
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 175/2565                                      วนัท่ี 18 ตุลาคม 2565 
 

มาตรการช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัยปี 2565 ของกระทรวงการคลงั 
__________________________________________________ 

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า ในวันนี้รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลังได้น าเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยปี 2565 ของกระทรวงการคลงั และหน่วยงานในสังกดัต่อคณะรัฐมนตรี โดยสรุปได้ดังนี ้

 

1. กรมสรรพากร 
1.1 มาตรการทีม่ีการด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 

            1.1.1 มาตรการสนับสนุนการบริจาคให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล 
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 1) กรณีบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 1 เท่า 2) บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีบริจาคได้ 1 เท่า และ 3) ผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการบริจาคทรัพยสิ์นหรือสินคา้ 

1.1.2 มาตรการสนับสนุนการบริจาคผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  
ซ่ึงเป็นตวัแทนรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีบริจาคเพื่อน าไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 1) กรณีบุคคลธรรมดาสามารถหัก
ลดหยอ่นเงินบริจาคได ้1 เท่า 2) กรณีบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลสามารถหกัรายจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีบริจาค
ได ้1 เท่า และ 3) กรณีผูป้ระกอบการไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการบริจาคสินคา้ 

1.1.3 มาตรการยกเว้นภาษี เงินได้ ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ทั้ งบุคคลธรรมดาและบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 1) กรณีเงินชดเชยท่ีได้รับจากรัฐบาล  2) กรณีเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับบริจาคหรือ
ช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหาย และ 3) กรณีค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัเพื่อชดเชยความเสียหาย 

 1.2 มาตรการทีอ่ยู่ระหว่างพจิารณาด าเนินการเพิม่เติม 
1.2.1 มาตรการในระยะเร่งด่วน: การขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระ

ภาษีหรือน าส่งภาษี  และการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  ส าหรับผู ้มีหน้าท่ี เสียภาษีในพื้ น ท่ี อุทกภัย  
จากเดิมตอ้งยื ่นหรือขอภายในเดือนตุลาคม 2565 และเดือนพฤศจิกายน  2565 ออกไปเป็นภายในวนั ท่ี  
30 ธนัวาคม 2565 

1.2.2 ม าตรการในระยะถัด ไป : การหักลดหย่อนค่ าซ่ อมแซมอสั งหาริมท รัพย ์
ของบุคคลธรรมดาท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และหักลดหย่อน 
ค่าซ่อมแซมรถของบุคคลธรรมดาท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
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2. กรมศุลกากร  
  2.1 มาตรการทางภาษี: การยกเวน้อากรศุลกากรส าหรับของท่ีน าเขา้มา เพื่อบริจาคให้กบัผูท่ี้ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภยั ปี 2565 
  2.2 มาตรการอ่ืน: กรมศุลกากรได้มอบหมายให้ด่านศุลกากรในส่วนภูมิภาคช่วยเหลือผูท่ี้ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภยัในพื้นท่ี เช่น การมอบส่ิงของจ าเป็น การลงพื้นท่ีใหค้วามช่วยเหลือ เป็นตน้ 
 

3. กรมสรรพสามิต  
ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบกิจการสถานบริการในจงัหวดัท่ีมีการประกาศเขตพื้นท่ี

ประสบอุทกภัยตั้ งแต่วนัท่ี 28 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ได้รับการขยายก าหนดเวลาการย่ืนแบบรายการภาษีและ 
ช าระภาษี จากเดิมวนัท่ี 11 – 31 ตุลาคม 2565 ออกไปเป็นภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 และขยายก าหนดเวลา 
ในการย่ืนงบเดือนจากเดิมในเดือนตุลาคม 2565 ออกไปเป็นภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

 

4. กรมบัญชีกลาง  
4.1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศใหท้อ้งท่ีนั้น

เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัฉุกเฉิน สามารถใชจ่้ายเงินทดรองราชการในอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั  
จ านวน 20,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในด้านการด ารงชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
และดา้นการเกษตร  

4.2 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย  
โดยกรมบญัชีกลางไดม้อบหมายให้คลงัจงัหวดัประสานงานกบัคณะผูบ้ริหารการคลงัประจ าจงัหวดัให้การสนับสนุน 
การปฏิบติังานของผูว้า่ราชการจงัหวดัและลงพื้นท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 

