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วันที่ 24 มีนาคม 2563

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ต่ อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2
________________________________
นายสมคิ ด จาตุ ศรี พิ ทั ก ษ์ รองนายกรั ฐมนตรี พร้ อมด้ ว ย นายประสงค์ พู น ธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง และนายเอกนิ ติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ
อธิ บดีกรมสรรพากร ร่ วมกันเปิ ดเผยถึ งมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิ จ
ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 โดยเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขยายวงกว้างขึ้น
โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องของจานวนผูต้ ิ ดเชื้ อในประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งมาตรการการควบคุ มการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 การสั่ งปิ ดสถานที่ เป็ นการชั่วคราว เช่ น
ห้างสรรพสิ นค้า การระงับการให้บริ การของสถานบริ การต่าง ๆ ทั้งในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และในอีกหลายพื้นที่ การ
งดกิจกรรม อาทิ การแข่งขันกี ฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา การแสดงสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลกับการดาเนิ นชี วิตของ
ประชาชน คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงการคลัง
จัดทามาตรการให้ความช่ วยเหลื อเยียวยาที่ เกี่ ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากการแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID-19 และให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนต่อไปได้
กระทรวงการคลังรั บผิดชอบดู แลเศรษฐกิ จไทยในภาพรวม ตระหนัก รับทราบ และเข้าใจถึ ง
ความยากล าบากของประชาชนชาวไทยทุ ก ภาคส่ ว นและไม่ นิ่ ง ดู ด าย จึ ง ได้อ อกมาตรการดู แ ลและเยี ย วยา
ผูไ้ ด้รับผลกระทบทั้งประชาชนและผูป้ ระกอบการอย่างเร่ งด่วน โดยยึดหลักการเดิม “ทันการณ์ ตรงเป้ าหมาย และ
ชัว่ คราวตามจาเป็ น” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน รวมถึงบรรเทาผลกระทบและเสริ มสภาพคล่ องให้
ผูป้ ระกอบการ สามารถผ่า นพ้นวิกฤตความยากลาบากไปได้ และเมื่ อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติ
เห็ นชอบ เรื่ อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิ จไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรการดู แลและเยี ยวยา “แรงงานลู ก จ้ า ง ลู กจ้ างชั่ ว คราว อาชี พ อิ ส ระที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นระบบ
ประกันสั งคม” ซึ่งได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบด้ วย 8 มาตรการ ดังนี้
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1.1 มาตรการชดเชยรายได้ แก่ แรงงานลูกจ้ าง ลูกจ้ างชั่ วคราว อาชี พอิสระที่ไม่ อยู่ในระบบ
ประกันสั งคมหรื อผู้ได้ รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา (COVID-19) เพื่อช่ วยเหลือเยียวยา
ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ ยงต่อการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่มีคนแออัด เบียดเสี ยด ง่ายต่อการแพร่ เชื้ อ เช่ น สนามมวย
สนามกี ฬา ผับ สถานบันเทิ ง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิ ตเนส สถานบริ การอื่ น ๆ เป็ นต้น หรื อผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณี ว่างงานจากสานักงานประกันสังคม ไม่รวมข้าราชการและข้าราชการบานาญ และไม่รวมเกษตรกร (กลุ่ ม
เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลอยูแ่ ล้ว) ทั้งนี้ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) จะเป็ นผูร้ ับลงทะเบียน
เข้าร่ วมมาตรการ เป้ าหมายรวมทั้งสิ้ น 3 ล้านคน โดยการสนับสนุ นเงิ นช่ วยเหลื อรายละ 5,000 บาทต่ อเดื อน เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจานงตรวจสอบคุณสมบัติและการโอน
เงิ นผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ น พร้ อมเพย์ตามเลขบัตรประจาตัวประชาชน โอนเข้าบัญชี ธนาคาร กระเป๋ าเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ส่ วนวิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็ นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกาหนด
1.2 โครงการสิ นเชื่อฉุ กเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชัว่ คราวในการดารงชี วิตแก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยไม่จาเป็ นต้องมีหลักประกัน โดยธนาคารออมสิ นและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุ นสิ นเชื่ อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิ น 20,000 ล้านบาท และ
ธ.ก.ส. 20,000 ล้านบาท) วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้
ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชาระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคาขอสิ นเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
1.3 โครงการสิ นเชื่ อพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชัว่ คราวในการดารงชี วิตแก่ประชาชน
ที่มีรายได้ประจา โดยมีหลักประกัน โดยธนาคารออมสิ นสนับสนุนสิ นเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน
50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิ นร้ อยละ 0.35 ต่อเดื อน ระยะเวลากูไ้ ม่เกิ น 3 ปี รับคาขอสิ นเชื่ อถึ งวันที่ 30
ธันวาคม 2563
1.4 โครงการสิ นเชื่ อ ดอกเบี้ยต่า สาหรั บ สานั กงานธนานุ เคราะห์ เพื่อ ช่ ว ยเหลือประชาชน
ฐานรากที่ได้ รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ อมจากการระบาดของไวรั ส COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยธนาคารออมสิ นสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่าวงเงิน
รวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ในนามของส านักงานธนานุ เคราะห์
(สธค.) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี และ สธค. คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน
ระยะเวลา 2 ปี
1.5 มาตรการเสริ ม ความรู้ พิ จารณาด าเนิ น การจัด ฝึ กอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะ เสริ ม อาชี พ
เพื่อเสริ มสร้ างความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบของการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 หรื อผูท้ ี่สนใจ พร้ อมทั้ง
จัดทากิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
1.6 มาตรการเลื่อนเวลาการช าระภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดา โดยเลื่ อนเวลาการชาระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็ นสิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 เพื่อบรรเทาภาระให้แก่
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
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1.7 มาตรการเพิ่มวงเงิ นหั กลดหย่ อ นค่ า เบี้ยประกันสุ ขภาพ โดยเพิ่ มวงเงิ นหักลดหย่อน
ค่าเบี้ ย ประกันสุ ข ภาพจากเดิ มตามจ่ ายจริ งไม่ เกิ น 15,000 บาท เป็ นไม่เกิ น 25,000 บาท และเมื่ อรวมกับ การหัก
ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวติ และเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวติ แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2563
เป็ นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุ ขภาพเพิ่มขึ้นและมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพลดลง และรัฐสามารถ
นารายจ่ายด้านสาธารณสุ ขที่ ลดลงจากการทาประกันสุ ขภาพของประชาชนไปช่ วยเหลื อประชาชนกลุ่มผูม้ ี รายได้น้อย
ทั้งในด้านสาธารณสุ ขและด้านอื่น ๆ ได้มากขึ้น
1.8 มาตรการยกเว้ นภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดาส าหรั บค่ าตอบแทนในการเสี่ ยงภั ยของบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับ (1) ค่าตอบแทนเสี่ ยงภัยในการเฝ้ าระวัง
สอบสวน ป้ องกัน ควบคุ ม และรั กษาผูป้ ่ วยจากไวรั ส COVID-19 (2) ค่าตอบแทนบุ คคลที่ มิใ ช่ ขา้ ราชการหรื อ
ข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้คาปรึ กษาด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข เพื่อรับมือ
กับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ นเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับในปี ภาษี 2563 เพื่อสนับสนุ นบุ คลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขที่ ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่มีภาระภาษีสาหรับค่าตอบแทนพิเศษจากการปฏิ บตั ิ งานดังกล่าวและมีขวัญกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น
2. มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ประกอบด้ วย 7 มาตรการ ดังนี้
2.1 โครงการสิ นเชื่ อเพื่อช่ วยเหลือผู้ประกอบการรายย่ อยที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัส COVID-19 เพื่อเสริ มสภาพคล่องในการดาเนิ นธุ รกิจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุ รกิจของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรั ส COVID-19 ได้แก่ ธุ รกิ จทัวร์ ธุ รกิ จสปา ธุ รกิ จ
