ฉบับที่ 175/2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

มาตรการช่ วยเหลือผู้ทไี่ ด้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ อทุ กภัยปี 2565 ของกระทรวงการคลัง
__________________________________________________

นายพรชั ย ฐี ระเวช ผู้อานวยการส านั กงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า ในวัน นี้รัฐ มนตรี ก ว่ า การกระทรวงการคลังได้ น าเสนอมาตรการช่ วยเหลื อ ผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ อุทกภัยปี 2565 ของกระทรวงการคลัง และหน่ วยงานในสั งกัดต่ อคณะรัฐมนตรี โดยสรุ ปได้ ดังนี้
1. กรมสรรพากร
1.1 มาตรการทีม่ ีการดาเนินอยู่ในปัจจุบัน
1.1.1 มาตรการสนั บ สนุ น การบริ จ าคให้ แก่ ส่ วนราชการหรื อ องค์ ก ารสาธารณกุ ศ ล
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ป้ ระสบอุ ท กภัย 1) กรณี บุ คคลธรรมดาสามารถหั กลดหย่อนเงิ นบริ จาคได้ 1 เท่ า 2) บริ ษ ัท หรื อ
ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุ คคล สามารถหักรายจ่ายเงิ นหรื อทรั พย์สินที่ บริ จาคได้ 1 เท่า และ 3) ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการบริ จาคทรัพย์สินหรื อสิ นค้า
1.1.2 มาตรการสนับสนุนการบริ จาคผ่ านบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
ซึ่ งเป็ นตัวแทนรับเงิ นหรื อทรั พย์สิ นที่ บริ จาคเพื่ อนาไปช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ ทกภัย 1) กรณี บุคคลธรรมดาสามารถหัก
ลดหย่อนเงินบริ จาคได้ 1 เท่า 2) กรณี บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินที่บริ จาค
ได้ 1 เท่า และ 3) กรณี ผปู ้ ระกอบการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการบริ จาคสิ นค้า
1.1.3 มาตรการยกเว้ นภาษี เงิ นได้ ให้ แก่ ผ้ ู ประสบอุ ทกภั ย ทั้ งบุ คคลธรรมดาและบริ ษั ท
หรื อห้ างหุ ้ น ส่ วนนิ ติบุ ค คล 1) กรณี เงิ น ชดเชยที่ ไ ด้รับ จากรั ฐบาล 2) กรณี เงิ นหรื อทรั พย์สิ นที่ ได้รับบริ จาคหรื อ
ช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสี ยหาย และ 3) กรณี ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยเพื่อชดเชยความเสี ยหาย
1.2 มาตรการทีอ่ ยู่ระหว่ างพิจารณาดาเนินการเพิม่ เติม
1.2.1 มาตรการในระยะเร่ งด่ วน: การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระ
ภาษี ห รื อน าส่ งภาษี และการขอเสี ยอากรแสตมป์ เป็ นตัว เงิ น ส าหรั บ ผู ้มี ห น้ า ที่ เสี ยภาษี ใ นพื้ น ที่ อุ ท กภั ย
จากเดิม ต้อ งยื ่น หรื อ ขอภายในเดือ นตุล าคม 2565 และเดือ นพฤศจิก ายน 2565 ออกไปเป็ นภายในวัน ที่
30 ธันวาคม 2565
1.2.2 มาตรการในระยะถั ด ไป : การหั ก ลดหย่ อ นค่ า ซ่ อมแซมอสั ง หาริ มทรั พ ย์
ของบุ ค คลธรรมดาที่ ไ ด้รับ ความเสี ย หายจากอุ ท กภัย ตามที่ จ่ ายจริ ง แต่ ไ ม่ เกิ น 1 แสนบาท และหั ก ลดหย่อ น
ค่าซ่อมแซมรถของบุคคลธรรมดาที่ได้รับความเสี ยหายจากอุทกภัยตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
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2. กรมศุลกากร
2.1 มาตรการทางภาษี: การยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่ นาเข้ามา เพื่อบริ จาคให้กบั ผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2565
2.2 มาตรการอื่ น: กรมศุ ลกากรได้มอบหมายให้ด่านศุ ลกากรในส่ วนภู มิ ภาคช่ วยเหลื อผูท้ ี่ ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ เช่น การมอบสิ่ งของจาเป็ น การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เป็ นต้น
