
 
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 160/2563                                 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 
 

                          ของขวญัปีใหม่ปี 2564 ของกระทรวงการคลงั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
______________________________ 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ภายใตส้ังกดักระทรวงการคลงั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้จดัท าของขวญัปีใหม่ปี 2564 ส าหรับกลุ่มประชาชน
ทัว่ไป ผูป้ระกอบการ และลูกคา้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

  1. โครงการของขวญัปีใหม่ของธนาคารออมสิน 
1) มอบเงินจ านวน 500 บาท ให้กบัลูกคา้ท่ีมีประวติัการส่งช าระหน้ีดีไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ไม่มีประวติั

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี หรือเป็นหน้ี NPLs โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 
2) เพิ่มรางวลัพิเศษของสลากออมสิน Digital “ฉลองปีใหม่ 2564” จ านวน 20 รางวลั รางวลัละ       

1 ลา้นบาท รวม 20 ลา้นบาท ส าหรับการออกรางวลัในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2564  
 

  2. โครงการของขวญัปีใหม่ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1) โครงการช าระดีมีคืน ส าหรับหน้ีเงินกูจ้ดัชั้นปกติ โดยการโอนคืนดอกเบ้ียเงินกูเ้ขา้บญัชีเงิน

ฝากให้แก่ (1) ลูกคา้เกษตรกรและบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของดอกเบ้ียท่ีช าระจริง รายละไม่เกิน 5,000 บาท และ 
(2) ลูกคา้กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในอตัราร้อยละ 10 ของดอกเบ้ีย
ท่ีช าระจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท 

2) โครงการลดภาระหน้ี ส าหรับหน้ีเงินกู ้ NPLs หรือมีดอกเบ้ียคา้งช าระเกิน 15 เดือน โดยการ
คืนดอกเบ้ียใหแ้ก่ (1) ลูกคา้เกษตรกรและบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของดอกเบ้ียท่ีช าระจริง และ (2) ลูกคา้กลุ่มบุคคล 
กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในอตัราร้อยละ 10 ของดอกเบ้ียท่ีช าระจริง 

ทั้งน้ี ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

3. โครงการของขวญัปีใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
1) กลุ่มท่ี 1 ไดรั้บสิทธิของขวญัปีใหม่ เป็นเงินจ านวน 1,000 บาท ส าหรับผูมี้เงินกูไ้ม่เกิน 1 ลา้น

บาท มีประวติัการช าระดี 48 เดือน และช าระเงินค่างวดผา่นแอปพลิเคชนั GHB ALL ในเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2563 
2) กลุ่มท่ี 2 ได้รับสิทธิของขวญัปีใหม่ เป็นเงินจ านวน 500 บาท จ านวนไม่เกิน 100,000 ราย 

ส าหรับลูกคา้ท่ีไม่เป็นผูรั้บสิทธิในกลุ่มท่ี 1 มีการสมคัรใชง้านแอปพลิเคชนั GHB ALL และผกูบญัชีเงินฝากในเดือน
สิงหาคม – กนัยายน 2563 และช าระเงินค่างวดผา่นแอปพลิเคชนั GHB ALL ในเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2563 

ทั้งน้ี ธอส. จะด าเนินการโอนเงินตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 
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4. โครงการของขวญัปีใหม่ของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
1) เสริมสภาพคล่อง SMEs ไทย โดยลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนดส าหรับโครงการสินเช่ือจ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ (1) โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดบั
เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) (2) โครงการสินเช่ือ Smart SMEs และ (3) โครงการสินเช่ือเสริมสภาพ
คล่อง SME D Happy แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ียืน่ขอสินเช่ือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพนัธ์ 2564  

2) โครงการ “จ่ายดี มีเติม” ส าหรับลูกค้าเดิมท่ีมีวงเงินสินเช่ือประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 
(Term Loan) และมีประวติัช าระหน้ีดีจนถึง 31 ธนัวาคม 2563 ธพว. จะเติมทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมสูงสุด
เท่ากบัวงเงินสินเช่ือเดิม ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัวงเงินสินเช่ือเดิมจะตอ้งไม่เกินวงเงินสูงสุด 15 ลา้นบาท  
 