 

5. กรมธนารักษ์  
5.1 มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุทีป่ระสบอุทกภัย ยกเวน้ค่าเช่าสูงสุด 2 ปี ไดแ้ก่ 1) กรณีผู ้

เช่าท่ีดินราชพสัดุเพื่ออยูอ่าศยั หากเสียหายบางส่วนให้ยกเวน้ค่าเช่า เป็นระยะเวลา 1 ปี และเสียหายทั้งหลงัให้ยกเวน้
ค่าเช่าเป็นระยะเวลา 2 ปี 2) กรณีผูเ้ช่าท่ีดินราชพสัดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตไดรั้บความเสียหาย
ให้ยกเวน้การเก็บค่าเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี 3) กรณีผูเ้ช่าอาคารราชพสัดุและผูเ้ช่าท่ีดินเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืน หากไม่
สามารถด าเนินกิจการไดใ้ห้ยกเวน้การเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนตามขอ้เท็จจริง และ 4) กรณีผูเ้ช่าไม่สามารถช าระ
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดท่ีตอ้งช าระภายในก าหนดเวลาโดยเหตุมาจากอุทกภยัใหย้กเวน้การคิดเงินเพิ่ม  

5.2 มาตรการมอบถุงยังชีพให้กบัผูเ้ช่าท่ีราชพสัดุท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัในพื้นท่ี 33 จงัหวดั 
จ านวน 3,134 ชุด 

 

6. การยาสูบแห่งประเทศไทย  
มาตรการช่วยเหลือพนักงานยาสูบและครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการด ารงชีพและ 

ความเสียหายของทรัพยสิ์นหรือท่ีอยู่อาศยั และประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีประสบอุทกภยั โดยการแจกจ่ายถุงยงัชีพแก่ผู ้
ประสบอุทกภยัและผูป้ระสบปัญหาในการด ารงชีพในพื้นท่ีต่าง ๆ 
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  7. ธนาคารออมสิน  
7.1 มาตรการพักช าระหนี้ โดยสามารถเลือกช าระเฉพาะดอกเบ้ียร้อยละ 10 – 100 และกรณี 

อยู่ระหว่างจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาแบบคงท่ี สามารถขอลดการช าระเงินงวดร้อยละ 50 ตามเง่ือนไขท่ีธนาคาร
ก าหนด 

7.2 มาตรการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 
ปี โดยปลอดช าระค่างวด 3 งวดแรก วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 50,000 บาท ส าหรับบุคคลธรรมดา 

7.3 มาตรการสินเช่ือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่ประสบภัยพิบัติ  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี เป็น
ระยะเวลา 2 ปี โดยปลอดช าระเงินตน้ในปีแรก วงเงินกูสู้งสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกูเ้ดิมหรือไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs 

7.4 มาตรการสินเช่ือเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.49 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
เพื่อซ่อมแซมต่อเติมท่ีอยูอ่าศยัส่วนท่ีเสียหายไดร้้อยละ 100 ของหลกัประกนั 

7.5 มาตรการสินเช่ือบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั 

ทั้งน้ี สามารถยื่นค าขอสินเช่ือภายใน 3 เดือนนบัตั้งแต่วนัที่ประกาศภยัพิบติัหรือวนัที่ประสบ
ภยัพิบติั 

 

8. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
8.1 มาตรการพกัช าระหนี ้โดยการพกัช าระหน้ีไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบ้ียปรับ  

 8.2 มาตรการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้ จ่ายฉุกเฉิน ปี 2565 – 2566 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี  
เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 50,000 บาท 

 8.3 มาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MRR – 2 หรือประมาณร้อย
ละ 4.50 ต่อปี เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบา้นเรือนและทรัพยสิ์น วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 500,000 บาท 

 

9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  9.1 มาตรการลดเงินงวดและลดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 50 จากเงินงวดท่ีช าระปกติ และลดอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้เหลือร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน กรณีหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความ
เสียหาย และอยูร่ะหวา่งจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาแบบลอยตวั 

