
 
 
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 22/2563                                 วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 
 

มาตรการดูแลและเยยีวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกจิไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที ่1 
___________________________________ 

 

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัส COVID-19 ขยายวงกวา้งข้ึนทัว่โลกและมีจ านวนผูติ้ดเช้ือพุ่งสูงข้ึนต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เร่ิมต้นจากภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP 
นกัท่องเท่ียวหดหาย โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 นกัท่องเท่ียวจีนหดตวักวา่ร้อยละ 85 และนกัท่องเท่ียวโดยรวมหด
ตัวร้อยละ 44 ท าให้ธุรกิจท่องเท่ียวซบเซากะทันหัน ต่อมาผลกระทบขยายวงไปยงัภาคการอุตสาหกรรม 
ท าให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศขาดตอน การคา้ระหว่างประเทศหยุดชะงกั ทา้ยท่ีสุด
ผู ้ประกอบการขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอ มีความเส่ียงถึงขั้นปิดกิจการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ขาดรายได ้เผชิญความเส่ียงอาจถูกเลิกจา้งงานจ านวนหลายแสนคน 

กระทรวงการคลังรับผิดชอบการดูแลเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เล็งเห็นถึงความเส่ียง 
ต่อเศรษฐกิจไทย ซ่ึงก่อนเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเ ช้ือไวรัส COVID-19 ก็อยู่ในภาวะท่ีต้องเผชิญ 
ความท้าทายรอบด้าน เช่น ทั้ งการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ 
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกมาตรการเพื่อพยุงและลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจอย่างทนัท่วงที กระทรวงการคลงัจึงเสนอ
มาตรการเพื่อดูแลและเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบทั้ งผู ้ประกอบการและประชาชน โดยยึดหลัก “ทันการณ์  
ตรงเป้าหมาย และชั่วคราวตามจ าเป็น” เพื่อบรรเทาผลกระทบและเสริมสภาพคล่องให้ผูป้ระกอบการ รวมถึง 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน โดยเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบ เร่ือง มาตรการ
ดูแลและเยยีวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางออ้ม ระยะท่ี 1 ตามท่ีกระทรวงการคลงั
เสนอ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. มาตรการด้านการเงิน ประกอบดว้ย 4 มาตรการ ดงัน้ี 

1.1 มาตรการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยธนาคารออมสินสนบัสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต ่า
วงเงินรวม 150,000 ลา้นบาท ให้แก่สถาบนัการเงิน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบนัการเงิน 
ใหสิ้นเช่ือแก่ผูป้ระกอบการในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี วงเงินสินเช่ือสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
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1.2 มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบีย้และขยายระยะเวลาช าระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) มีมาตรการ 
ดา้นการเงินเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ดว้ยการผอ่นปรนเงื่อนไข 
การช าระหน้ีและเง่ือนไขการรับประกนัในดา้นต่าง ๆ เช่น การพกัช าระหน้ีเงินตน้ การลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้การ
ขยายระยะเวลาการช าระหน้ี และการผอ่นคลายเง่ือนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นตน้ นอกจากน้ี SFIs บางแห่งยงั
มีมาตรการสินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงมีโครงการ Refinance หน้ีบตัรเครดิตในอตัราดอกเบ้ียต ่าลง 

1.3 มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เพื่อให้สถาบนัการเงินและบริษทัลูกในกลุ่ม สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจท่ีให้สินเช่ือท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีในเชิงรุกอย่างทนั
เหตุการณ์  เช่น ผ่อนปรนเกณฑ์การจดัชั้นสินเช่ือปกติ เพิ่มความยืดหยุน่ในการอนุมติัเงินกู ้เพื่อให้ลูกหน้ีมีสภาพคล่อง
เพียงพอในการด าเนินธุรกิจหรือด าเนินชีวิตประจ าวนัต่อไปได ้

