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ฉบับที่ 85/2562

วันที่ 20 สิ งหาคม 2562

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562
_______________________
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2562 คณะรั ฐมนตรี มีม ติเห็นชอบมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ ปี 2562 มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จและบรรเทาภาระค่าครอง
ชี พให้แก่ประชาชนผูม้ ีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดารงชี พได้ในภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว รวมถึ ง
ส่ งเสริ มการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 ซึ่ งประกอบด้วย
4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. มาตรการบรรเทาค่าครองชี พผ่านบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐและกองทุนหมู่บา้ น 2. มาตรการเพื่อ
บรรเทาค่าครองชี พสาหรั บเกษตรกรผูป้ ระสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรรายย่อย 3. มาตรการเพื่อกระตุน้ การ
บริ โภคและการลงทุ นภายในประเทศ และ 4. แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการติ ดตามเร่ ง รั ดการเบิ ก จ่ ายงบประมาณและ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรการบรรเทาค่ าครองชี พผ่ านบั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐและกองทุนหมู่ บ้ าน ประกอบด้วย
4 โครงการ ดังนี้
1.1 มาตรการพยุงการบริ โภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ ผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐทุกคนจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกจานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
1.2 มาตรการมอบเงินช่ วยเหลือสาหรั บผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ ผูส้ ู งอายุที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือจานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
1.3 มาตรการช่ วยเหลือการเลีย้ งดูบุตรแก่ ผ้ ูมีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐที่ได้ รับสิ ทธิภายใต้ โครงการ
เงินอุดหนุ นเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) ผูม้ ีบตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิ ทธิ ภายใต้โครงการเงินอุดหนุ นเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ พม. ที่ดูแลบุตรและเด็กเล็ก
ที่มีอายุ 0 ถึง 6 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิม่ อีกจานวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
ทั้ง นี้ การบรรเทาค่ าครองชี พ ผ่านบัตรสวัส ดิ การแห่ งรั ฐทั้ง 3 มาตรการข้างต้น เป็ นการช่ วย
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดารงชี พของผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ เป็ นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนสิ งหาคม กันยายน 2562 โดยเติมเงินเข้าช่ องกระเป๋ าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ (e-money) เพื่อนาไปใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การที่จาเป็ น
ผ่านเครื่ องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data Capture: EDC) แอปพลิเคชัน่ ถุงเงินประชารัฐ หรื อถอนเงิน
สดจากเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้
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1.4 มาตรการพักชาระหนี้เงินต้ นของกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองที่คงค้ างกับสถาบันการเงิน
เพื่อลดภาระในการชาระหนี้ และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง (กองทุนหมู่บา้ นฯ) จานวน
50,732 แห่ ง โดยเป็ นกองทุนหมู่บา้ นฯ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) จานวน 27,249 แห่ ง และอยูภ่ ายใต้การดูแลของธนาคารออมสิ น จานวน 23,483 แห่ ง ทั้งนี้ การพักชาระหนี้ จะ
พักชาระเฉพาะเงินต้นเท่านั้น และยังคงต้องชาระดอกเบี้ยตามปกติ โดยมีรายละเอียดในการดาเนินงานดังนี้
1) ธ.ก.ส. เปิ ดลงทะเบียนกองทุนหมู่บา้ นฯ ที่สมัครใจเข้าร่ วมมาตรการพักชาระหนี้ เงิ นต้น
กองทุนหมู่บา้ นฯ ตั้งแต่วนั นี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และจะเริ่ มดาเนิ นการพักชาระหนี้ เงินต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง 30 กันยายน 2563 (1 รอบปี บัญชีของธนาคาร)
2) ธนาคารออมสิ นเปิ ดลงทะเบียนกองทุนหมู่บา้ นฯ ที่สมัครใจเข้าร่ วมมาตรการพักชาระ
หนี้เงินต้นกองทุนหมู่บา้ นฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะเริ่ มดาเนิ นการพักชาระหนี้
เงินต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (1 รอบปี บัญชีของธนาคาร)
2. มาตรการเพือ่ บรรเทาค่ าครองชี พสาหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ ง ปี 2562 และเกษตรกรรายย่ อย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนจากภาระหนี้ สินของผูป้ ระสบภาวะวิกฤติภยั แล้งและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรราย
ย่อย ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการลดดอกเบีย้ เงินกู้ โดยลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งในพื้นที่จงั หวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น (ภัยแล้ง) (ประกาศเขตฯ ภัย
แล้ง) ให้ได้รับสิ ทธิ์ จ่ายดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี สาหรับต้นเงินกูท้ ี่ไม่เกิน 300,000 บาท เป็ นระยะเวลา 1 ปี เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2.2 โครงการขยายเวลาชาระหนี้เงินกู้ โดยขยายระยะเวลาชาระหนี้ ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จงั หวัดที่มีการประกาศเขตฯ ภัยแล้ง ให้ได้รับสิ ทธิ์ ขยายเวลาชาระหนี้ เดิมเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับจากงวดชาระเดิม แต่ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. มีมาตรการสิ นเชื่ อผ่อนปรนเพื่อช่ วยเหลื อเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ให้มีเงินทุน
สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าลงทุนเพื่อฟื้ นฟูการประกอบอาชี พ และเป็ นค่าสร้างหรื อซ่ อมแซมที่อยูอ่ าศัยหรื อโรงเรื อน
การเกษตร รวมถึงฟื้ นฟูการผลิตที่ได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติหรื อภัยพิบตั ิ วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท
2.3 โครงการสนั บสนุ นต้ นทุ นการผลิต ให้ เกษตรกรผู้ ปลู ก ข้ า วนาปี ปี การผลิต 2562/63 เพื่ อ
บรรเทาความเดื อดร้อนให้เกษตรกรสามารถดารงชี พอยู่ได้ และลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ ละ 500 บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน 20 ไร่ ทั้งนี้ ผูม้ ีสิทธิ์ ตอ้ งเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี
การผลิต 2562/63 ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี 2562 (รอบที่ 1) กับกรมส่ งเสริ มการเกษตร
3. มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริ โภคและการลงทุนภายในประเทศ เพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายในภาคการ
ท่องเที่ยว และส่ งเสริ มการลงทุนของ SMEs และภาคเอกชนผ่านมาตรการทางการเงิ นและมาตรการทางภาษี โดย
สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
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3.1 มาตรการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวในประเทศ “ชิ มช้ อปใช้ ” เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในประเทศ
และสนับสนุ น การใช้จ่ายผ่านระบบการช าระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยภาครั ฐ (g-Wallet) โดยผูส้ นใจเข้าร่ วม
มาตรการจะต้องมีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในวันลงทะเบียน และมีบตั รประจาตัวประชาชน สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วม
มาตรการผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผา่ นการลงทะเบียนจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ 2 ส่ วนด้วยกัน ได้แก่ 1) รั ฐบาลสนับสนุน
วงเงินจานวน 1,000 บาท ต่ อคน เพือ่ เป็ นสิ ทธิในการซื้อสิ นค้ าและบริ การจากผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วมมาตรการ โดยไม่
สามารถถอนเป็ นเงินสดได้ และ 2) หากผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ จ่ายค่ าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ าที่พัก หรือค่ า
สิ นค้ าท้ องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วมมาตรการ รั ฐบาลจะสนับสนุ นวงเงินชดเชยเป็ นจานวนเท่ ากับร้ อยละ 15
ของยอดชาระเงินทีจ่ ่ ายจริง แต่ ไม่ เกิน 4,500 บาทต่ อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) เพื่อเป็ นการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน ทั้งนี้ ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การดังกล่าวจะต้องเป็ นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ า
ตัง” เพื่อซื้ อสิ นค้าและบริ การจากผูป้ ระกอบการที่รับชาระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
3.2 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่ อย ผ่ านกองทุนส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
โดยกองทุนส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมดาเนิ นการร่ วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย โดยมีวงเงินสิ นเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข เพื่อสนับสนุ น SMEs ทัว่ ไปให้สามารถเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุน เสริ มสภาพคล่องหรื อลงทุนขยายกิ จการ
และสนับสนุน SMEs ในกลุ่มธุ รกิจท่องเที่ยวและบริ การเพื่อปรับปรุ งซ่ อมแซม ขยายกิจการ และยกระดับการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการให้บริ การ
3.3 โครงการค้าประกันสิ นเชื่ อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) วงเงิ นค้ า
ประกันสิ นเชื่ อ 150,000 ล้านบาท เพื่อช่ วยเหลื อ SMEs ที่ตอ้ งการสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิ นแต่มีหลักประกันไม่
เพียงพอ ระยะเวลาค้ าประกันสิ นเชื่ อสู งสุ ดไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนี ยมค้ าประกันเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี โดย
บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 30 และรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนี ยมแทนผูป้ ระกอบการเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี
หรื อร้อยละ 3.5 ของวงเงินค้ าประกัน
3.4 มาตรการภาษีเพือ่ กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลหักรายจ่าย
เพื่อการลงทุนในเครื่ องจักรได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริ ง (หักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคา 1 เท่าตามปกติ และทยอยหัก
รายจ่ายส่ วนเพิ่มอีก 0.5 เท่า โดยเฉลี่ยเท่ากันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ) สาหรับการลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน
2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
นอกเหนือจากโครงการ/มาตรการสนับสนุนการลงทุนของ SMEs และการลงทุนของภาคเอกชน
ผ่านมาตรการด้านสิ นเชื่อ การค้ าประกันสิ นเชื่ อ และมาตรการภาษีดงั กล่าวข้างต้นแล้ว สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่
ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังมีมาตรการสิ นเชื่ อผ่อนปรนเพื่อ
สนับสนุน SMEs และที่อยูอ่ าศัย เพื่อสนับสนุน SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้น เพื่อเสริ มสภาพคล่อง
หรื อลงทุนขยายกิจการ และสนับสนุนให้ประชาชนที่ตอ้ งการมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองในอัตราดอกเบี้ยที่ผอ่ นปรน
วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท สาหรับสิ นเชื่อ SMEs และวงเงิน 52,000 ล้านบาท สาหรับสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย

4
4. แต่ งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่ งรั ดการเบิกจ่ ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ
เพื่อติดตามเร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวมทั้งเร่ งรัดติดตามมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว
ประกอบด้วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเป็ นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย ส่ วนราชการที่ได้รับ
การจัดสรรงบลงทุ นอยู่ในระดับสู ง รวมทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและรั ฐวิสาหกิ จ โดยมีที่ปรึ กษาหรื อรอง
อธิ บ ดี ที่ อ ธิ บดี ก รมบั ญ ชี ก ลางมอบหมาย และที่ ป รึ กษาหรื อรองผู้อ านวยการ ที่ ผู้อ านวยการส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิ จมอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุ การร่ วม และให้มีการติ ดตามและประชุ ม
หารื อเป็ นประจาทุกไตรมาส หรื อแล้วแต่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเห็นสมควร
กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการกระตุ น้ เศรษฐกิ จ ปี 2562 จะช่ วยบรรเทาค่าครองชี พให้แก่ผูม้ ี
รายได้นอ้ ยและเกษตรกรรายย่อย ช่วยรักษากาลังซื้ อของเศรษฐกิจฐานราก กระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยที่จะช่วยให้ภาค
การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ ง รวมถึงส่ งเสริ มการลงทุนของผูป้ ระกอบการรายย่อย ผูป้ ระกอบการในกลุ่ม
ธุ รกิจท่องเที่ยว และผูป้ ระกอบการทัว่ ไป ซึ่ งจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสร้างแรงส่ ง
(Momentum) ให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และปี 2563 ขยายตัวเพิ่มสู งขึ้น
_____________________________________

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3229 3235 3513 3563
โทรสาร 02 618 3374

ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท/เดือน
2. เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ
500 บาท/เดือน
3. เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรในบัตรสวัสดิการฯ
300 บาทต่อเดือน
กองทุนหมู่บ้าน

กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

บรรเทาแก้ไขปัญหา
และผลกระทบ
ค่าครองชีพ
ไม่พอ

เศรษฐกิจ
ชะลอตัว

1. พักหนี้กองทุนหมู่บ้านของ ธ.ก.ส. และ ธ. ออมสิน

เกษตรกรรายย่อย
และเกษตรกรประสบภัยแล้ง
1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ภัยแล้งลูกค้า ธ.ก.ส.
2. พักหนี้ภัยแล้งลูกค้า ธ.ก.ส.
3. สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ธ.ก.ส.
4. สนับสนุนต้นทุนค่าปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2562/63

ภัยแล้ง

คาดว่าเม็ดเงินจะหมุนเวียนในเศรษฐกิจ
ประมาณ 316,813 ล้านบาท

ภาคการท่องเที่ยว
1. ชิมช้อปใช้
ภาคเอกชน
2. หักรายจ่ายลงทุน 1.5 เท่า
SMEs
3. เพิ่มเงินผ่านกองทุน สสว. (ธพว. บริหารกองทุน)
วงเงิน 10,000 ล้านบาท
4. ค้้าประกันสินเชื่อ SMEs ของ บสย. (PGS8)
วงเงิน 150,000 ล้านบาท
5. สินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐ
(กรุงไทยและออมสิน) วงเงินรวม 100,000 ลบ.
ที่อยู่อาศัย
6. สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่้า
(ออมสินและ ธอส.) วงเงินรวม 52,000 ลบ.
1

มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผ่านกองทุนหมู่บ้าน
1

ผู้ถือบัตรที่มีบุตร
อายุ 0-6 ปี

ผู้ถือบัตรที่สูงอายุ

รับเงินเพิ่มอีก
ระยะเวลา 2 เดือน

(สิงหาคม – กันยายน 2562)

ผู้ถือบัตรทั่วไป

300
บาท/เดือน

pay

App.
ถุงเงิน
ประชารัฐ

เปิดลงทะเบียน
แก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่สมัครใจ

EDC
ถอนเงินสด

500
บาท/เดือน

2

จ่ายดอกเบี้ย
ตามปกติ

พักช้าระหนี้เฉพาะเงินต้น 1 ปี
3

500
บาท/เดือน

ใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จ้าเป็น

มีให้เลือก

3 ช่องทาง

น้าเงินต้นที่ได้รับ
การพักช้าระ
มาบริหารจัดการกองทุนและดูแลสมาชิก

เริ่ม

1 ตุลาคม 2562 1 มกราคม 2563

มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
1

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

ในจังหวัดที่มีการ
ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง

ในจังหวัดที่มีการ
ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง

จ่ายดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.1
ส้าหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท

ระยะเวลา

1ปี

2

โครงการขยายเวลาช้าระหนี้เงินกู้

1 ส.ค. 62 ถึง
31 ก.ค. 63

ขยายเวลาช้าระหนี้

2 ปี
ไม่จ้ากัดวงเงิน

2 ปีนับจากงวดช้าระเดิม
ระยะเวลา แต่ไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 64

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ธ.ก.ส. จัดให้
 สินเชื่อฉุกเฉินไม่เกิน
50,000 บาทต่อคน
(ฟรีดอกเบี้ยปีแรก)
 สินเชื่อฟื้นฟูความเสียหาย
จากภัยแล้งไม่เกิน
500,000 บาทต่อคน

โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

3 ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562
กับกรมส่งเสริมการเกษตร

ช่วยค่าปลูก ไร่ละ

500 บาท

ไม่เกิน

20 ไร่

18 ปีขึ้นไป

ง่าย ๆ 4 ขั้นตอน

1

2
3
4

มีบัตรประชาชน

ลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ ททท.
23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62
หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