ขนส่ งที่เกี่ยวเนื่ อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู ้ รถแท็กซี่ เรื อนาเที่ยว รถเช่า) บริ ษทั นาเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร โดย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย (ธพว.) สนับสนุนสิ นเชื่ อวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
วงเงินต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 สาหรับ 2 ปี แรก ระยะเวลาการกูย้ ืมสู งสุ ดไม่เกิน 5 ปี รับคาขอ
สิ นเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
สาหรับมาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ภายใต้มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัส
COVID -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง ทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 นั้น เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ น
โครงการ คณะรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิ นเป็ นผูน้ าหลักในการปล่อยสิ นเชื่ อให้กบั ผูป้ ระกอบการที่
ได้รับผลกระทบโดยเร็ ว เพื่อประคองให้ธุรกิจสามารถอยูร่ อดในภาวะเช่นนี้
2.2 มาตรการเลื่อนเวลาการชาระภาษีเงิ นได้ นิติบุคคล โดยเลื่ อนเวลาการชาระภาษี เงิ นได้
นิติบุคคลให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) รอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (ภ.ง.ด. 50) สาหรับกรณี ที่จะต้องยื่นรายการชาระภาษีต้ งั แต่
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2563 ออกไปเป็ นภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
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(2) รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (ภ.ง.ด. 51) สาหรับกรณี ที่จะต้องยื่นรายการชาระภาษีต้ งั แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ออกไปเป็ นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้ผปู้ ระกอบการมี
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนชาระภาษีตาม ภ.ง.ด. 50 ประมาณ 120,000 ล้านบาท และจากการเลื่อนชาระภาษีตาม ภ.ง.ด.
51 ประมาณ 30,000 ล้านบาท
2.3 มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นาส่ ง และชาระภาษี โดยเลื่ อนเวลา
การยื่ น แบบแสดงรายการ น าส่ ง และช าระภาษี ทุ ก ประเภทที่ ก รมสรรพากรจัด เก็ บ เช่ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็ นต้น ให้แก่ผปู ้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19
ได้แ ก่ (1) ผู ้ป ระกอบการที่ ต้อ งปิ ดสถานประกอบการตามค าสั่ ง ของทางราชการ เช่ น กระทรวงมหาดไทย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นต้น (2) ผูป้ ระกอบการอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส COVID-19 เฉพาะที่มีเหตุอนั สมควรให้เลื่ อนเวลาออกไป โดยกระทรวงการคลังจะ
พิจารณาเป็ นรายกรณี เพื่อเป็ นการลดภาระในการจัดทาเอกสารและการเพิ่มสภาพคล่องให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว
2.4 มาตรการขยายเวลาการช าระภาษี ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ป ระกอบอุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า น้ า มั น และ
ผลิตภัณฑ์ นา้ มัน เพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผเู ้ สี ยภาษีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ ระบาด
ไวรัส COVID กรมสรรพสามิตให้ผปู ้ ระกอบอุตสาหกรรมน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันจากเดิมยื่นขอชาระภาษีภายใน
10 วันเป็ นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นาสิ นค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรื อคลังสิ นค้าทัณฑ์บน โดยให้
ดาเนินการดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)
2.5 มาตรการขยายเวลาการยืน่ แบบรายการภาษีพร้ อมกับชาระภาษีของการประกอบกิจการ
สถานบริ การที่จัดเป็ นบริ การตามบัญชี พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผูป้ ระกอบกิ จการสถาน
บันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการให้ปิดสถานที่ที่เสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดที่มีคนแออัด เบียดเสี ยด ง่ายต่อการแพร่ เชื้ อ
ไวรัส COVID-19 เป็ นการชัว่ คราว กรมสรรพสามิตขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษีของการ
ประกอบกิจการสถานบริ การ ได้แก่ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยรวมถึงสถานที่ที่จาหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรื อการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่ งปิ ดทาการหลังเวลา
24.00 นาฬิ กา และสถานอาบน้ าหรื ออบตัว และนวด ตลอดจนกิ จการเสี่ ยงโชคประเภทสนามแข่งม้า และสนาม
