
1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ภัยแล้งลูกค้า ธ.ก.ส.  
2. พักหนี้ภัยแล้งลูกค้า ธ.ก.ส.  
3. สินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ธ.ก.ส.  
4. สนับสนุนต้นทุนค่าปลูกข้าวนาปี  
 ปีการผลิต 2562/63 

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

เศรษฐกิจ 
ชะลอตัว 

ค่าครองชีพ 
ไม่พอ 

บรรเทาแก้ไขปัญหา 
และผลกระทบ 

เกษตรกรรายย่อย 
และเกษตรกรประสบภัยแล้ง 

1. เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท/เดือน 
2. เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ 
   500 บาท/เดือน 
3. เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรในบัตรสวัสดิการฯ  
   300 บาทต่อเดือน 
 
 

1. พักหนี้กองทุนหมู่บ้านของ ธ.ก.ส. และ ธ. ออมสิน  

ภัยแล้ง 

กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ 

ภาคการท่องเที่ยว 
1. ชิมชอ้ปใช้ 
ภาคเอกชน  
2. หักรายจ่ายลงทุน 1.5 เท่า 
SMEs 
3. เพิ่มเงินผ่านกองทุน สสว. (ธพว. บริหารกองทุน) 

วงเงิน 10,000 ล้านบาท 
4. ค้้าประกันสินเชื่อ SMEs ของ บสย. (PGS8) 

วงเงิน 150,000 ล้านบาท 
5. สินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 

(กรุงไทยและออมสิน) วงเงินรวม 100,000 ลบ. 
ที่อยู่อาศัย 
6. สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่้า 

(ออมสินและ ธอส.) วงเงินรวม 52,000 ลบ. 

กองทุนหมู่บ้าน 

1 

ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

คาดว่าเม็ดเงินจะหมุนเวียนในเศรษฐกิจ
ประมาณ 316,813 ล้านบาท 



มาตรการบรรเทาค่าครองชพี 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกองทุนหมู่บ้าน 

ผู้ถือบัตรทั่วไป 

ผู้ถือบัตรที่สูงอายุ 

ผู้ถือบัตรที่มีบุตร
อายุ 0-6 ปี 

300 
บาท/เดือน 

500 
บาท/เดือน 

500 
บาท/เดือน 

ใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จ้าเป็น 

มีให้เลือก 3 ช่องทาง 

EDC 

App.  
ถุงเงิน 

ประชารัฐ 

ถอนเงินสด 

เปิดลงทะเบียน 
แก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่สมัครใจ 

พักช้าระหนี้เฉพาะเงินต้น 1 ปี 

น้าเงินต้นที่ได้รับ
การพักช้าระ 

1 ตุลาคม 2562  1 มกราคม 2563  

1 

2 

3 

paypaypaypay

เริ่ม 

มาบริหารจัดการกองทุนและดูแลสมาชิก 

จ่ายดอกเบี้ย 
ตามปกต ิ

รับเงินเพิ่มอีก 
ระยะเวลา 2 เดือน 
(สิงหาคม – กันยายน 2562) 



มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 

3 1 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู ้ 

จ่ายดอกเบี้ย 

ระยะเวลา 

ส้าหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท  

1 ส.ค. 62 ถึง 
31 ก.ค. 63  1ป ี

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  

ในจังหวัดที่มีการ 
ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 

ร้อยละ 0.1 

2 โครงการขยายเวลาช้าระหนี้เงินกู้  

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  

ในจังหวัดที่มีการ 
ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 

ขยายเวลาช้าระหนี้  

2 ป ี
ไม่จ้ากัดวงเงิน  

ระยะเวลา 
2 ปีนับจากงวดช้าระเดิม 

แตไ่ม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 64 

โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562  
กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ช่วยค่าปลูก ไร่ละ 500 บาท 

ไม่เกิน 20 ไร่ 

ธ.ก.ส. จัดให้ 

 สินเชื่อฉุกเฉินไม่เกิน  

50,000 บาทต่อคน  
(ฟรีดอกเบี้ยปีแรก) 

 สินเชื่อฟ้ืนฟูความเสียหาย 
จากภัยแล้งไม่เกิน  

500,000 บาทต่อคน 

เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 



ได้รับ SMS ยืนยัน 
หลังจากลงทะเบียน ไม่เกิน 3 

วันท าการ 

เดินทางท่องเที่ยว 
และใช้จ่าย 

ดาวน์โหลด 
 แอปฯ “เป๋าตัง”  

เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ 

2 

3 

18 ปีขึ้นไป  

มีบัตรประชาชน  

“เป๋าตัง ช่อง 1” สิทธิวงเงิน 1,000 บาทต่อคน เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมมาตรการ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน ในจังหวัดที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนเพียง 1 จังหวัด 

“เป๋าตัง ช่อง 2” ได้รับ Cash Back สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดช้าระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 
บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) ส าหรับการใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้า
ท้องถิ่น (เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกจิชุมชน ร้าน THAIDEN ร้านธงฟ้าประชารัฐ) ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันสิ้นสุด
มาตรการ ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

4 

งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน 19,093.5 ล้านบาท  

ง่าย ๆ 4 ขั้นตอน 

รับสิทธิ 2 ต่อ 
ต่อที่ 1 

ต่อที่ 2 

4 

ลงทะเบียน  
ผ่านเว็บไซต์ ททท.  

23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62  
หรือจนกว่าสิทธจิะหมด 

1 

รัฐบาลสนับสนุนวงเงินส้าหรับบัญชี g-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  



มาตรการกระตุ้นการลงทุนในประเทศ 

กองทุน สสว. 10,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ย  
1% ต่อปี 

ชดเชย NPLs 30% 
ค้้าประกันสินเชื่อ วงเงิน 150,000 ล้านบาท 

สินเชื่อผ่านออมสินและกรุงไทย 
วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท 

ดอกเบี้ยเริ่มต้น  
4% ต่อปี  

ผู้ประกอบการหักรายจ่ายลงทุนได้ 1.5 เท่า 

ส้าหรับการลงทุนเครื่องจักรในช่วง 1 ก.ย. 62 – 31 พ.ค. 63 

SMEs ทั่วไป 

SMEs รายย่อย ไม่สามารถขอสินเช่ือจากธนาคารได้ 

ฟรีค่าธรรมเนียม 
เฉลี่ย 2 ปี 



1 

2 


