 2777 7777

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572

ธนาคารทีเอ็มบี 1558

ธนาคารธนชาต 1770

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 0 2626 7777

ธนาคารยูโอบี 0 2285 1555

ธนาคารเกียรตินาคิน 0 2165 5555

ธนาคารแลนดa แอนดa เฮ:าสa จำกัด 1327

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย+อย 0 2697 5454 

ธนาคารสแตนดารaดชารaเตอรaด (ไทย) 0 2724 4000

ธนาคารทิสโก: 0 2633 6000

ธนาคารซีไอบซีี (ไทย) 0 2633 6000

ธนาคารเพื่อการส:งออกและนำเขBาแห:งประเทศไทย 0 2271 2929

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อมแห:งประเทศไทย 1357

ธนาคารอิสลามแห+งประเทศไทย 1302

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณaการเกษตร 1593

ธนาคารออมสิน 1115



สอบถามรายละเอียด : ศูนย'บริการลูกค/า ธพว. 1357 

โครงการสินเชื่อเพ่ือช2วยเหลือผู4ประกอบการรายย2อย

ที่ได&รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เพื่อเสริมสภาพคลAองและแบAงเบาภาระคAาใช/จAายในการประกอบธุรกิจของผู:ประกอบการรายย+อย
ที่ได/รับผลกระทบทางจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ได/แกA ธุรกิจทัวร' ธุรกิจสปา ธุรกิจขนสAงที่เก่ียวเนื่อง 

(รถทัวร' รถบัส รถตู/ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเชAา) บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ห/องพัก และร/านอาหาร 

วัตถุประสงค,

การดำเนิน

โครงการ

ระยะเวลาโครงการ รับคำขอสินเช่ือถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563

วงเงินรวมโครงการ 10,000 ล(านบาท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อมแห-งประเทศไทย (ธพว.) ให<สินเช่ือ

วงเงินต3อรายไม3เกิน 3 ล(านบาท ดอกเบี้ย 3% 2 ป^แรก ระยะเวลาการกู:ยืมสูงสุด 5 ป^ 