กอล์ฟ ให้ยนื่ แบบรายการและชาระภาษีภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
2.6 มาตรการยกเว้ นอากรขาเข้ าของที่ใช้ รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรั สโคโรนา
(COVID-19) โดยยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรื อป้ องกันโรค ติดเชื้ อไวรัส COVID-19 ตามรายการ
ที่กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศกาหนด ตั้งแต่วนั ที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2563 เพื่อให้ทุกภาคส่ วนสามารถเข้าถึงการรักษา วินิจฉัย หรื อป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 ได้มากขึ้น
2.7 มาตรการทางภาษีอ ากรและค่ า ธรรมเนี ยมเพื่อ สนั บ สนุ นการปรั บปรุ งโครงสร้ า งหนี้
ของเจ้ าหนี้ที่ไม่ ใช่ สถาบันการเงิน (บัตรเครดิต สิ นเชื่ อส่ วนบุคคล สิ นเชื่ อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พ สิ นเชื่ อ
รายย่อยระดับจังหวัด เช่าซื้ อ ลีสซิ่ ง และเจ้าหนี้อื่นที่ทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ร่วมกับสถาบันการเงิน)
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2.7.1 (1) ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาและภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ ลู ก หนี้
ส าหรั บ เงิ น ได้ที่ ไ ด้จ ากการปลดหนี้ ของเจ้า หนี้ (2) ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ สาหรับเงินได้ที่ได้จากการโอนทรัพย์สิน
การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ และการกระทาตราสารอันเนื่ องมาจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ (3) ยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ สาหรับเงินได้ที่ได้จาก
การโอนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ จานองเป็ นประกันหนี้ ของเจ้าหนี้ ให้แก่ ผูอ้ ื่ นซึ่ งมิ ใช่ เจ้าหนี้ และการกระท าตราสารอัน
เนื่ องมาจากการโอนอสังหาริ มทรัพย์ ดังกล่าว โดยลูกหนี้ ตอ้ งนาเงินนั้นไปชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิ น
กว่าหนี้ ที่คา้ งชาระหรื อมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่
อธิ บดีกาหนด และ (4) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจาหน่ ายหนี้ สูญจากบัญชี ลูกหนี้ สาหรับหนี้ ที่เจ้าหนี้ ปลดหนี้ ให้แก่
ลูกหนี้ โดยไม่ตอ้ งดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ สาหรับการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2.7.2 ลดค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ทธิ แ ละนิ ติ ก รรมการโอนและการจ านอง
อสังหาริ มทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และห้องชุ ดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุ ด สาหรับกรณี การปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี้ ตามกรณี ที่ กาหนด ซึ่ งกรมที่ ดินจะดาเนิ นการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เรี ย กเก็บ ค่า จด
ทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมดังกล่าว ร้อยละ 0.01 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุ เบกษา ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การดาเนินการข้างต้นเป็ นการขยายหลักเกณฑ์จากมาตรการภาษีอากรและค่าธรรมเนี ยมภายใต้
มาตรการต่อเติม เสริ มทุน SMEs สร้างไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เพื่อให้ครอบคลุมการ
ปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ สาหรับลู กหนี้ ของเจ้าหนี้ อื่น ซึ่ งจะช่ วยให้ลูกหนี้ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและสามารถฟื้ นฟู
ฐานะและกิจการแล้วประกอบอาชี พและธุ รกิ จต่อไปได้ และเจ้าหนี้ และระบบสถาบันการเงินในภาพรวมมีตน้ ทุน
ลดลงและสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชนและธุ รกิจต่าง ๆ เพิ่มเติมได้
กระทรวงการคลังขอให้คามัน่ ว่าจะดู แลประชาชนทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลังโดยมาตรการ
ดู แลและเยียวยาผลกระทบจากไวรั สโคโรนาต่อเศรษฐกิ จไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 จะช่ วยบรรเทาความ
ยากลาบากของประชาชนและผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยกระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดูแลเศรษฐกิจไทย
อย่างทันท่วงทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
____________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
o มาตรการข้อ 1.1 1.5
o มาตรการข้อ 1.2 – 1.4 และ 2.1
o มาตรการข้อ 1.6 – 1.8 และ 2.2 2.3 2.6 2.7
o มาตรการข้อ 2.4 – 2.5