3. กรมสรรพสามิต
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบกิ จการสถานบริ การในจังหวัดที่มีการประกาศเขตพื้นที่
ประสบอุ ทกภัยตั้งแต่ วนั ที่ 28 กันยายน – 31 ตุ ลาคม 2565 ได้ รับการขยายกาหนดเวลาการยื่ นแบบรายการภาษีและ
ช าระภาษี จากเดิ มวันที่ 11 – 31 ตุ ลาคม 2565 ออกไปเป็ นภายในวันที่ 15 พฤศจิ กายน 2565 และขยายก าหนดเวลา
ในการยื่นงบเดือนจากเดิมในเดือนตุลาคม 2565 ออกไปเป็ นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
4. กรมบัญชีกลาง
4.1 มาตรการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิ น โดยเมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดประกาศให้ทอ้ งที่น้ นั
เป็ นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิฉุกเฉิ น สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในอานาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
จ านวน 20,000,000 บาท เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป ระสบอุ ท กภัย ในด้า นการด ารงชี พ ด้า นการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข
และด้านการเกษตร
4.2 มาตรการช่ วยเหลื อ และบรรเทาความเดื อดร้ อนของประชาชนในพื้ น ที่ ประสบอุ ท กภั ย
โดยกรมบัญชี กลางได้มอบหมายให้คลังจังหวัดประสานงานกับคณะผูบ้ ริ หารการคลังประจาจังหวัดให้การสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานของผูว้ า่ ราชการจังหวัดและลงพื้นที่ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
5. กรมธนารักษ์
5.1 มาตรการช่ วยเหลือผู้เช่ าที่ราชพัสดุทปี่ ระสบอุทกภัย ยกเว้นค่าเช่าสู งสุ ด 2 ปี ได้แก่ 1) กรณี ผู ้
เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอ่ าศัย หากเสี ยหายบางส่ วนให้ยกเว้นค่าเช่า เป็ นระยะเวลา 1 ปี และเสี ยหายทั้งหลังให้ยกเว้น
ค่าเช่ าเป็ นระยะเวลา 2 ปี 2) กรณี ผูเ้ ช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรื อผลผลิ ตได้รับความเสี ยหาย
ให้ยกเว้นการเก็บค่าเช่ าเป็ นระยะเวลา 1 ปี 3) กรณี ผูเ้ ช่าอาคารราชพัสดุและผูเ้ ช่ าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น หากไม่
สามารถดาเนิ นกิจการได้ให้ยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าเช่ าเป็ นรายเดือนตามข้อเท็จจริ ง และ 4) กรณี ผเู ้ ช่าไม่สามารถชาระ
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรื อเงินอื่นใดที่ตอ้ งชาระภายในกาหนดเวลาโดยเหตุมาจากอุทกภัยให้ยกเว้นการคิดเงินเพิ่ม
5.2 มาตรการมอบถุงยังชี พให้กบั ผูเ้ ช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 33 จังหวัด
จานวน 3,134 ชุด
6. การยาสู บแห่ งประเทศไทย
มาตรการช่ วยเหลื อพนักงานยาสู บและครอบครั วเพื่ อบรรเทาความเดื อดร้ อนจากการดารงชี พและ
ความเสี ยหายของทรั พย์สิ นหรื อที่ อยู่อาศัย และประชาชนทัว่ ไปในพื้นที่ ประสบอุ ทกภัย โดยการแจกจ่ายถุ งยังชี พแก่ ผู ้
ประสบอุทกภัยและผูป้ ระสบปั ญหาในการดารงชีพในพื้นที่ต่าง ๆ

3
7. ธนาคารออมสิ น
7.1 มาตรการพักช าระหนี้ โดยสามารถเลื อกช าระเฉพาะดอกเบี้ ยร้ อยละ 10 – 100 และกรณี
อยู่ระหว่างจ่ายดอกเบี้ ย ตามสั ญ ญาแบบคงที่ สามารถขอลดการช าระเงิ น งวดร้ อยละ 50 ตามเงื่ อนไขที่ ธนาคาร
กาหนด
7.2 มาตรการสิ นเชื่ อเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 1
ปี โดยปลอดชาระค่างวด 3 งวดแรก วงเงินกูร้ ายละไม่เกิน 50,000 บาท สาหรับบุคคลธรรมดา