9.2 มาตรการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี กรณีปลูกสร้างอาคาร
ทดแทนอาคารเดิม หรือกูซ่้อมแซมอาคารท่ีไดรั้บความเสียหาย โดยก าหนดวงเงินกูต่้อรายไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

9.3 มาตรการประนอมหนี้ ส าหรับลูกคา้ท่ีคา้งช าระเงินงวดติดต่อกนัมากกวา่ 3 เดือน หรือมีสถานะ 
อยูร่ะหวา่งประนอมหน้ี 

9.4 มาตรการสินไหมเร่งด่วน จะไดรั้บค่าสินไหมเร่งด่วนกรณีพิเศษ กรณีท ากรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั  
ซ่ึงคุม้ครองภยัธรรมชาติ ส าหรับลูกหน้ีท่ีเป็นผูป้ระสบภยั 
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10. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 10.1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ พกัช าระเงินต้น 

เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัในเขตพื้นท่ีท่ีธนาคารก าหนด 
 10.2 มาตรการสินเช่ือ SMEs Re-Start อตัราดอกเบ้ียต ่าสุดร้อยละ 5.5 ต่อปี ปลอดระยะเวลาช าระ

เงินตน้ 2 ปี วงเงินกูต่้อรายไม่เกิน 5 ลา้นบาท  
 

11. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)  
 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย 2565 ไดรั้บการพกัช าระหน้ีเงินตน้ ช าระเฉพาะก าไร 

เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และไดรั้บการยกเวน้ค่าชดเชยผิดนดัช าระ (Late charge) ท่ีส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลท่ีเป็นลูกคา้สินเช่ืออุปโภคบริโภค ทั้งแบบมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั หรือสินเช่ือธุรกิจแบบมีก าหนด
ระยะเวลาของ ธอท. (Term Financing)  

 

12. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 12.1 มาตรการเพิ่มวงเงินหมุนเวียนช่ัวคราว สูงสุดร้อยละ 20 ของวงเงินหมุนเวียนเดิมแต่ไม่เกิน  

2 ลา้นบาท 
 12.2 มาตรการเพิ่มวงเงินกู้  อัตราดอกเบ้ียขั้ นต ่ า (Prime Rate) หรือประมาณร้อยละ 5.75  

โดยปลอดช าระเงินตน้สูงสุด 3 เดือน วงเงินกูเ้พิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท 
 12.3 มาตรการลดเงินต้นและดอกเบีย้ สูงสุดร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 12.4 มาตรการขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 180 วนั  
 ทั้ งน้ี หากลูกค้าตามข้อ 12.3 และ 12.4 ช าระหน้ีได้ปกติ จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบ้ียคืน 

(Rebate) ร้อยละ 2 ต่อปี โดยสามารถยืน่ค  าขอเขา้ร่วมมาตรการไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 
 

13. บรรษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
 13.1 มาตรการพักช าระค่าธรรมเนียมการค า้ประกันสินเช่ือและค่าจัดการค า้ประกนั เป็นระยะเวลา 6 

เดือน ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ปัจจุบนัของ บสย. ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ปี 2565  
 13.2 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย. สามารถขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ยืดหน้ี และลดอัตรา

ดอกเบ้ียไดต้  ่าสุดร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี 
 

  นายพรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยปี  2565  
ของกระทรวงการคลั งจะส าม ารถ ช่ วย เห ลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ได้ ครอบคลุ ม ทุ กกลุ่ ม เป้ าหม าย  
เช่น ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ท าให้มีเงินหมุนเวียน ช่วย
ฟ้ืนฟูกจิการ รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้”  
 

________________________________________________ 
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สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
1. กรมสรรพากร โทร. 02 272 8000 หรือ 1161 
2. กรมศุลกากร โทร. 1164 
3. กรมสรรพสามิต โทร. 02 241 5600 หรือ 1713 
4. กรมบญัชีกลาง โทร. 02 270 6400 
5. กรมธนารักษ ์โทร. 02 059 49999 หรือ 02 273 0899-903 
6. การยาสูบแห่งประเทศไทย โทร. 02 229 1000 
7. ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือ 1115 
8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 
9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000 
10. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือ 1357 
11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 หรือสายด่วน Hotline 02 037 6099 
12. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 264 3345 หรือ 1302 
13. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม โทร. 02 890 9999 