1.4 มาตรการสินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของส านักงานประกันสังคม โดยส านักงาน
ประกนัสังคมจะร่วมกบัสถาบนัการเงินสนบัสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าวงเงิน 30,000 ลา้นบาท ให้แก่สถานประกอบการท่ี
ข้ึนทะเบียนประกนัสังคมและจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และตอ้งรักษาจ านวน
ผูป้ระกนัตนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนผูป้ระกนัตน ณ วนัท่ีไดรั้บสินเช่ือเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการใหย้งัคงสามารถจา้งลูกจา้งต่อไปไดใ้นสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  

2. มาตรการภาษี ประกอบดว้ย 4 มาตรการ ดงัน้ี 
 2.1 มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยลดอตัราภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย

จากอัตราร้อยละ 3 เหลืออัตราร้อยละ 1.5 ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 และลดเหลืออตัราร้อยละ 2 ส าหรับการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตามขอ้ก าหนด ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีจ่ายผา่นระบบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) 

2.2 มาตรการภาษีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ โดยผูป้ระกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ท่ีเขา้ร่วมมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-
19) และมีการจดัท าบญัชีเดียว สามารถหกัรายจ่ายได ้1.5 เท่า ส าหรับรายจ่ายดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 2.3 มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 โดยให้ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่ายได ้3 เท่า ส าหรับรายจ่ายท่ีไดจ่้ายไปเป็นค่าจา้งของเดือน
เมษายน 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ลูกจา้งท่ีเป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสังคมและไดรั้บ
ค่าจา้งไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยตอ้งคงการจา้งงานในช่วงดงักล่าวไวไ้ม่น้อยกว่าจ านวนลูกจา้งท่ีเป็น
ผูป้ระกนัตน ณ วนัสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2562  
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 2.4 มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยพิจารณาคืนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูป้ระกอบการส่งออกท่ีดี กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ตจะได้รับคืนภายใน 15 วนั  
และกรณียืน่แบบ ภ.พ.30 ท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาจะไดรั้บคืนภายใน 45 วนั  

3. มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ประกอบดว้ย 6 มาตรการ ดงัน้ี 
3.1 มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน ้าค่าไฟ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจา้สังกดัท่ีเก่ียวขอ้ง 

และหน่วยงานก ากบั (Regulator) บรรเทาภาระโดยพิจารณาถึงแนวทางการลดและเล่ือนการช าระค่าน ้ าและค่าไฟ  
หรือแนวทางท่ีเหมาะสม เช่น คืนค่าประกนัการใช้ไฟบางส่วน เป็นตน้ ให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเช้ือไวรัส 
COVID-19  

3.2 มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อลดอตัราเงิน
สมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมของนายจา้งและผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติักองทุนประกนัสังคม 
พ.ศ. 2533 โดยเงินสมทบของรัฐบาลใหค้งอตัราเดิมท่ีร้อยละ 2.75 ของค่าจา้ง พร้อมทั้งปรับลดจ านวนเงินสมทบของ
ผูป้ระกันตนตามมาตรา 39 และรัฐจ่ายเงินสมทบในจ านวนเท่าเดิม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและ
ผูป้ระกนัตนในการน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมในช่วงท่ีภาคส่วนต่าง ๆ ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

3.3 มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าราชพสัดุ 
ค่าตอบแทนในการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนเพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัส 
COVID-19  

3.4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยลดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ และระยะเวลาการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง ส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปรับเพื่อให้
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเกิดความรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมถึงให้หน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนปีเดียวท่ีเป็นการจดัหาพสัดุท่ีมีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ลา้นบาท ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

3.5 มาตรการสร้างความเช่ือมั่นในระบบตลาดทุน โดยให้ประชาชนทัว่ไปหักลดหย่อน 
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund หรือ SSF) ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย  ์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิไดต้ามท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงินหกัลดหยอ่นค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไม่อยูภ่ายใตเ้พดาน
วงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด โดยตอ้งซ้ือระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้ งน้ี เ ง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร 
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3.6 มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 โดยก าหนดให้มีแนวทางให้ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินเพื่อป้องกนั เยียวยา สร้างแรงจูงใจในการคงการ
จา้งงาน รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเฉพาะและ
เร่งด่วน โดยไดเ้ตรียมวงเงิน 20,000 ลา้นบาท จากงบกลาง เพื่อรองรับการด าเนินการดงักล่าวเป็นการเฉพาะ 

