
 
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 13/2563                                                  วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

คลงัดูแลภาคการท่องเทีย่วทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนา 
____________________________________  

 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง   
เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการการเงินการคลงัเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจการท่องเท่ียว ปี 2563 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

มาตรการการเงินการคลงัเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเท่ียว ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกประเทศทีเ่กดิจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย 
มาตรการดา้นภาษี และมาตรการดา้นการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. มาตรการด้านภาษี 

1.1 การขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษี 
 ให้แก่ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ซ่ึงจะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีภายในเดือนมีนาคม
ของปี 2563 ใหข้ยายก าหนดเวลาดงักล่าวออกไปเป็นภายในเดือนมิถุนายนของปี 2563  

1.2 มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
 ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพกั        

ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมสัมมนาภายในประเทศท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไดจ้ดัข้ึน
ให้แก่ลูกจา้ง หรือรายจ่ายท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ เพื่อ
การอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่าย
ตามท่ีจ่ายจริง  

1.3 มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการปรับปรุงกจิการโรงแรม 
 ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมหัก

รายจ่ายส าหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายท่ีได้จ่ายเพื่อการต่อเติม เปล่ียนแปลง ขยายออก หรือท าให้ดีข้ึนซ่ึงทรัพย์สินท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักิจการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 1.5 เท่า ของรายจ่ายตามจ านวนท่ี
จ่ายจริง 

1.4 มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับน ้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบินไอพ่น (น ้ามันเช้ือเพลิง
เคร่ืองบินฯ)  

ปรับลดอตัราภาษีสรรพสามิตน ้ ามนัเคร่ืองบินฯ ท่ีน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับเท่ียวบินใน
ประเทศ จากเดิม 4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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 2. มาตรการด้านการเงิน 
สถาบนัการเงินของรัฐมีการด าเนินมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเง่ือนไขผอ่นปรน และการขยายเวลา

ช าระหน้ีและค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับเสริมสภาพคล่องและปรับปรุงสถานประกอบการ ส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา รวมถึงเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผูป้ระกอบการในช่วงท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าว ดงัน้ี 

2.1 มาตรการขยายเวลาช าระหนีแ้ละค่าธรรมเนียม ไดแ้ก่ 
 (1) ธนาคารออมสิน ขยายระยะเวลาการช าระหน้ีให้ 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา 

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 
 (2) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พกัช าระหน้ีเงินตน้

ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีวงเงินคงเหลือไม่เกิน 5 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยตอ้งมีประวติัการผอ่นช าระหน้ี
ดีไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัเขา้ร่วมโครงการ และตอ้งไม่เป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 (3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ผดัผ่อนการช าระหน้ีได้คร้ังละไม่เกิน  
12 เดือน ต่อเน่ืองไม่เกิน 5 คร้ัง หรือสามารถขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและขยายระยะเวลาการช าระหน้ีไดไ้ม่เกิน 20 ปี  

 (4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละงวดผอ่นช าระไดไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยคิด
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ต่อปี ส าหรับลูกคา้ผูไ้ดรั้บผลกระทบ เช่น ไกด์น าเท่ียว พนกังานโรงแรมผูป้ระกอบการราย
ยอ่ยท่ีขายสินคา้ในแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 (5) บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พกัการช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั
สินเช่ือ 12 เดือน ส าหรับลูกคา้ธุรกิจบริการท่องเท่ียว ร้านอาหาร และโรงแรมท่ีพกัท่ีไดรั้บผลกระทบ 

2.2 มาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต ่าเงื่อนไขผ่อนปรน ของธนาคารออมสิน ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) วงเงินรวม 123,000 ล้านบาท   
ดอกเบ้ียเร่ิมตน้ร้อยละ 3 ต่อปี 

กระทรวงการคลงัคาดว่า มาตรการการเงินการคลงัขา้งตน้จะช่วยกระตุน้ภาคธุรกิจการท่องเท่ียว      
ปี 2563 ในช่วงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ โดยจะช่วยเสริมสภาพคล่องและแบ่ง
เบาภาระใหผู้ป้ระกอบการ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สนบัสนุนการจดัอบรมสัมมนาภายในประเทศ ซ่ึง
จะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน สนบัสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม ซ่ึงจะมีส่วนเป็นการ  
จูงใจนกัท่องเท่ียวใหเ้กิดการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน รวมถึงบรรเทาผลกระทบใหแ้ก่อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย  

__________________________________________________ 
 

สอบถามรายละเอียดมาตรการดา้นภาษี โปรดติดต่อ 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3512/3529/3505 

สอบถามรายละเอียดมาตรการดา้นการเงิน โปรดติดต่อ 
ธนาคารออมสิน  โทร. 1115, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0 2555 0555, 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0 2645 9000, ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  โทร. 1357, 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม โทร. 0 2890 9999, ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0 2111 1111 



มาตรการการเงินการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563

วัตถุประสงค์
บรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ

ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากภายใน มี.ค. 63
ไปเป็นภายใน มิ.ย. 63

หักค่าใช้จ่ายจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศ

ได้ 2 เท่าของรายจ่ายจริง

หักค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารถาวร 
เครื่องตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์

ส าหรับผู้ประกอบการโรงแรม
ได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายจริง

รายจ่ายต้ังแต่ 1 ม.ค. 63
ถึง 31 ธ.ค. 63

รายจ่ายต้ังแต่ 1 ม.ค. 63
ถึง 31 ธ.ค. 63

* มติ ครม. 4 ก.พ. 2563

ต้ังแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563

ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องบิน (เที่ยวบินในประเทศ) 

จาก 4.726 บาท/ลิตร 
เป็น 0.20 บาท/ลิตร 

มาตรการสินเชื่อ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า
เงื่อนไขผ่อนปรน
วงเงินรวม 
123,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยเร่ิมต้น 3%

มาตรการขยายเวลาช าระหนี้และ
ค่าธรรมเนียม ขยายระยะเวลาช าระหนี้

ให้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

พักช าระหนี้เงินต้น 6 เดือน ส าหรับ
ลูกหนี้ที่มีประวัตดิี 

ผัดผ่อนการช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 
12 เดือน ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือขอ
ขยายเวลาช าระหนี้ได้ไม่เกิน 20 ปี 

ลดดอกเบี้ยเงินกู้และงวด
ผ่อนช าระไม่เกิน 6 เดือน 
โดยคิดดอกเบี้ย 0.01%

พักการช าระค่าธรรมเนียม
ค้ าประกันสินเช่ือ 12 เดือน

มาตรการด้านการเงิน

มาตรการด้านภาษี


