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33 มาตรการ ด้านประกันสังคม / แรงงาน

การลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน
การขยายระยะเวลาการส่งเงินสมทบ
ของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33,39
การเพิม่ สิทธิประโยชน์ กรณีวา่ งงาน เนือ่ งจากเหตุสดุ วิสยั
การดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วย COVID – 19
เปิดอบรมฟรี สำ�หรับแรงงานอิสระ ใน 15 สาขาอาชีพ
การอนุญาตให้ปรับการจ้างงานเป็นรายชั่วโมง
การผ่อนผัน การต่อใบอนุญาตแรงงานต่างชาติ (work Permit)
ขยายเวลา ให้คนต่างด้าว
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวอยู่ต่อ เป็นกรณีพิเศษ
การนำ�ค่าใช้จ่าย ด้านค่าจ้างแรงงาน
ในช่วงโควิด - 19 มาหักภาษี

41 มาตรการสาธารณูป โภค

42
43
44
46
47

มาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้า
มาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า
มาตรการเกี่ยวกับการประปา
มาตรการการลดค่าธรรมเนียม ค่าเช่า
มาตรการเกี่ยวกับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์
AIS, Dtac, True

48 การขนส่ง

บริการจากไปรษณีย์ไทย
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหาย
แก่สายเดินเรือจากสถานการณ์ โควิด-19
คำ�แนะนำ�แนวทางการทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ
  โรงงาน ตามข้อกำ�หนดของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

50 มาตรการ ด้านการนำ�เข้าส่งออก

มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับของที่ ใช้รักษาวินิจฉัย
หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาตรการสนับสนุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
มาตรการ่อนปรนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ
กรมศุลกากรเตรียมพร้อมตอบข้อซักถาม
การนำ�เข้า – ส่งออกสินค้า

52 มาตรการอื่นๆ

มาตรการผ่อนผันภาคธุรกิจประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่ ได้จากผลโควิด-19
มาตรการบริหารจัดการผลไม้ท่ี ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
  การระบาดของไวรัสโควิด-19 จากกระทรวงพาณิชย์
มาตรการลดราคาสินค้าที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ
  ของกระทรวงพาณิชย์

55 แนวปฏิบตั ฯิ มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว ทางเลือกเพิม่ เติมทาง

บัญชี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

62 การเตรียมรับมือ COVID-19

สำ�หรับสถานประกอบการและสำ�นักงาน

38 มาตรการด้านภาษี

มาตรการเลื่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5%
มาตรการลดภาระดอกเบี้ยจ่าย SMEs
หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า
มาตรการสนับสนุน SMEs จ้างงานต่อเนื่อง
ค่าจ้างหักรายจ่ายได้ถึง 3 เท่า
มาตรการเพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี
คืน VAT เร็วภายใน 15 วัน
มาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุน
ลงทุน SFF ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 2 แสนบาท
มาตรการสนับสนุนการแก้ ไขปัญหาโควิด-19
บริจาค ได้ ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT
มาตรการสนับสนุนยกเว้น VAT นำ�เข้า ยา, เวชภัณฑ์,
เครื่องมือแพทย์ เพื่อการบริจาค
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มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 12/2563
เรื่อง ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
กำ�หนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่ ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวในเชิงรุก โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้
อาทิ
→→ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
→→พักชำ�ระหนี้เป็นการชั่วคราว
→→ขยายระยะเวลาการชำ�ระหนี้
→→ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
→→ผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ�บัตรเครดิตได้ต่ำ�กว่าร้อยละ 10
→→เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำ�หรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ ไปได้
      โดยกำ�หนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม
2564 เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ ได้อย่างทั่วถึง
และทันท่วงที
      ธปท. จึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำ�รอง
รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายนโยบายการกำ�กับสถาบันการเงิน
และฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โทรศัพท์: 0 2283 5303, 0 2283 6953
Email: FIAPTeam@bot.or.th, SFIanalysisT@bot.or.th
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มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 17/2563
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำ�หรับลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ประเภทสินเชื่อ

บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan)

แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่ำ�
  ลดอัตราผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ�
  จากเดิม 10% เหลือ  5% (ในปี 2563– 2564)
                      8% (ในปี 2565)
     10% (ในปี 2566)
  นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้ เป็นสินเชื่อระยะยาว
  ที่ดอกเบี้ยต่ำ�ลงได้

สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ผ่อนชำ�ระเป็นงวด (installment)
และสินเชื่อจำ�นำ�ทะเบียนรถ

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)
(1) รถมอเตอร์ ไซค์ : วงเงินไม่เกิน 35,000  บาท
(2) รถทุกประเภท :วงเงินไม่เกิน 350,000 บาท
ลีสซิ่ง (Leasing) มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ลบ.

สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ลบ.
สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20
ลบ.