กระทรวงการคลงัมัน่ใจ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย 
ทั้งทางตรงทางออ้ม ระยะท่ี 1 จะช่วยบรรเทาและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เศรษฐกิจยงัขบัเคล่ือนต่อไปได ้กระทรวงการคลงัจะติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดและพร้อมท่ี
จะออกมาตรการท่ีเหมาะสมมาดูแลเศรษฐกิจไทยอยา่งทนัท่วงทีเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 

 
_____________________________________________ 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
  มาตรการดา้นการเงิน  โทร 0 2273 9020 ต่อ 3235 
  มาตรการดา้นภาษี โทร 0 2273 9020 ต่อ 3509 3529 3512 
  มาตรการลดเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมของนายจา้งและลูกจา้ง / มาตรการสร้างความเช่ือมัน่ในระบบตลาดทุน 
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3643 

  มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการใหบ้ริการของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ /  
มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน ้าค่าไฟ / มาตรการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควดิ 19 โทร 0 2273 9020 ต่อ 3558 

  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โทร 0 2127 7000 ต่อ 4588 
 



กระทรวงการคลัง

10 มีนาคม 2563

มาตรการดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1



รัฐบาลดูแลกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกภาคส่วน

ผู้มีรายได้น้อย
และเศรษฐกิจ

ฐานราก

เกษตรกร

ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและ

ขนาดย่อม

ผู้ที่ต้องการ
มีที่อยู่อาศัยเป็น

ของตนเอง

ผู้บริโภคและนักลงทุน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจชะลอตัว

 มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs 
สร้างไทย 

 มาตรการสินเชื่อ
ผ่อนปรนเพ่ือ
สนับสนุนที่อยู่อาศัย 

 มาตรการการเงินการคลังเพ่ือ
สนับสนุนการลงทนุในประเทศ

ผู้มีรายได้น้อย 14.6 ล้านคน 
ครอบคลุม 22% ของประชากร
กองทุนหมู่บ้าน 50,000 แห่ง

เกษตรกร 7.2 ล้านครัวเรือน 
ครอบคลุม 30% ของครัวเรือน
ทั้งประเทศ

SMEs 3 ล้านราย ครอบคลุม 99% 
ของวิสาหกิจทั้งประเทศ 
จ้างงาน 14 ล้านคน ครอบคลุม 85% 
ของการจ้างงานท้ังประเทศ

ภาคอสังหาริมทรัพย์
มีสัดส่วน 4% ของ GDP

ผู้ใช้สิทธิชิมช้อปใช้ 11.8 ล้านคน
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
มีสัดส่วนรวมกัน 70% ของ GDP




 มาตรการบรรเทาค่าครอง
ชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐและกองทุนหมู่บ้าน



 โครงการเพ่ิมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

 มาตรการบรรเทาค่า
ครองชีพส าหรับเกษตรกร
ผู้ประสบภัยแล้งและ
เกษตรกรรายย่อย 

 โครงการค้ าประกันสินเชื่อ ระยะที่ 
8 มาตรการสินเชื่อผ่อนปรน 

 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย





 มาตรการกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์

 โครงการบ้านดีมีดาวน์ 







 มาตรการชิมช้อปใช้ทั้ง 3 เฟส

 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้น
การลงทุนภาคเอกชน 
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มาตรการ
ด้านการเงิน

สภาพปัญหา:
ผู้ประกอบการประสบปัญหา
แบกรับภาระต้นทุน เลิกจ้างงาน 
ลูกจ้างลอยแพ

วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็นทุนส าหรับเสริม
สภาพคล่องและลงทุน 
รวมถึงแบ่งเบาภาระของผูป้ระกอบการ
ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยาย
ระยะเวลาช าระหน้ีแก่ลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 
(ธกส. ธ.ออมสิน ธอส. ธพว.ธสน. ธอท. และ บสย.)