5. โครงการของขวญัปีใหม่ของบรรษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
1) ช่วยจดัสรรการผ่อนช าระ ส าหรับลูกหน้ีค่าประกนัชดเชยขออนุมติัประนอมหน้ีคร้ังแรก ใน

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 โดยผ่อนช าระค่างวด ปีท่ี 1 - 2 มากกว่าร้อยละ 20 ของดอกเบ้ียประจ าเดือน และปีท่ี 3 - 5 
มากกวา่ร้อยละ 50 ของดอกเบ้ียประจ าเดือน 

2) ช่วยลดอตัราดอกเบ้ีย ส าหรับลูกหน้ีประกนัชดเชยท่ีมีศกัยภาพ ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 
โดยผอ่นช าระค่างวดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของดอ กเบ้ียปกติ (ผอ่นช าระภายใน 5 ปี) 

3) ช่วยลดค่างวดผ่อนช าระ ส าหรับลูกหน้ีค่าประกนัชดเชยก่อนฟ้องและหลงัฟ้อง ในอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 โดยผอ่นช าระค่างวด ปีท่ี 1 - 2 มากกวา่ร้อยละ 20 ของดอกเบ้ียประจ าเดือน และปีท่ี 3 - 5 มากกวา่
ร้อยละ 50  ของดอกเบ้ียประจ าเดือน 

ทั้งน้ี ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 

6. โครงการของขวญัปีใหม่ของธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

1) ดา้นสินเช่ือ ส าหรับผูป้ระกอบการเร่ิมตน้ธุรกิจส่งออก สามารถยื่นขอสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 3 เดือน วงเงินสินเช่ือสูงสุด 1 ลา้นบาทต่อราย และส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs สามารถยื่น
ขอสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียต ่าสุดร้อยละ 4 ต่อปี ส าหรับ 1 ปีแรก วงเงินสินเช่ือสูงสุด 8 ลา้นบาทต่อราย 

2) ดา้นรับประกนัการส่งออก ส าหรับผูเ้อาประกนัรายใหม่จ  านวน 100 รายแรก จะไดรั้บฟรี 
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผูซ้ื้อ ธนาคารผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อสินค้า 1 ราย และส าหรับผูเ้อาประกันรายเดิม จะได้รับส่วนลด 
ค่าวเิคราะห์ขอ้มูลผูซ้ื้อ ธนาคารผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อสินคา้ 2 ราย เหลือร้อยละ 50 

ทั้งน้ี ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 – 28 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

7. โครงการของขวญัปีใหม่ของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)  
ส าหรับลูกคา้ท่ีขอใชบ้ริการสินเช่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล จะไดรั้บฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรม

สัญญาและค่าประเมินหลกัประกนั และส าหรับลูกคา้ทัว่ไป ธอท. จะให้อตัราก าไรพิเศษในช่วงเดือนมกราคม 2564  
โดยระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 
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8. โครงการคนละคร่ึง ระยะที ่2   
ภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้ทัว่ไปร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อ

วนัเช่นเดียวกบัโครงการคนละคร่ึง โดยโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 2 น้ี แบ่งกลุ่มผูใ้ชสิ้ทธิเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
1) ผูไ้ดรั้บสิทธิเดิมตามโครงการคนละคร่ึง ไม่เกิน 10 ลา้นคน จะไดรั้บสิทธิวงเงินสนบัสนุน

จากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงเม่ือรวมกบัวงเงินตามสิทธิท่ีมีอยูเ่ดิม 3,000 บาท เท่ากบั
จะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถใชจ่้ายไดถึ้งวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

    2) ผูล้งทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ลา้นคน จะไดรั้บสิทธิวงเงินสนบัสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท 
ส าหรับใชจ่้ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 

 

9. โครงการเพิม่ก าลงัซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะที ่2 

  ภาครัฐช่วยเหลือวงเงินค่าซ้ือสินคา้บริโภคอุปโภคท่ีจ าเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยดัพฒันา
เศรษฐกิจท้องถ่ินให้แก่กลุ่มผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ จ านวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 

 

10. การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 

ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่า
หอ้งพกั ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมสัมมนาภายในประเทศท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ได้จดัข้ึนให้แก่ลูกจา้ง หรือรายจ่ายท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2564 เป็นจ านวน 2 เท่าของ
รายจ่ายตามท่ีจ่ายจริง  

11. โครงการกรมธรรม์ประกนัภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลสัของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 

ส านกังาน คปภ. ไดร่้วมกบัภาคธุรกิจประกนัภยั จดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยักลุ่มปีใหม่ 10 บาท  
นิวนอร์มอลพลสั ท่ีให้ความคุม้ครองทั้งอุบติัเหตุและโรค COVID-19 ในคราวเดียวกนั ระยะเวลาคุม้ครอง 30 วนั  
อตัราเบ้ียประกนัภยั 10 บาท/ราย (ผูป้ระกอบการสามารถซ้ือเพื่อมอบความคุม้ครองใหก้บัพนกังาน และลูกคา้ของตน
ได ้และส าหรับบุคคลทัว่ไปสามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป) ให้ความคุม้ครองกรณีเสียชีวิต สูญเสีย
อวยัวะ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูงสุดถึง 100,000 บาท และคุม้ครองกรณีโรค COVID-19 แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” 
3,000 บาท ทั้งน้ี สามารถซ้ือกรมธรรมไ์ดโ้ดยตรงกบับริษทัประกนัภยัท่ีเขา้ร่วมโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 
- 31 มกราคม 2564 
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12. มาตรการเพือ่ช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพือ่การศึกษา 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพื่อเป็น
ของขวญัปีใหม่ให้กบัผูกู้ย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 
2564 ดงัน้ี (1) มาตรการลดเบ้ียปรับ อตัราร้อยละ 100 ส าหรับผูกู้ย้ืมเงินทุกกลุ่มท่ีช าระหน้ีปิดบญัชี (2) มาตรการลด
เบ้ียปรับอตัราร้อยละ 80 ส าหรับผูกู้ย้มืเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีท่ีมาช าระหน้ีคา้งทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่คา้งช าระ) 
(3) มาตรการลดอตัราการคิดเบ้ียปรับจากเดิมอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีเหลืออตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ส าหรับผูกู้ย้ืมเงินท่ียงั
ไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด และ (4) เพิ่มอตัราการลดเงินตน้จากเดิมร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 
5 กรณีช าระหน้ีปิดบญัชีในคราวเดียว กรณีผูกู้ย้ืมเงินท่ีไม่เคยผิดนดัช าระหน้ีมาช าระหน้ีคืนกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษา 

 

13. โครงการของขวญัปีใหม่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 จดัท าไมโครไซต ์Start to Grow (www.sec.or.th/starttogrow) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลและ

ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการระดมทุนส าหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ผูป้ระกอบการใหม่ 
(Start-Up) และประชาชนท่ีสนใจ ซ่ึงรวมถึงวิธีการส ารวจความพร้อมและรูปแบบการระดมทุนท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ
ของตน ขั้นตอนและช่องทางติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการระดมทุน ข่าวสารกิจกรรมการให้ความรู้ และช่องทาง
การขอรับค าปรึกษาฟรีผา่นคลินิกระดมทุน โดยเปิดใชง้านไมโครไซตด์งักล่าวแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 
 

___________________________________________ 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
ขอ้ 1 ติดต่อธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือ 1115 
ขอ้ 2 ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 หรือ 1593 
ขอ้ 3 ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000 
ขอ้ 4 ติดต่อธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือ 1357 
ขอ้ 5 ติดต่อบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม โทร. 02 890 9999 
ขอ้ 6 ติดต่อธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 
ขอ้ 7 ติดต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรือ 1302 
ขอ้ 8 ติดต่อส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 
ขอ้ 9 ติดต่อส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 3697 
ขอ้ 10 ติดต่อส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 02 273 9020 ต่อ 3512 3509 3529 3525 
ขอ้ 11 ติดต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั โทร. 02 515 3999 หรือ 1186 
ขอ้ 12 ติดต่อกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา โทร. 02 016 4888 กด 9 
ขอ้ 13 ติดต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โทร. 02 033 9999 หรือ 1207 
 

 


