
กระทรวงการคลัง

10 มีนาคม 2563

มาตรการดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1



รัฐบาลดูแลกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกภาคส่วน

ผู้มีรายได้น้อย
และเศรษฐกิจ

ฐานราก

เกษตรกร

ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและ

ขนาดย่อม

ผู้ที่ต้องการ
มีที่อยู่อาศัยเป็น

ของตนเอง

ผู้บริโภคและนักลงทุน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจชะลอตัว

 มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs 
สร้างไทย 

 มาตรการสินเชื่อ
ผ่อนปรนเพ่ือ
สนับสนุนที่อยู่อาศัย 

 มาตรการการเงินการคลังเพ่ือ
สนับสนุนการลงทนุในประเทศ

ผู้มีรายได้น้อย 14.6 ล้านคน 
ครอบคลุม 22% ของประชากร
กองทุนหมู่บ้าน 50,000 แห่ง

เกษตรกร 7.2 ล้านครัวเรือน 
ครอบคลุม 30% ของครัวเรือน
ทั้งประเทศ

SMEs 3 ล้านราย ครอบคลุม 99% 
ของวิสาหกิจทั้งประเทศ 
จ้างงาน 14 ล้านคน ครอบคลุม 85% 
ของการจ้างงานท้ังประเทศ

ภาคอสังหาริมทรัพย์
มีสัดส่วน 4% ของ GDP

ผู้ใช้สิทธิชิมช้อปใช้ 11.8 ล้านคน
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
มีสัดส่วนรวมกัน 70% ของ GDP




 มาตรการบรรเทาค่าครอง
ชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐและกองทุนหมู่บ้าน



 โครงการเพ่ิมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

 มาตรการบรรเทาค่า
ครองชีพส าหรับเกษตรกร
ผู้ประสบภัยแล้งและ
เกษตรกรรายย่อย 

 โครงการค้ าประกันสินเชื่อ ระยะที่ 
8 มาตรการสินเชื่อผ่อนปรน 

 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย





 มาตรการกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์

 โครงการบ้านดีมีดาวน์ 







 มาตรการชิมช้อปใช้ทั้ง 3 เฟส

 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้น
การลงทุนภาคเอกชน 
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มาตรการ
ด้านการเงิน

สภาพปัญหา:
ผู้ประกอบการประสบปัญหา
แบกรับภาระต้นทุน เลิกจ้างงาน 
ลูกจ้างลอยแพ

วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็นทุนส าหรับเสริม
สภาพคล่องและลงทุน 
รวมถึงแบ่งเบาภาระของผูป้ระกอบการ
ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยาย
ระยะเวลาช าระหนี้แก่ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 
(ธกส. ธ.ออมสิน ธอส. ธพว.ธสน. ธอท. และ บสย.)

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลต่อ
เศรษฐกิจไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ./SFIs ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ อัตราดอกเบ้ีย 2% 
ระยะเวลา 2 ปี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

วงเงินสินเชื่อรวม 150,000 ล้านบาท

พักเงินต้น ลดดอกเบ้ีย ขยายเวลาช าระหนี้ ผ่อนคลายเงื่อนไข
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมถึงให้สินเช่ือใหม่เพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

เช่น ผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นสินเชื่อปกติได้เร็วขึ้น 
เพิ่มความยืดหยุ่นในการประเมินกระแสเงินสดเพื่อการกู้
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มาตรการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน
ของส านักงานประกันสังคม

สนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต่ าเริ่มต้น 3% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี
แกส่ถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสงัคม เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
ให้สามารถจ้างลูกจ้างต่อได้ วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ



มาตรการ
ด้านภาษี

วัตถุประสงค์:
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้แก่
ผู้ประกอบการทั้งบุคคลและนติิบุคคล 
ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการในประเทศ

มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
ของผู้ประกอบการ 

มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของ
การจ้างงานในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19

มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ในกรณี
เป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

• ลดอัตราภาษี withholding tax จาก 3% เหลือ 1.5% 
(เม.ย. - ก.ย. 63)

• หากเข้า e-withholding tax ลดอัตราภาษีเหลือ 2%
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 64)

• กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเตอร์เนต็ ได้รับคืนภายใน 15 วัน

• กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ณ สรรพากร ได้รับคืนภายใน 45 วัน

• ให้สิทธิหักรายจ่ายดอกเบี้ยได้ 1.5 เท่า ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
ที่เข้าร่วมโครงการ Soft Loan ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และจัดท าบัญชีเดียว

• ส าหรับรายจ่ายค่าดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 
31 ธ.ค. 63

• น ารายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างในธุรกิจ SMEs  ที่เป็นผู้ประกันตน
หักรายจ่ายได้ 3 เท่า

• ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างของเดือน เม.ย. 63 - ก.ค. 63 
(4 เดือน) โดยต้องคงการจ้างงานในช่วงดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าจ านวนลูกจ้าง
ที่เป็นผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือน ธ.ค. 62

• ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด

สภาพปัญหา:
ผู้ประกอบการประสบปัญหา
แบกรับภาระต้นทุน 
เลิกจ้างงาน 
ลูกจ้างลอยแพ
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ผู้ประกอบการ



มาตรการ
อ่ืน ๆ

กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไป

มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม 
ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาลด/ชะลอ/เลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการหรือค่าใช่จ่ายอื่นให้ผูป้ระกอบการ

มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ า
ค่าไฟ และคืนค่าประกันการใช้ไฟ

ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาลดและเลื่อน
การช าระค่าน้ าและค่าไฟให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม 
รวมถึงการคืนค่าประกันการใช้ไฟบางส่วน

มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
เงินสมทบประกันสังคม เป็นอัตรา 0.1% ของค่าจ้าง ทั้งกรณีนายจ้าง 
และลูกจ้าง เป็นเวลา 3 เดือน 

ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้ง
เร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปเีดียว

มาตรการสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบตลาดทุน

ประชาชนทีซ่ื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (กองทุน SSF)
หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการชั่วคราวได้ 200,000 บาท 
(ช่วง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63) ส าหรับปีภาษี 63

วัตถุประสงค์:
• เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุน

ให้กับผู้ประกอบการ
• เพื่อบรรเทาค่าครองชีพ

ให้แก่ประชาชนทั่วไป
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ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป



มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผูไ้ด้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด 19

วงเงิน 20,000 ล้านบาท

ป้องกัน เยียวยา สร้างแรงจูงใจ
การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19 เช่น 
เพื่อลดผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
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 เยียวยาผู้ถูกเลิกจ้าง 
 เยียวยาค่ารักษาพยาบาล

 ไม่ปลดคนงาน
 เสริมสร้างศักยภาพคนงาน

 การจัดหาหน้ากากอนามัย 
 อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค