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลต่อ
เศรษฐกิจไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ./SFIs ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ อัตราดอกเบ้ีย 2% 
ระยะเวลา 2 ปี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

วงเงินสินเชื่อรวม 150,000 ล้านบาท

พักเงินต้น ลดดอกเบ้ีย ขยายเวลาช าระหนี้ ผ่อนคลายเงื่อนไข
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมถึงให้สินเช่ือใหม่เพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

เช่น ผ่อนปรนเกณฑ์การจัดช้ันสินเช่ือปกติได้เร็วขึ้น 
เพิ่มความยืดหยุ่นในการประเมินกระแสเงินสดเพื่อการกู้
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มาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
ของส านักงานประกันสังคม

สนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต่ าเริ่มต้น 3% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี
แกส่ถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสงัคม เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
ให้สามารถจ้างลูกจ้างต่อได้ วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ



มาตรการ
ด้านภาษี

วัตถุประสงค์:
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้แก่
ผู้ประกอบการทั้งบุคคลและนติิบุคคล 
ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการในประเทศ

มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
ของผู้ประกอบการ 

มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของ
การจ้างงานในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19

มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ในกรณี
เป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

• ลดอัตราภาษี withholding tax จาก 3% เหลือ 1.5% 
(เม.ย. - ก.ย. 63)

• หากเข้า e-withholding tax ลดอัตราภาษีเหลือ 2%
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 64)

• กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเตอร์เนต็ ได้รับคืนภายใน 15 วัน

• กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ณ สรรพากร ได้รับคืนภายใน 45 วัน

• ให้สิทธิหักรายจ่ายดอกเบี้ยได้ 1.5 เท่า ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
ที่เข้าร่วมโครงการ Soft Loan ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และจัดท าบัญชีเดียว

• ส าหรับรายจ่ายค่าดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 
31 ธ.ค. 63

• น ารายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างในธุรกิจ SMEs  ที่เป็นผู้ประกันตน
หักรายจ่ายได้ 3 เท่า

• ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างของเดือน เม.ย. 63 - ก.ค. 63 
(4 เดือน) โดยต้องคงการจ้างงานในช่วงดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าจ านวนลูกจ้าง
ที่เป็นผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือน ธ.ค. 62

• ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด

สภาพปัญหา:
ผู้ประกอบการประสบปัญหา
แบกรับภาระต้นทุน 
เลิกจ้างงาน 
ลูกจ้างลอยแพ
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ผู้ประกอบการ



มาตรการ
อ่ืน ๆ

กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไป

มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม 
ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาลด/ชะลอ/เลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการหรือค่าใช่จ่ายอื่นให้ผูป้ระกอบการ

มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ า
ค่าไฟ และคืนค่าประกันการใช้ไฟ

ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาลดและเลื่อน
การช าระค่าน้ าและค่าไฟให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม 
รวมถึงการคืนค่าประกันการใช้ไฟบางส่วน

มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
เงินสมทบประกันสังคม ทั้งกรณีนายจ้าง และลูกจ้าง

ปรับขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้ง
เร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปเีดียว

มาตรการสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบตลาดทุน

ประชาชนทีซ่ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (กองทุน SSF)
หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการชั่วคราวได้ 200,000 บาท 
(ช่วง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63) ส าหรับปีภาษี 63

วัตถุประสงค์:
• เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุน

ให้กับผู้ประกอบการ
• เพื่อบรรเทาค่าครองชีพ

ให้แก่ประชาชนทั่วไป
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ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป



มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผูไ้ด้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด 19