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เลื่อนการ
ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
ผู้ ให้บริการอื่นเลือกดำ�เนินการระหว่าง เลื่อนการชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ ลดค่างวดอย่างน้อย 30%
ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน

ผู้ ให้บริการเลือกดำ�เนินการระหว่าง
  - เลื่อนการชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น         
      เวลา 3  เดือน หรือ
  -   พักชำ�ระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

พักชำ�ระเงินต้น 3 เดือน และจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความ
เหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทีมความเสี่ยงด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำ�กับสถาบันการเงิน
โทรศัพท์ : 02283 6929
E-mail : FPGCreditRiskTeam@bot.or.th
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มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 22/2563
เรื่อง แบงก์ชาติเปิด " ทางด่วนแก้หนี้ " เชื่อมเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ให้ปรับหนี้ร่วมกัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทาง
เงิน (ศคง.) แบงก์ชาติได้เปิดช่องทาง "ทางด่วนแก้หนี้" ขึ้นเพื่อเป็นช่อง
ทางเสริมสำ�หรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ
ต้องการความช่วยเหลือให้สามารถแจ้งความต้องการไปที่สถาบันการเงิน
(สง.) ช่องทางนี้เป็น “ช่องทางเสริม” ในช่วงที่มาตรการเว้นระยะทางสังคม
เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำ�ให้ลูกหนี้
(1) ไม่สามารถติดต่อ สง. เนื่องจากมีคนติดต่อเข้าไปจำ�นวนมาก หรือ
(2) กรณีที่ลูกหนี้ติดต่อ สง. แล้ว แต่ ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น
คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือแม้มีมาตรการผ่อนปรนของ สง. ลูกหนี้ก็ยังจ่ายชำ�ระ
หนี้ ไม่ ได้

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยัง สง. ซึ่งการพิจารณาจะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละ สง. อย่างไรก็ดี กรณีที่ สง. ไม่สามารถรับข้อ
เสนอของลูกหนี้ ขอให้ สง. ระบุเหตุผลเพื่อแบงก์ชาติจะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่
พอจะทำ�ได้บ้างที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติร่วมกัน และเดินต่อไป
ด้วยกันได้
ลงทะเบียนได้ที่

https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/
SurveyResponse?SurveyID=MzIy

ข้อ แนะนํา
1

ขอให้กรอกข้อมูล 1 รายการคําขอต่อสถาบันการเงิน 1 แห่ง (หากมากกว่า 1 แห่ง ให้ส่งรายการ
คําขอแยกรายสถาบันการเงิน)

2

การให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน อาจทําให้เรือ� งของท่านไม่ได้รบั การพิจารณา หรือไม่
สามารถติดต่อกลับเพื�อให้การให้ชว่ ยเหลือได้

3

ลูกหนี�ทป�ี ระสบปั ญหาจากพิษเศรษฐกิจสามารถนํ าส่งรายการคําขอผ่านช่องทางนี�ได้ (ทัง� กรณี
สถานะปกติ แต่ขาดสภาพคล่องชัวคราว
�
และเป็ นหนี�เสีย หรือปรับโครงสร้างหนี�แล้ว) อย่างไรก็ด ี
การขอสินเชื�อใหม่ขน�ึ อยูก่ บั การพิจารณาของแต่ละผูใ้ ห้บริการ

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษามาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำ�ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และ
มาตรการที่ผู้ ให้บริการแต่ละแห่งได้ประกาศให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ได้ที่
• มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำ�หรับลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n1763.aspx

• มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน (สง.)

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FI_Support.aspx

ติดต่อสอบถาม
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง เบอร์ โทร 1213
E-mail : fcc@bot.or.th หรือหน้าเว็บไซต์ www.1213.or.th หรือ www.1213.

or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx
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http://www.smethai.or.th/index.php/th/news/126-19-2

6

คู่มือสู้วิกฤติ COVID-19 สำ�หรับ SMEs : ฉบับที่ 1 ณ 21 เมษายน 2563

มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย

4(2)

7

มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย

4(3)

http://www.smethai.or.th/index.php/th/news/126-19-2
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คู่มือสู้วิกฤติ COVID-19 สำ�หรับ SMEs : ฉบับที่ 1 ณ 21 เมษายน 2563

เครดิตบูโร

• มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำ�หรับลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบ		
จาก COVID-19 ลูกหนี้ “ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต”
• ผ่อนผันเงื่อนไขการชำ�ระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งให้แก่ลูกค้าที่ ไม่มีหนี้ค้างชำ�ระ หรือมีหนี้ค้างชำ�ระไม่เกิน
90 วัน นับแต่วันถึงกำ�หนดชำ�ระ ให้สามารถนำ�ส่งข้อมูลสถานะ
บัญชี เป็น ปกติ (หรือรหัส 10/010) ได้

ช่องทางการติดต่อ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด (เครดิตบูโร)
Email : Consumer@ncb.co.th
โทรศัพท์: 0-2095-5800
www.ncb.co.th
https://www.facebook.com/ilovebureau
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ลูกค้าบุคคล
มาตรการที่ 1 : พักชำ�ระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 4 เดือน ลดอัตรา
ดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 4 เดือน ประกอบด้วย
		
