
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 187/2564                                      วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 
 

มาตรการช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2564 ของสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ 
________________________________________________________ 

นายพรชัย  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดท ามาตรการช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผูป้ระกอบการผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการพกัช าระหน้ีและ
สนบัสนุนสินเช่ือเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

  ธนาคารออมสิน  
1. มาตรการพักช าระหนี้ โดยการพกัช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียนาน 3 เดือนส าหรับลูกคา้สินเช่ือ 

ทุกประเภท สามารถยืน่ค าขอเขา้ร่วมมาตรการไดต้ั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
2. มาตรการสนับสนุนสินเช่ือฉุกเฉิน 
 2.1 สินเช่ือส าหรับลูกค้ารายย่อย วงเงินกู้รายละไม่ เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี  

ในปีแรก ปลอดช าระคืนเงิน 3 เดือนแรก และระยะเวลาผอ่นช าระ 3 – 5 ปี  
 2.2 สินเช่ือเคหะ วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 1,000,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี ในปีแรก ระยะเวลา

ผอ่นช าระสูงสุดไม่เกิน 40 ปี 
 2.3 สินเช่ือส าหรับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : 

SMEs) วงเงินกูสู้งสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกูเ้ดิม แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี ในปีแรก ปลอดช าระ
เงินตน้ 1 ปี ระยะผอ่นช าระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี  

ทั้งน้ี สามารถยืน่ค าขอสินเช่ือภายใน 3 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศภยัพิบติัหรือวนัท่ีประสบภยัพิบติั 
 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
1. มาตรการพกัช าระหนี ้โดยการพกัช าระหน้ีไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบ้ียปรับ  
2. มาตรการสนับสนุนสินเช่ือฉุกเฉิน วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 50,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี 

เป็นระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลาผอ่นช าระไม่เกิน 3 ปี 
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
1. ส าหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันได้รับความเสียหาย สามารถขอรับการลดดอกเบ้ียเหลือร้อยละ 0 ต่อปี 

เป็นระยะเวลา 4 เดือน  
  2. ส าหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่ประสงค์ ย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือปลูกสร้างทดแทนอาคารเดิม 

หรือเพ่ือซ่อมแซมอาคาร วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 1 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี ในปีแรก และ MRR - 3.5 ต่อปี
หรือร้อยละ 3 ในปีท่ี 2 – 3 
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3. ลู กหนี้ มี สถานะเป็นหนี้ ที่ ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้  (Non-Performing Loan : NPL)  ที่หลักประกัน 
ได้รับเสียหาย สามารถขอพกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียใน 4 เดือนแรก และเดือนท่ี 5 ถึงเดือนท่ี 16 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี 

4. ลูกหนี ้NPL ทีไ่ด้รับผลกระทบด้านรายได้ สามารถขอลดอตัราดอกเบ้ียเหลือร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี 
5. ลูกหนี้ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร สามารถขอลดอัตราดอกเบ้ียเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี  

ตลอดระยะเวลาคงเหลือ 
6. หลักประกันเสียหายทั้งหลังไม่สามรถซ่อมแซมได้ สามารถขอรับปลอดหน้ีในส่วนของราคาอาคาร 

และใหผ้อ่นช าระต่อเฉพาะในส่วนของท่ีดินคงเหลือเท่านั้น 
  7. ส าหรับลูกค้าที่ เป็นผู้ประสบภัยที่ท ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซ่ึ งคุ้มครองภัยธรรมชาติ  

จะพิจารณาจ่ายเงินสินไหมให้แก่ลูกคา้อยา่งเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 
ทั้งน้ี สามารถยืน่ค  าขอเขา้ร่วมมาตรการไดต้ั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 

 

  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
1. มาตรการพกัช าระหนี ้

1.1 ส าหรับลูกค้าที่มีการกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan) จะไดรั้บการพกัช าระเงินตน้สูงสุด
ไม่เกิน 3 เดือน  

1.2 ส าหรับลูกค้าที่มี สัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N)  
จะไดรั้บพกัช าระดอกเบ้ียสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน   

2. มาตรการสินเช่ือฉุกเฉิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา  ระยะเวลากู้สูงสุด 
ไม่เกิน 5 ปี ปลอดช าระคืนเงินตน้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี 

2.1 หากลูกหนีม้ีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกนิ 1 ล้านบาท จะไดรั้บวงเงินกูสู้งสุดรายละไม่เกิน 5 แสนบาท  
2.2 หากลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท จะไดรั้บวงเงินกูสู้งสุด

รายละไม่เกิน 1 ลา้นบาท  
2.3 หากลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 5 ล้านบาท จะไดรั้บวงเงินกูสู้งสุดรายละไม่เกิน 2 

ลา้นบาท ทั้งน้ี รวมวงเงินเดิมแลว้ไม่เกิน 15 ลา้นบาท  
 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) พร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภยัเป็นพิเศษ โดยสามารถติดต่อสายด่วน Hotline ของ ธสน. โทร. 02 037 6099 
 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภยั  
โดยการพกัช าระหน้ีเงินตน้ ช าระเฉพาะก าไรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้ขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไป 
ไม่เกินระยะเวลาท่ีพกัช าระ และยกเวน้ค่าชดเชยผิดนดัช าระ (Late charge) โดยสามารถยื่นค าขอเขา้ร่วมมาตรการได้
ตั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 
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บรรษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
1. มาตรการช่วยเหลือลูกค้า SMEs ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีเป็นลูกค้าของ บสย. ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภยั และหนังสือค ้ าประกนัสินเช่ือลงวนัท่ีตั้งแต่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับ 
การพกัช าระค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัสินเช่ือและค่าจดัการค ้าประกนั (ถา้มี) เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี ้บสย.  
 2.1 มาตรการลดค่างวด  โดยการผ่อนจ่ายร้อยละ 20 หรือจ่ายขั้นต ่า 500 บาท สูงสุด 3 เดือน  

และการพกัดอกเบ้ียเกิดใหม่ หรือ  
 2.2 มาตรการพักช าระหนี้ ส าหรับลูกคา้ บสย. ท่ีคา้งช าระหน้ีไม่เกิน 3 เดือน โดยการพกัช าระหน้ี

สูงสุด 3 เดือน และพกัดอกเบ้ียเกิดใหม่ 
ทั้งน้ี สามารถยืน่ค  าขอเขา้ร่วมมาตรการไดต้ั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 
 

  นายพรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2564  
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ ได้ รับผลกระทบได้ครอบคลุมทุกกลุ่ ม เป้าหมาย  
เช่น ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายให้แก่ลูกค้า  
ท าให้มีเงินหมุนเวยีน ช่วยฟ้ืนฟูกจิการ รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้”  
 

 

____________________________________________ 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
1. ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือ 1115 
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000 
4. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือ 1357 
5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 หรือสายด่วน Hotline 02 037 6099 
6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 264 3345 หรือ 1302 
7. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม โทร. 02 890 9999 