วงเงิน 20,000 ล้านบาท

ป้องกัน เยียวยา สร้างแรงจูงใจ
การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19 เช่น 
เพื่อลดผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
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 เยียวยาผู้ถูกเลิกจ้าง 
 เยียวยาค่ารักษาพยาบาล

 ไม่ปลดคนงาน
 เสริมสร้างศักยภาพคนงาน

 การจัดหาหน้ากากอนามัย 
 อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค
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เหตุผลและความจ าเป็นในการออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ 
จากไวรัสโคโรนาตอ่เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน 

 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะนี้ยังมีการขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยการ

ระบาดเริ่มกระจายไปในหลายประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศในตะวันออกกลาง เช่น 
ประเทศเกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน โดยจ านวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ขณะนี้ มีรายงานผู้ป่วยสะสมยืนยันทั่วโลก รวม 90 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ และเรือ Diamond 
Princess ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 จ านวน 111,429 ราย รักษาหายแล้ว 62,396 ราย และเสียชีวิต
แล้ว 3,892 ราย ขณะที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จ านวน 50 ราย 
รักษาหายแล้ว 31 ราย และเสียชีวิต 1 ราย (ที่มา: WHO ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 21.36 น.) 

 นอกจากผลกระทบจากเหตุการณ์ไวรัส COVID-19 แล้ว เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากการค้า
โลกที่ยังไม่ฟ้ืนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อภาคการผลิตและ 
ภาคการส่งออกของไทยในปี 2563 โดยล่าสุด (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563) องค์การเพ่ือความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 อาจขยายตัวต่ าเพียง 
ร้อยละ 1.5 จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ลดลงจากที่คาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะ
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี  

 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

ต่อเศรษฐกิจไทย 
 

 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคการบริการและผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้อง  
ภาคการผลิตและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง ภาคเกษตรกรรม และภาคประชน ได้รับผลกระทบ ดังนี้ 

 ภาคการบริการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องซบเซากะทันหันโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว 
o จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่าง

มาก โดยจากข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทยเหลือเพียง 2.0 ล้านคน หดตัว
ร้อยละ -44 ต่อปี โดยจ านวนนักท่องเที่ยวจีนเหลือเพียง 1.6 แสนคน หดตัวร้อยละ -85 ต่อปี 
สาเหตุส าคัญจากการที่ทางการจีนออกค าสั่งห้ามบริษัททัวร์จีนทั้งหมดหยุดให้บริการ  
หยุดขาย/จองแพคเกจแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นมา 
นอกจากนี้ จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอ่ืน ๆ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน 
อาทิ เกาหลีใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน หดตัวร้อยละ -73 -56 และ -56 ตามล าดับ 
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o ภาวะการท่องเที่ยวของไทยที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการและบริษัท  
ในภาคการท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วนรวมสูงถึงร้อยละ 12 ของ GDP ถ้าหากไม่ได้รับการ
ช่วยเหลืออาจท าให้ขาดสภาพคล่องจนถึงข้ันปิดกิจการและเลิกจ้างงานได ้

 ภาคการผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจาก Supply Chain Disruption 

o การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวส่งผลต่อภาค 
การผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ภาคการส่งออก และ 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่หยุดชะงักงัน ทั้งหมดนี้กระทบต่อห่วงโซ่การผลิตของไทย 
(Supply Chain Disruption) เนื่องจากจีนเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในไทยประสบ
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบน าเข้าจากจีน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร 
เนื่องจากการส่งออกอาหารจากไทยไปจีนชะลอตัวลงตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส  
COVID-19 และล่าสุดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ  
สร้างความเสียหายเพิ่มเติม 

o ภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและส่งออกที่ชะลอตัวสะท้อนได้จากดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2563 หดตัวร้อยละ -4.6 ต่อปี ส่งผลต่อรายได้ของ
ผู้ประกอบการและบริษัท ซึ่งภาคภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของ GDP และ 
ภาคส่งออกสินค้าและบริการที่มีสัดส่วนรวมสูงถึงร้อยละ 71 ของ GDP ถ้าหากไม่ได้รับการ
ช่วยเหลืออาจท าให้ขาดสภาพคล่องจนถึงข้ันปิดกิจการและเลิกจ้างงานได้ 