โทร 0 2273 9020 ต่อ 3558
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3235
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3697 3529 3512
โทร 0 2241 5600

มาตรการดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1

กระทรวงการคลัง

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2563

มาตรการ ระยะที่ 1

ที่ออกไปแล้ว โดยมติคณะรัฐมนตรี 10 มีนาคม 2563

5 “ประชาชน”

มาตรการดูแลและเยียวยา

เพิ่มสภาพคล่อง

1 ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์-สัตวแพทย์ผลัดละ 1,500 บาท/คน
พยาบาล และอื่น ๆ ผลัดละ 1,000 บาท/คน

เพิเพิ่มสภาพคล่
อง อง
่มสภาพคล่

1 สินเชื่อดอกเบียต่้า
150,000 ล้านบาท
✓ อัตราดอกเบี้ย 2% 2 ปี
สินเชื่อไม่เกิน 20 ลบ./ราย

ลดภาระ
2 บรรเทาภาระการจ่าย
ค่าน้าค่าไฟและ
คืนค่าประกันการใช้ไฟ
4 ลดภาระค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการ
ให้บริการของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นค่าเช่า
ที่ราชพัสดุ 1 ปี ให้กับผู้เช่า
ประเภทผู้อาศัยและเกษตร

3 ลดเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม
ของนายจ้างและลูกจ้าง
ม.33 จาก 5% เหลือ 4%
ม.39 จาก 9% เหลือ 7%
สร้างความเชื่อมั่น
ในระบบตลาดทุน
เพิ่มวงเงินกองทุน SSF
2 แสนบาท เป็น 4 แสนบาท

5

12 “ผู้ประกอบการ”

มาตรการดูแลและเยียวยา

3 ธปท.
2 พักต้นเงินลดดอกเบีย
4 สินเชื่อเพื่อส่งเสริม
ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ การจ้างงานของประกันสังคม
และขยายระยะเวลาช้าระหนีแก่
ลูกหนีฯ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การปรับโครงสร้างหนี วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลบ.
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี
5 คืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ลดอัตรา
ระยะเวลา 3 ปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% (เม.ย. - ก.ย. 63)

6 เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก
✓ กรณียื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ได้รับคืนภายใน 15 วัน
✓ กรณียื่นแบบปกติได้รับคืนภายใน 45 วัน

7

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563
✓ กรมบัญชีกลางได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
✓ ปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ

ลดภาระ

10 ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
8 หักเพิ่มภาษีดอกเบียจ่าย 9 บรรเทาภาระ
ของนายจ้างและลูกจ้าง ม.33 จาก 5%
การจ่ายค่าน้าค่าไฟและ
จาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า
เหลือ 4% ม.39 จาก 9% เหลือ 7%
(Soft loan 150,000 ล้านบาท) คืนค่าประกันการใช้ไฟ
12 บรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เลื่อน

การจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุสาหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

11 ไม่ปลด
แรงงาน
หักรายจ่าย
ค่าจ้างงานได้ 3 เท่า

2

มาตรการดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2

กระทรวงการคลัง

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มีนาคม 2563
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มาตรการระยะที่ 2
“แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
มาตรการดูแลและเยียวยา ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19”

สนับสนุนเงิน คนละ 5,000
บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน

1

ลดภาระ

เพิ่มสภาพคล่อง

✓ให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
จากการปิดที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว
✓จานวน 3 ล้านคน
ส้าหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
✓เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดย
1) กรณีนายจ้างไม่ให้ทางาน รับเงิน ไม่เกิน 180 วัน
2) กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

สินเชื่อฉุกเฉิน
10,000 บาทต่อราย

2

✓ วงเงินรวม 40,000 ลบ.
✓ อัตราดอกเบี้ย 0.1%
ต่อเดือน
✓ ไม่ต้องมีหลักประกัน
4

3

สินเชื่อพิเศษ
50,000 บาทต่อราย

✓ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
✓ อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
✓ มีหลักประกัน

5

✓ เลื่อนกาหนดเวลาการยื่นแบบและชาระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม 2563