• ลูกค้าสินเชื่อบุคคล ภายใต้กำ�กับเช่น สินเชื่อ Smart Money สินเชื่อ
  อเนกประสงค์ 5 Plus
• ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่วงเงินกู้ ไม่เกิน 3 ล้านบาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
• สำ�เนาบัตรประชาชน
มาตรการที่ 2 : พักชำ�ระเงินต้น (ชำ�ระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน ลดอัตรา
ดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 6 เดือน ประกอบด้วย
		
• ลูกค้าสินเชื่อบุคคล ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
• ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
เอกสารที่ต้องเตรียม
• สำ�เนาบัตรประชาชน
• เอกสารที่แสดงรายได้ลดลง (ถ้ามี) เช่น สลิปเงินเดือนที่ลดลง, เอกสารแสดงการ
พักงานหรือลาออก เป็นต้น

ลูกค้าธุรกิจ
มาตรการที่ 3 : พักชำ�ระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน
		
• ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านทุกราย แบบอัตโนมัติ
   ไม่ต้องลงทะเบียน หากไม่ประสงค์เข้าร่วมสามารถชำ�ระหนี้ ได้ตามปกติ
มาตรการที่ 4 : พักชำ�ระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาชำ�ระหนี้
P/N และ Trade Finance  สูงสุด 6 เดือน
		
• ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
มาตรการที่ 5 : ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำ�ระ
เงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำ�ระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
• ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท
• วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
• เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารที่มีสถานะชำ�ระปกติ ที่ยื่นความประสงค์ตั้งแต่ 27 เม.ย. 63
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำ�หนด
สอบถามข้อมูลได้ที่ : โทรศัพท์ 02 111 1111
12
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มาตรการของธนาคารกรุงไทย

ลูกค้าบัตรเครดิต KTC
มาตรการ : KTC เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน (มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19)
บัตรเครดิต KTC
		

• เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว
  ดอกเบี้ยฯ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน

บัตรกดเงินสด KTC PROUD
		
• ผ่อนผันการชำ�ระหนี้บัตรกดเงินสดเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว
  ดอกเบี้ย 22% ต่อปีนาน 48 เดือน
สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนตร์ KTC พี่เบิ้ม
		

• พักชำ�ระค่างวดเป็นเวลา 3 รอบบัญชีหรืองวด

เงื่อนไขการอนุมัติ
•
•
•
•
•

สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยตรง
เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำ�ระตามกำ�หนด
เฉพาะสมาชิกที่ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิต KTC/บัตรกดเงินสด KTC PROUD ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 เท่านั้น
แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ktc.co.th
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มาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย

มาตรการที่ 1 : พักชำ�ระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
• สำ�หรับลูกค้า EXIM BANK ที่มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้น
มาตรการที่ 2 : ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออกสูงสุด 270 วัน
• สำ�หรับผู้ประกันและส่งออกไปยังประเทศที่ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  ตามประกาศของ WHO
• ผู้ส่งออกไปจีน ฟรี! คุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายสูงสุด 50% และลดระยะ
  เวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อไม่รับมอบสินค้า
มาตรการที่ 3 : คลินิกให้คำ�ปรึกษาทางโทรศัพท์
• ให้คำ�ปรึกษาด้านการเงินเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจส่งออก
• จัดแพ็กเกจและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสม
• จัดโครงการอบรมออนไลน์
มาตรการที่ 4 : สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ใช้หมุนเวียนในกิจการ
• วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2
  สำ�หรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป
มาตรการที่ 5 : สินเชื่อระยะสั้น 2 ปี สำ�หรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท
• วงเงินสูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ฟรี ดอกเบี้ย 6 เดือน
  ใช้หมุนเวียนในกิจการ
มาตรการที่ 6 : สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรหรือโรงงาน
• วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2
  สำ�หรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป
มาตรการที่ 7 : สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน
• วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบีย้ ต่�ำ สุด 3% ต่อปี ระยะเวลากูส้ งู สุด 7 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 617 2111 ต่อ 3510-2
www.exim.go.th
www.facebook.com/eximbankofthailand
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มาตรการของธนาคารออมสิน

พักชำ�ระเงินต้น 2 ปี (พัก-จ่าย-คืน-ขยาย)

สินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร สามารถขอชำ�ระเงินต้น 2 ปี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.gsb.or.th ตั้งแต่ 16 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ

เริ่ม 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 ช่วยลูกค้าเผชิญภัยไวรัสโควิด-19 สำ�หรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อผู้ประกอบการSMEs สถานะปกติจนถึงค้าง
ชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆ หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำ�ระได้ตามปกติ
   • สินเชื่อบุคคล วงเงิน/ราย ไม่จำ�กัด ระยะเวลาพักหนี้ 6 เดือน
   • สินเชื่อเคหะ วงเงิน/ราย ไม่จำ�กัด ระยะเวลาพักหนี้ 6 เดือน
   • สินเชื่อ SMEsวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาพักหนี้ 6 เดือน

ลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs

ลูกค้าบุคคล

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ� Soft loan

สินเชื่อบัตรเครดิต

ธนาคารออมสิน : 95,000 ล้านบาท และสถาบันการเงิน : 55,000 ล้านบาท
o วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท/ราย
o ดอกเบี้ย 2% (2 ปี แรก)
ธุรกิจท่องเที่ยว : 15,000 ล้านบาท
o วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท/ราย
o ดอกเบี้ย 2% (2 ปีแรก)
o เงินกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
o เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี (ปลอดเงินต้นสูงสุด 2 ปี)
Non-Bank : 80,000 ล้านบาท
o ระยะเวลา 2 ปี
o ดอกเบี้ย 2% ต่อปี
o รายละไม่เกิน 10%
Soft Loan ธนาคารแห่งประเทศไทย / SMEs (ลูกค้าเดิม)
o วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท/ราย
o ดอกเบี้ย 2%
o เงินกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
o เงินกู้ระยะยาว (ปลอดหนี้สูงสุด 6 เดือน)
o ยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภท
สถานธนานุเคราะห์ : 2,000 ล้านบาท
o ดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี
o ระยะเวลา 2 ปี

สินเชื่อ SMEs Extra Liquidity

   • ดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี รายละไม่เกิน 50 ล้านบาท
     ระยะเวลา 6 ปี ปลอดเงินต้น 1 ปี
   • บสย. ค้ำ�ประกัน

o ลดอัตราการผ่อนต่อเดือน
o ปี 2563-2564 : 5%
o ปี 2565 : 8%

Refinance บัตรเครดิต
o
o
o
o

วงเงิน 10,000 – 100,000 บาท
ลดดอกเบี้ยเหลือ 8.5%
ชำ�ระขั้นต่ำ� 2.5%
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 4 ปี

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

สำ�หรับผู้มีอาชีพอิสระ (ไม่ ใช้หลักประกัน) เริ่มลงทะเบียน 15 เม.ย. สิ้นสุด
โครงการ 30 ธันวาคม 2563
o วงเงิน 10,000 บาท
o ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
o ผ่อน 2 ปี (ปลอดหนี้ 6 เดือนแรก)

สินเชื่อฉุกเฉิน : ลูกค้าเดิม

o วงเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน/ผ่อน 5 ปี
  (ปลอดหนี้ 6 เดือนแรก)
o ชำ�ระดี 18 เดือนที่ผ่านมา
o ไม่ ใช้หลักประกัน

สินเชื่อ SMEs Extra Liquidity

   • ดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี รายละไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี  
     ปลอดเงินต้น 1 ปี
   • บสย. ค้ำ�ประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 299 8899 , Call Center 1115
www.gsb.or.th
www.facebook.com/GSBSociety
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มาตรการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

พัก – ลด – ผ่อน – ขยาย – เติม

พักชำ�ระหนี้เงินต้น สูงสุด 2 ปี ลดดอกเบี้ย 1% ต่อปี นาน 1 ปี ผ่อนปรนเงื่อนไขการ
ชำ�ระหนี้ ขยายระยะเวลาชำ�ระหนี้ นานสูงสุด 5 ปี เติมสินเชื่อเพิ่มเพื่อเป็นทุนสำ�รอง
หมุนเวียนใช้จ่ายในการดำ�เนินธุรกิจ

เลื่อนการชำ�ระหนี้

เลื่อนการชำ�ระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2563)

สินเชื่อที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
SMEs ลูกค้าเดิม ไม่เป็น NPL

SMEs ลูกค้าเดิม เป็น NPL (ต้องปรับ TDR ก่อน)

1. Soft Loan ธปท. ผ่าน สง. ดอกเบี้ย 2% สำ�หรับ 2 ปีแรก ไม่ต้อง
   จ่ายดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ไม่จำ�เป็นต้องมีหลักประกัน วงเงิน 20%
   ของสินเชื่อคงค้าง

1. สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง(Soft loan เครื่องจักร 2)
  ดอกเบี้ย 4% 7 ปี บสย. /หลักประกันตามเกณฑ์ธนาคาร

2. Soft Loan ออมสิน ดอกเบี้ย 2% 2 ปีแรก บสย./หลักประกันตาม
   เกณฑ์ธนาคาร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ลบ. ต่อราย
3. Local Economy Loan ดอกเบี้ย 3% นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
   จด VAT ดอกเบี้ย 5% บุคคลธรรมดา ระยะเวลา 7 ปี  ใช้ บสย.
   ค้ำ�ประกัน
- นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ไม่เกิน 5 ลบ.ต่อราย
- บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 2 ลบ.ต่อราย
4. สินเชื่อเพื่อ SMEs รายย่อยจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
   โคโรนา ดอกเบี้ย  3% 2 ปีแรก (มติ ครม. 24 มี.ค.63) ไม่มีหลัก
   ประกัน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ลบ.ต่อราย
5. สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft loan
   เครื่องจักร 2) ดอกเบี้ย 4% 7 ปี บสย. /หลักประกันตามเกณฑ์
   ธนาคาร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ลบ.ต่อราย

- นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ไม่เกิน 1 ลบ.ต่อราย
- บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 0.5 ลบ.ต่อราย
2. Local Economy Loan ดอกเบี้ย 3% นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
   จด VAT ดอกเบี้ย 5% บุคคลธรรมดา  ระยะเวลา 7 ปี  ใช้ บสย.
   ค้ำ�ประกัน
- นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ไม่เกิน 1 ลบ.ต่อราย
- บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 0.5 ลบ.ต่อราย

SMEs ลูกค้าใหม่ หรือไม่มีหนี้คงค้าง
1. Local Economy Loan  ดอกเบี้ย 3% นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
  จด VATดอกเบี้ย 5% บุคคลธรรมดา  ระยะเวลากู้ 7 ปี  ใช้ บสย.
  ค้ำ�ประกัน
- นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ไม่เกิน 5 ลบ.ต่อราย
- บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 2 ลบ.ต่อราย
2. สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft loanเครื่องจักร 2)
   ดอกเบี้ย 4% ระยะเวลากู้ 7 ปี บสย./หลักประกันตามเกณฑ์
   ธนาคาร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ลบ.ต่อราย
3. สินเชื่อเพื่อ SMEs รายย่อยจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
   โคโรนา ดอกเบี้ย 3% ระยเวลา 2 ปีแรก (มติ ครม. 24 มี.ค.63)
   ไม่มีหลักประกัน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ลบ.ต่อราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Center 1357
www.smebank.co.th
www.facebook.com/SMEDevelopmentBank
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คู่มือสู้วิกฤติ COVID-19 สำ�หรับ SMEs : ฉบับที่ 1 ณ 21 เมษายน 2563

มาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ช่วยธุรกิจจากผลกระทบไวรัวโควิด-19

ธุรกิจท่องเที่ยว พักชำ�ระค่าธรรมเนียมการค้ำ�ประกันสินเชื่อ 12 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน 2 ปีแรก

สอบถามข้อมูลได้ที่
โทรศัพท์ 02 890 9999
www.tcg.or.th
www.facebook.com/tcg.or.th

มาตรการที่ 1
พักชำ�ระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำ�หรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้
ไม่เกิน 3 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ ในสถานะกฎหมาย สามารถลงทะเบียนภายใน 30 มิถุนายน 2563
มาตรการที่ 2
พักชำ�ระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน (ไม่จำ�กัดกรอบวงเงินสินเชื่อ) เมื่อครบกำ�หนด
ระยะเวลาพักชำ�ระเงินต้น สามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำ�ระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี
ซึ่งการขยายระยะเวลาจะทำ�ให้เงินงวดรายเดือนของลูกค้าลดลงอีกด้วย สามารถลงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2563
มาตรการที่ 3
พักชำ�ระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
(กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท)  ซึ่งลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้มาตรการนี้ต้องนำ�ส่งหลักฐานให้ธนาคารผ่าน
Mobile Application : GHB ALL ที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้
รายได้ลดลง สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
มาตรการที่ 4
ลูกค้าที่อยู่ ในสถานะดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฏหมาย
มาตรการที่ 5
พักชำ�ระเงินต้น พักดอกเบี้ย นาน 4 เดือน (ดอกเบี้ยพักยกให้ ไม่ต้องชำ�ระ) วงเงินกู้ ไม่เกิน 3 ล้านบาท
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท
โดยหลังจากพักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำ�ระไว้ทั้ง
4 เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา สำ�หรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุก
บัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี
ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย
มาตรการที่ 6
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี พักชำ�ระเงินต้น 4 เดือน แพทย์ พยาบาล
เทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา เภสัชกร สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ช่องทางการรับบริการ
ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL เท่านั้น
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์ โหลด Application : GHB ALL ได้ที่ App Store หรือ Play Store
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000
www.ghbank.co.th
Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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มาตรการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

มาตรการพักชำ�ระหนี้ธุรกิจ SMEs : พักชำ�ระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน
• ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2563 แบบอัตโนมัติทุกราย
• ลูกค้า SMEs และ SMEs เกษตร ของ ธ.ก.ส. ได้แก่ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ
  (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และสหกรณ์ภาค
  การเกษตร ที่ประกอบธุรกิจในกระบวนการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ
  ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
• มีสถานะหนี้ ไม่เป็น NPLs ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
• มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ค้ำ�ประกันไม่ต้องลงนามสัญญา อีกทั้งลูกหนี้ที่ ได้รับ
  สิทธิ์จะไม่ถูกรายงานเครดิตบูโรเป็น NPLs
• หากลูกหนี้ประสงค์ชำ�ระค่างวดในช่วงของการพักชำ�ระหนี้ ไม่ถือว่าลูกหนี้ สละสิทธิ์ ในการ
  ร่วมโครงการ โดย ธ.ก.ส. ยังคืนดอกเบี้ยให้ร้อยละ 10 ของเงินที่ส่งชำ�ระ (Cash Back)