 ภาคเกษตรกรรมประสบภาวะภัยแล้งและถูกซ้ าเติมด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

o ในช่วงที่ผ่านมา ภาคการเกษตรไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ 
COVID-19 เพ่ิมเติมจึงยิ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ดังจะเห็นได้จากดัชนีผลผลิตเกษตรกรรรม
เดือนมกราคม 2563 ที่หดตัวร้อยละ -2.2 นอกจากนี้ ภาคเกษตรกรรมยังเป็นแหล่งจ้างงานที่
ส าคัญของประเทศที่มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 30 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด ซึ่งหาก
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจะท าให้คนส่วนใหญ่ของประเทศขาดรายได้ 

 ภาคประชาชนมีรายได้ลดลงและอาจถูกเลิกจ้างงาน 

o การผลิตทั้งในภาคบริการและอุตสาหกรรมที่ลดลงจะส่งผลต่อการจ้างงาน ท าให้ประชาชน
ขาดรายได้และอาจถูกเลิกจ้างงาน โดยประชาชนและแรงงานในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวโดยตรงจะมีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬา
คาดว่า ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อแรงงานจ านวน
ทั้งสิ้น 2.58 แสนคน แบ่งเป็น 1) การว่างงานชั่วคราวในภาคการท่องเที่ยวจ านวน 1.14 แสน
คน และ 2) เป็นผู้ว่างงานชั่วคราวในภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ อีก 1.44 แสนคน  
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาคาดว่า หากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 
ยืดเยื้อจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 คาดว่าจะส่งผลกระทบด้านการจ้างงานภาคการ
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ท่องเที่ยวสูงถึง 6.07 แสนคน โดยแบ่งออกเป็น 1) ธุรกิจภาคการท่องเที่ยว 12 สาขา จ านวน 
2.68 แสนคน และ 2) ธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวข้อง 3.38 แสนคน 

 
ความจ าเป็นในการด าเนินมาตรการดูแลและและเยียวยาฯ 

 
 ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะหดตัวในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 อีกทั้งกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 
ต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนข้างหน้า 

 ในช่วงระยะ 2-3 เดือนต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรง  
จึงจ าเป็นที่กระทรวงการคลังจะต้องมีมาตรการรองรับ โดยเน้นการเพ่ิมสภาพคล่อง ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ 

 ถ้าหากเศรษฐกิจไทยไม่ได้รับการดูแลจากมาตรการที่เหมาะสมและทันการณ์ จะท าให้
เกิดความเสี่ยงและความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะไม่มีใครดาดเดาได้ว่าการระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 และเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวได้เมื่อไหร่ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอย้ าว่ามีความ
จ าเป็นจะต้องมีมาตรการออกมาเพ่ือดูแลให้เศรษฐกิจไทยสามารถก้าวผ่านสถานการณใ์นครั้งนี้ไปได ้

 

หลักการในการออกมาตรการ 

 กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา  
ต่อเศรษฐกิจไทยทัง้ทางตรงทางอ้อม ระยะที ่1 โดยยึดหลัก “ทันการณ์ ตรงเป้าหมาย และชั่วคราว
ตามความจ าเป็น” โดยเน้นการลดรายจ่ายของผู้ประกอบการและเพิ่มอ านาจซื้อให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ เพ่ือบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชน เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยยังขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยมาตรการดูแล
และเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 แบ่งเป็น 3 ชุด
มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการด้านการเงิน 2. มาตรการด้านภาษี และ 3. มาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง
ทางอ้อม ระยะที่ 1 จะช่วยบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิต ทั้งด้าน
บริการ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชน 
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในปี 2563 และผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19 
ทั้งนี้กระทรวงการคลังม่ันใจว่า ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะต่อไป 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 