6

หักลดหย่อนเบียประกันสุขภาพเพิ่มขึน
✓ เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

สนง. ธนานุเคราะห์
รับจ้าน้าดอกเบียต่้า

✓ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท
✓ คิดดอกเบี้ยจากประชาชน
ในอัตราไม่เกิน 0.125% /เดือน

ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

7

ยกเว้นภาษีเงินได้ส้าหรับค่าเสี่ยงภัย
ให้บุคคลากรทางการแพทย์

เพิ่มทักษะ
8

ฝึกอบรมมีเงินใช้

✓ ฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ
หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้
✓ ขยายฝึกอบรมผ่านภาคี
เครือข่าย เช่น มูลนิธิ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง กระทรวง อว.
เป็นต้น

4

7

มาตรการระยะที่ 2

มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการซึง่ ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19”

เพิ่มสภาพคล่อง
1

สินเชื่อรายย่อย
ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ต่อราย

✓ วงเงินสินเชื่อรวม
10,000 ลบ. โดย ธพว.
✓ ให้สินเชื่อต่อราย
ไม่เกิน 3 ลบ.
ดอกเบี้ย 3% 2 ปีแรก

ลดภาระ
2

ยืดการเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล

3

✓ ภ.ง.ด. 50 จากเดิม พ.ค. 63
ออกไปเป็นภายใน 31 ส.ค. 63
✓ ภ.ง.ด. 51 จากเดิม ส.ค. 63
ออกไปเป็นภายใน 30 ก.ย. 63

5

ยืดการเสียภาษีสรรพสามิต
ให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมน้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน

✓ เลื่อนการยื่นแบบและชาระภาษี
ภายใน 10 วันเป็นภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
✓ ระยะเวลา 3 เดือน

ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่น ๆ ให้
ผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับผลกระทบ

✓ เลื่อนกาหนดเวลายื่นแบบและชาระภาษี
และชาระภาษีทุกประเภท 1 เดือน
6

ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และรักษา COVID-19

✓ ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้า
ที่ใช้รักษาและป้องกันโรค
โควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือนถึง
ช่วงกันยายน 2563

4

ยืดการเสียภาษี
สรรพสามิตให้กิจการ
สถานบริการ

✓ เลื่อนการยื่นแบบและชาระภาษีสถานบริการ
ออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 63
ให้เสียภาษี 15 ก.ค. 63

ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียม
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี (Non-Bank)

7

✓ ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น
สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ Leasing
✓ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

5

มาตรการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกรณี “ธุรกิจท่องเที่ยว”
❑ เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมาตังแต่การเริ่มแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา โดยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวทัง Inbound Outbound รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเอง

❑ ดังนัน เพื่อเป็นการดูแลธุรกิจท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ จึงเห็นควร
- แบ่งวงเงินจ้านวน 10,000 ล้านบาท จากมาตรการ Softloan 150,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา ระยะที่ 1 ให้กับธนาคารออมสินเพื่อปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ
- เห็นควรมอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้น้าหลักในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการโดยเร็ว เพื่อประคองให้ธุรกิจสามารถ
อยู่รอดในภาวะเช่นนี

❑ นอกจากนี กระทรวงการคลังยังได้เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุส้าหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการที่อยู่ธุรกิจท่องเที่ยว
และเกี่ยวเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 และยังมีมาตรการดูแลสายการบินที่เป็นเที่ยวบินในภายประเทศ โดยการปรับ
ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันเชือเพลิงส้าหรับเครื่องบินไอพ่น จาก 4.726 บาทต่อลิตร เป็น 0.20 บาทต่อลิตร จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563
6

มาตรการดูแลและเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
“รัฐบาลชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน”

คุณสมบัติ
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว
อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ใน
ระบบประกันสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19

หลักฐาน
1
2
3

ลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่าน

บัตรประจาตัวประชาชน
www.เราไม่ทิ้งกัน.com
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลนายจ้าง

รับเงินเยียวยา
รับเงินเยียวยาผ่าน
1 พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
2 โอนเข้าบัญชีธนาคาร