4

ได้รับ SMS ยืนยัน
หลังจากลงทะเบียน ไม่เกิน 3
วันทาการ

ดาวน์โหลด
แอปฯ “เป๋าตัง”
เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ

เดินทางท่องเที่ยว
และใช้จ่าย

รับสิทธิ 2 ต่อ

รัฐบาลสนับสนุนวงเงินส้าหรับบัญชี g-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ต่อที่ 1 “เป๋าตัง ช่อง 1” สิทธิวงเงิน 1,000 บาทต่อคน เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมมาตรการ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน ในจังหวัดที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนเพียง 1 จังหวัด

ต่อที่ 2 “เป๋าตัง ช่อง 2” ได้รับ Cash Back สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดช้าระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500
บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) สาหรับการใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้า
ท้องถิ่น (เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้าน THAIDEN ร้านธงฟ้าประชารัฐ) ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันสิ้นสุด
มาตรการ ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

Step มาตรการ ชิมช็อปใช้ (กันยายน-พฤศจิกายน 2562)
Step 1: ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ททท. (10 ล้านคนแรก)
– จังหวัดที่จะไปเที่ยว (ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)

ประชาชน

ร้านค้าขายสินค้า/ให้บริการ/
โรงแรม/โฮมสเตย์/รีสอร์ท/
ร้านสินค้าท้องถิ่น)

Step 2: ได้รับ SMS ยืนยันแจ้งสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ
(ประมาณ3 วันท้าการหลังลงทะเบียน)

Step 1: ผู้ประกอบการลงทะเบียนกับ กค. ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนด

Step 2: รับช้าระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
ดาวน์โหลดแอปฯ

ดาวน์โหลดแอปฯ

Step 3: ใช้จ่ายเงินท่องเที่ยวผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง 2 ช่อง”
เป๋า 1:
รัฐบาลโอนสิทธิ 1,000 บาท เข้าทันที ทั้งนี้ ต้องท่องเที่ยวในจังหวัดที่
ลงทะเบียนภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน
(Gเป๋า 2:
ประชาชนโอนเงินเข้าเพื่อใช้จ่าย หากครบ 30,000 บาท จะได้
Wallet)
ช้าระเงินค่าสินค้าและ
Cash back 15% แต่ไม่เกิน 4,500 บาท
ค่าบริการ
(ได้รับ Rebate 1 เดือนหลังสิ้นสุดมาตรการฯ) ทั้งนี้ สามารถ
ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตั้งแต่
วันที่ได้รับ SMS ยืนยันจนถึง 30 พ.ย. 62
ตารางระยะเวลาการด้าเนินงาน
ช่วงวันที่ด้าเนินงาน
ผู้ประกอบการ (ถุงเงิน) ลงทะเบียน
จ. 2 ก.ย.– ศ. 13 ก.ย. 2562
ประชาชน (เป๋าตัง) ลงทะเบียน
จ. 23 ก.ย. – ศ. 15 พ.ย. 2562
ระยะเวลาด้าเนินมาตรการฯ
ศ 27 ก.ย. – ส. 30 พ.ย. 2562

1) ร้านค้าขายสินค้าและบริการ
ทั่วไป

รับเป๋า 1
รับเป๋า 1

2) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
รับเป๋า 2
3) ร้านขายสินค้าท้องถิ่นและธง
ฟ้าประชารัฐ

4) โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์

รับเป๋า 1
รับเป๋า 2
รับเป๋า 1
รับเป๋า 2

มาตรการกระตุ้นการลงทุนในประเทศ
SMEs รายย่อย

ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้
กองทุน สสว. 10,000 ล้านบาท

SMEs ทั่วไป

ดอกเบี้ย
1% ต่อปี

ดอกเบี้ยเริ่มต้น
4% ต่อปี
ชดเชย NPLs 30%
ฟรีค่าธรรมเนียม
ค้้าประกันสินเชื่อ วงเงิน 150,000 ล้านบาท
เฉลี่ย 2 ปี

สินเชื่อผ่านออมสินและกรุงไทย
วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการหักรายจ่ายลงทุนได้ 1.5 เท่า
ส้าหรับการลงทุนเครื่องจักรในช่วง 1 ก.ย. 62 – 31 พ.ค. 63
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2