7.3 มาตรการสิ นเชื่ อเพื่ อบรรเทาความเดื อดร้ อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่ป ระสบภั ยพิ บั ติ อัต ราดอกเบี้ ย ร้ อยละ 3.50 ต่ อปี เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี โดยปลอดชาระเงินต้นในปี แรก วงเงินกูส้ ู งสุ ดร้อยละ 10 ของวงเงินกูเ้ ดิมหรื อไม่เกิน 5,000,000 บาท
สาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs
7.4 มาตรการสิ นเชื่ อเคหะแก่ ผ้ ูประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 3.49 เป็ นระยะเวลา 3 ปี
เพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยูอ่ าศัยส่ วนที่เสี ยหายได้ร้อยละ 100 ของหลักประกัน
7.5 มาตรการสิ นเชื่ อบุคคลแก่ ผ้ ูประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 เป็ นระยะเวลา 3 ปี
วงเงินกูร้ ายละไม่เกิน 500,000 บาท สาหรับประชาชนทัว่ ไปที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ทั้งนี้ สามารถยื่นคาขอสิ นเชื่อภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ประกาศภัยพิบตั ิหรื อวันที่ประสบ
ภัยพิบตั ิ
8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
8.1 มาตรการพักชาระหนี้ โดยการพักชาระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยปรับ
8.2 มาตรการสิ น เชื่ อเพื่ อ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายฉุ ก เฉิ น ปี 2565 – 2566 อัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 0 ต่ อ ปี
เป็ นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินกูร้ ายละไม่เกิน 50,000 บาท
8.3 มาตรการสิ นเชื่ อฟื้ นฟูและพัฒนาคุณภาพชี วิต อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 2 หรื อประมาณร้อย
ละ 4.50 ต่อปี เพื่อเป็ นค่าซ่อมแซมบ้านเรื อนและทรัพย์สิน วงเงินกูร้ ายละไม่เกิน 500,000 บาท
9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
9.1 มาตรการลดเงินงวดและลดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 50 จากเงินงวดที่ชาระปกติ และลดอัตรา
ดอกเบี้ ยเงิ นกู้เหลื อร้ อยละ 3 ต่ อปี เป็ นระยะเวลา 6 เดื อน กรณี หลัก ประกันของตนเองหรื อคู่ ส มรสได้รับ ความ
เสี ยหาย และอยูร่ ะหว่างจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาแบบลอยตัว
9.2 มาตรการสิ นเชื่ อดอกเบีย้ ต่า อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็ นระยะเวลา 1 ปี กรณี ปลูกสร้างอาคาร
ทดแทนอาคารเดิม หรื อกูซ้ ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสี ยหาย โดยกาหนดวงเงินกูต้ ่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท
9.3 มาตรการประนอมหนี้ สาหรับลูกค้าที่คา้ งชาระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน หรื อมีสถานะ
อยูร่ ะหว่างประนอมหนี้
9.4 มาตรการสิ นไหมเร่ งด่ วน จะได้รับค่าสิ นไหมเร่ งด่วนกรณี พิเศษ กรณี ทากรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
ซึ่ งคุม้ ครองภัยธรรมชาติ สาหรับลูกหนี้ที่เป็ นผูป้ ระสบภัย
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10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย
10.1 มาตรการช่ วยเหลื อผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ได้ รับผลกระทบจากภั ยพิบั ติ พักชาระเงิ นต้น
เป็ นระยะเวลา 6 เดือน สาหรับผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ที่ธนาคารกาหนด
10.2 มาตรการสิ นเชื่ อ SMEs Re-Start อัตราดอกเบี้ ยต่ าสุ ดร้ อยละ 5.5 ต่อปี ปลอดระยะเวลาชาระ
เงินต้น 2 ปี วงเงินกูต้ ่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท
11. ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย (ธอท.)
มาตรการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย 2565 ได้รับการพักชาระหนี้ เงิ นต้น ชาระเฉพาะกาไร
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และได้รับการยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชาระ (Late charge) ที่สาหรับบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่ ออุปโภคบริ โภค ทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน หรื อสิ นเชื่ อธุ รกิจแบบมีกาหนด
ระยะเวลาของ ธอท. (Term Financing)
12. ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย
12.1 มาตรการเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่ วคราว สู งสุ ดร้ อยละ 20 ของวงเงิ นหมุนเวียนเดิ มแต่ไม่เกิ น
2 ล้านบาท
12.2 มาตรการเพิ่ ม วงเงิ น กู้ อัต ราดอกเบี้ ยขั้น ต่ า (Prime Rate) หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 5.75
โดยปลอดชาระเงินต้นสู งสุ ด 3 เดือน วงเงินกูเ้ พิ่มเติมสู งสุ ดไม่เกิน 2 ล้านบาท
12.3 มาตรการลดเงินต้ นและดอกเบีย้ สู งสุ ดร้อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 1 ปี
12.4 มาตรการขยายระยะเวลาตั๋วสั ญญาใช้ เงิน สู งสุ ด 180 วัน
ทั้งนี้ หากลู ก ค้าตามข้อ 12.3 และ 12.4 ช าระหนี้ ได้ป กติ จะได้รั บ ส่ วนลดอัตราดอกเบี้ ยคื น
(Rebate) ร้อยละ 2 ต่อปี โดยสามารถยืน่ คาขอเข้าร่ วมมาตรการได้ต้ งั แต่วนั นี้เป็ นต้นไป
13. บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.)
13.1 มาตรการพักชาระค่ าธรรมเนียมการคา้ ประกันสิ นเชื่ อและค่ าจัดการคา้ ประกัน เป็ นระยะเวลา 6
เดือน สาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ปัจจุบนั ของ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2565
13.2 มาตรการช่ วยเหลื อลู กหนี้ บสย. สามารถขอปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ ยื ดหนี้ และลดอัตรา
ดอกเบี้ยได้ต่าสุ ดร้อยละ 0 ต่อปี เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
นายพรชั ยฯ กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่ า “มาตรการช่ วยเหลื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ปี 2565
ของกระท รวงการคลั งจะส าม ารถช่ วยเห ลื อผู้ ที่ ได้ รั บ ผ ลกระท บ ได้ ครอบ คลุ ม ทุ กกลุ่ ม เป้ าห ม าย
เช่ น ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่ อย SMEs เป็ นต้ น ซึ่ งจะช่ วยลดภาระค่ าใช้ จ่าย ทาให้ มีเงินหมุนเวียน ช่ วย
ฟื้ นฟูกจิ การ รวมถึงปรับปรุ งและซ่ อมแซมอาคาร เพื่อให้ สามารถประกอบอาชี พต่ อไปได้ ”
________________________________________________

5
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
1. กรมสรรพากร โทร. 02 272 8000 หรื อ 1161
2. กรมศุลกากร โทร. 1164
3. กรมสรรพสามิต โทร. 02 241 5600 หรื อ 1713
4. กรมบัญชีกลาง โทร. 02 270 6400
5. กรมธนารักษ์ โทร. 02 059 49999 หรื อ 02 273 0899-903
6. การยาสู บแห่งประเทศไทย โทร. 02 229 1000
7. ธนาคารออมสิ น โทร. 02 299 8000 หรื อ 1115
8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555
9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000
10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรื อ 1357
11. ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 หรื อสายด่วน Hotline 02 037 6099
12. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 264 3345 หรื อ 1302
13. บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999