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่
ประสบปัญหาสภาพคล่อง ในการดำ�เนินธุรกิจ
• อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ปลอดชำ�ระคืนดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
• วงเงินกูส้ งู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนีค้ งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินกู้
  รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยไม่เรียกหลักประกันเพิ่ม
• สินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสามารถใช้บริการตามมาตรการดังกล่าว ยกเว้นวงเงินหนังสือค้ำ�
  ประกัน วงเงิน A - Cash บัตรเกษตรสุขใจ บุคลากรภาครัฐ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  และสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.
สาขาต้นสังกัด หรือศูนย์ธุรกิจ ธ.ก.ส. ประจำ�จังหวัด ใกล้บ้านท่าน
LINE Official : BAACFAMILY
โทรศัพท์ 02-555-0555
www.baac.or.th
https://www.facebook.com/baacthailand
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มาตรการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรการสินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน พักชำ�ระหนีเ้ งินต้นและกำ�ไร3เดือน

มาตรการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase)
วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท พักชำ�ระค่างวดระยะเวลา 3 เดือน

มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อเอนกประสงค์ที่นำ�ที่อยู่อาศัยมา
เป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยมีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
พักชำ�ระเงินต้นและให้ชำ�ระเฉพาะกำ�ไร ระยะเวลา 3 เดือน

มาตรการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
> สินเชื่อธุรกิจแบบมีกำ�หนดระยะเวลา
> สินเชื่อธุรกิจ MSMEs
  วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักชำ�ระหนี้เงินต้น และให้ชำ�ระเฉพาะกำ�ไร  
  ระยะเวลา 3 เดือน
วิธีการขอ
** สามารถยื่นคำ�ขอได้สะดวก เพียงดาวน์ โหลดใบคำ�ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ฯ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.ibank.co.th
และส่งกลับมายังอีเมล COVID19@ibank.co.th

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
ibank Call Center 1302 หรือ โทร 02-650 – 6999
www.ibank.co.th
https://www.facebook.com/ibank.th
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มาตรการของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

มาตรการที่ 5

มาตรการที่ 1
มาตรการช่วยเหลือ SME : การพักชำ�ระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ให้กับลูกค้าเอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาททุกราย
เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป)

มาตรการที่ 2
มาตรการช่วยเหลือ SME : การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ� 
(ซอฟต์ โลน) ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500
ล้านบาท กู้เพิ่มได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง อัตราดอกเบี้ย
2% ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

ลูกค้าบัตรเครดิต ปรับลดอัตราผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ�จากเดิม 10% โดย
อัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565
และเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารฯ จะทำ�การปรับลดให้
ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตร
เครดิตไม่ต้องแจ้งความจำ�นงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ

มาตรการที่ 6
ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำ�ระเป็นงวด (Speedy Loan) ลูกค้า
สินเชื่อ Speedy Loan พักชำ�ระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน

มาตรการที่ 7

มาตรการที่ 3
สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท)
- พักชำ�ระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน
- ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โครงการสินเชื่อ
  ดอกเบี้ยต่ำ� (Soft Loan) ดอกเบี้ยต่ำ� 2% ต่อปี นาน
  2 ปี ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  และยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้

มาตรการที่ 4

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ (วงเงินไม่
เกิน 250,000 บาท) พักชำ�ระค่างวด สูงสุด 6 เดือน

มาตรการที่ 8
ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 3
ล้านบาท) พักชำ�ระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพิ่มเติม 0.40%  
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทแบบมีระยะ
เวลา (Minimum Loan Rate) หรือ MLR ปรับลดจาก 5.775%
เป็น 5.375% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงิน
เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) หรือ MOR ปรับลด
ลงจาก 6.495% เป็น 6.095% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าราย
ย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือ MRR ปรับลดลงจาก
6.745% เป็น 6.345%

ลงทะเบียนเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง
ได้แก่ แอปพลิเคชัน SCB EASY คอลเซ็นเตอร์ และสาขาธนาคารทั่วประเทศ
SCB CALL CENTER 0 2777 7777
www.scb.co.th
www.facebook.com/scb.thailand
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มาตรการของธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต
- ปรับลดอัตราการผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ�มาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึง 31 ธันวาคม 2564  
สำ�หรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม่
ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ
- ปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นพิเศษ อยู่ที่ 12% สำ�หรับลูกค้าที่ ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบ
อาชีพหรือทำ�งานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว
- พักชำ�ระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
- ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำ�ระ 1 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)
- พักชำ�ระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
- สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
- วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำ�ระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
- วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขอความช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามสถานการณ์
- สินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท
- พักชำ�ระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 6 เดือน (ลูกค้าผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิอัตโนมัติ เมื่อ
พระราชกำ�หนดให้อำ�นาจ ธปท. มีผลบังคับใช้ โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่ม
เติมต่อไป)
- ธนาคารขอสงวนสิทธิจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ดังนี้
1) การพักชำ�ระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลา
ผ่อนปรน
2) เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำ�ระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็น
ตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำ�หนดเวลาเดิม
ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง

ติดต่อสอบถามได้ที่
บัวหลวงโฟน 1333 www.bangkokbank.com
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มาตรการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

สินเชื่อบ้าน
พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน และพักชำ�ระหนี้เงินต้น 6 เดือน

สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลและสินเชื่อกรุงศรี iFIN พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน และลดค่างวดผ่อนชำ�ระต่อเดือนสูงสุด 85% 6 เดือน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม
โปรแกรมนี้สำ�หรับลูกค้าที่ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้ว
แต่กรณี
ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำ�ระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ ใน
กระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
โทร 1527 www.krungsri.com https://www.facebook.com/KrungsriSimple

กรุงศรีพร้อมช่วยเหลือ SME เพื่อเยียวยาธุรกิจตามมาตรการของ ธปท.
มาตรการที่ 1

พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน สำ�หรับลูกค้าผู้ประกอบการ ที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 100 ล้านบาทและ
เป็นลูกหนี้ดี เริ่ม 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

มาตรการที่ 2
กู้เสริมสภาพคล่องสำ�หรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงิน สินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี กู้ ได้
สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี
ไม่ต้องชำ�ระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
(ทั้งนี้การให้สินเชื่อใหม่นั้นเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร)
ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
โทร 1527 www.krungsri.com https://www.facebook.com/KrungsriSimple
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มาตรการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

ลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน "กรุงศรี คอนซูมเมอร์"
มาตรการที่ 1

- ลดอัตราผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ�โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความ
  จำ�นงกับบริษัท
- บัตรเครดิตปรับจาก 10% เป็น 5% ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
- สินเชื่อบุคคล (เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำ�ระขั้นต่ำ�) ปรับจาก 5%
  เป็น 3%ตั้งแต่ 18 มี.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

มาตรการที่ 2

- พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความ
จำ�นงกับบริษัทนานสูงสุด 2 รอบบัญชีสำ�หรับลูกค้าทุกรายที่มีวัน
ครบกำ�หนดชำ�ระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 ถึง วันที่ 12 มิ.ย. 63 โดย
ดอกเบี้ยยังคงคำ�นวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะ
บัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

มาตรการที่ 3

- ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป
UChoose เท่านั้น
- บัตรเครดิตปรับเป็น 12% ต่อปี +ขยายการผ่อนชำ�ระ นานสูงสุด 48
เดือนตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
- สินเชื่อบุคคลปรับเป็น 22% ต่อปี +ลดการผ่อนชำ�ระ ขั้นต่ำ�เหลือ
3%ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

***เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง
หรือธุรกิจที่ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
***ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคง
ค้างที่เข้าร่วมโครงการโปรดศึกษาเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการที่ Website ของบริษัทฯในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
***พร้อมลงทะเบียนผ่านโมบายแอป Uchoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63
ถึง 30 มิ.ย. 63
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
- ผ่านช่องทางออนไลน์บริษัทฯในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่
website และ Facebook ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้บริการ
- บัตรเครดิตกรุงศรี facebook: krungsricard
- บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ facebook:  Krungsri.first.choice
- บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน facebook: centralthe1creditcard
- บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า facebook: tescolotusmoney
- โทร 1527 www.krungsri.com https://www.facebook.com/
KrungsriSimple

ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
- พักชำ�ระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำ�หรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำ�หรับรถยนต์
- ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำ�ระ และลดค่างวด

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ
- โปรแกรมนี้สำ�หรับลูกค้าที่ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
ติดต่อสามถามได้ที่
กรุงศรี ออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5 www.krungsri.com
https://www.facebook.com/KrungsriAuto/
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มาตรการของธนาคารกสิกรไทย

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำ�หรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้า
ผู้ประกอบการ ของธนาคารกสิกรไทย
สำ�หรับบัตรเดรดิต
- ปรับลดอัตราผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ� เหลือ 5% ธนาคารปรับลดอัตราการชำ�ระขั้นต่ำ�จาก 10 % เป็น 5 % สำ�หรับ
ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยให้อัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งลงทะเบียน
o ปี พ.ศ. 2563-2564 ชำ�ระขั้นต่ำ� 5%
o ปี พ.ศ. 2565        ชำ�ระขั้นต่ำ� 8%
o ปี พ.ศ. 2566        ชำ�ระขั้นต่ำ� 10% ตามเดิม

- พักชำ�ระเงินต้น ชำ�ระเฉพาะดอกเบี้ย  

สำ�หรับสินเชื่อรถยนต์

ธนาคารพักชำ�ระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

สินเชื่อบ้านกสิกร

พักชำ�ระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือ ลดหย่อนผ่อนต่องวด 50 % สูงสุด 12 เดือน

สินเชื่อผู้ประกอบการ
- พักชำ�ระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือน โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

- ลูกค้ามีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท
- ระยะเวลา 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563
- ให้เงินกู้เพิ่มสภาพคล่อง สูงสุด 100 ล้านบาท โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ� (ธปท.)
  และโครงการ บสย. SME สร้างไทย
- ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 500 ล้านบาท
- กู้ ได้ 20 % ของยอดเงินที่ ใช้ ระยะเวลาผ่อน 1-5 ปี
- ดอกเบี้ยต่ำ�สุด 2 %

ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียน
www.kasikornbank.com
https://www.facebook.com/KBankLive/
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการขอความช่วยเหลือจากธนาคาร ได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่าน LINE KBank Live
หากลงทะเบียนสำ�เร็จ จะได้รับ SMS ยืนยันผลการอนุมัติภายใน 5 วัน โดยดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ที่ LINE KBank Live พิมพ์ @help
2. เลือกมาตรการสินเชื่อต่างๆ โดยระบบจะแสดงเมนูให้เลือก
(บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด/บัตรเงินด่วน/สินเชื่อเงินด่วน จะมีลิงก์ ให้ลงทะเบียนเอง )

3. กดเข้าร่วม > ระบบจะส่งให้ลงทะเบียนด้วยตนเอง
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่

https://bit.ly/3bxnV2Q

หรือโทรติดต่อลงทะเบียนผ่านทาง Call Center ดังนี้ครับ

KLeasing Call Center โทร 02-696-9999 กด 60

(จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 น. -17.00 น.)

K Contact Center โทร 02-8888888 กด 860 ตลอด 24 ชม. หรือ 02-888-8822
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มาตรการของธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช
- พักชำ�ระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
- ลดค่างวดการผ่อนชำ�ระ (กรณีลูกค้าไม่ต้องการพักชำ�ระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน)

สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู พร็อพเพอร์ตี้ โลน
- พักชำ�ระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยระยะเวลา 3 เดือน (สำ�หรับวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)
- ลดค่างวดการผ่อนชำ�ระ ระยะเวลา 3 เดือน (กรณีลูกค้าไม่ต้องการพักชำ�ระหนี้เงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ย 3 เดือน)

สินเชื่อบุคคล
- ธนาคารปรับลดอัตราผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ�คงเหลือ 3 % ต่อเดือน ให้ลูกค้าทุกรายโดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน
- สามารถเปลีย่ นวงเงินคงเหลือ เป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำ�ระค่างวดเท่ากันทุกเดือน

ลงทะเบียนผ่าน

- LINE @cimbthai ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2653
- มาตรการทั้งหมดเมื่อลงทะเบียนแล้ว รอรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 5 วันทำ�การ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า บริษัท ซี ไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำ�กัด สินเชื่อรถยนต์
- พักชำ�ระค่างวด 3 เดือน
- website: www.cimbthaiauto.com
โทร 02-684-6500 กด 1

จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.00 น. เสาร์ 08.30-17.00 น.

e-mail: covid19_support@cimbthaiauto.com
Fax 02-000-3290
สินเชื่อรถมอเตอร์
- เลื่อนการชำ�ระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) รวม 3 เดือน
- ยื่นคำ�ขอเข้าร่วมโครงการผ่าน แอปพลิเคชั่น WL SOM
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติม แอปพลิเคชั่น WL SOM และ www.worldlease.co.th
สินเชื่อ SME
- พักชำ�ระหนี้ เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าสามารถติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลท่าน ในวันและเวลาทำ�การ (จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)
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มาตรการของธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อบ้าน

- พักชำ�ระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2495 7655)
- ให้ส่วนลดดอกเบี้ย
- ขยายระยะเวลาผ่อนชำ�ระ

สินเชื่อ SME

- พักหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ตามเงื่อนไขของธนาคาร
- ขยายเวลาตามเงื่อนไขของธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคล

- พักชำ�ระหนี้เงินต้น 9-18 เดือน (สำ�หรับผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมทั้งหมด)
- พักหนี้(เงินต้น+ดอกเบี้ย) ตามเงื่อนไขธนาคาร
- ขยายเวลาสินเชื่อ/ค้ำ�ประกัน

- พักชำ�ระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน ลดดอกเบี้ย และขยาย
เวลาชำ�ระหนี้ (สำ�หรับสินเชื่อรายย่อย เป็นกรณี)

ลูกค้าธนาคารในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อ SME และสินเชื่อบุคคล
- ที่มีความประสงค์ขอพักชำ�ระหนี้หรือขยายเวลาชำ�ระหนี้ ลงทะเบียนผ่าน link https://www.kiatnakin.
co.th/th/covid-19-slm?slmcn=BCP_COVID
- เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะติดต่อกลับทาง SMS
- เพื่อยืนยันการได้รับข้อมูลภายใน 3 วัน และจะแจ้งผลการพิจารณาพักชำ�ระหนี้
  การขยายเวลาชำ�ระหนี้ หรือรายงานความคืบหน้าการดำ�เนินการให้ท่านทราบ
  ภายใน 14 วัน   
- นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่สะดวกให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ สามารถยื่นคำ�ร้องผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ
ตามเวลาทำ�การของธนาคาร
- https://www.facebook.com/kiatnakinlive
- KKP Contact Center 02 165 5555
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มาตรการของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม� วี งเงินสินเชื�อ ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชําระเงินต้นและ
ดอกเบีย� 6 เดือน
ลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม� วี งเงินสินเชื�อ ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชําระเงินต้นและดอกเบีย� 6
เดือน เงินกูเ้ สริมสภาพคล่อง กูไ้ ด้ไม่เกิน 20% ของยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค 62 อัตราดอกเบีย�
2% ไม่คดิ ดอกเบีย� 6 เดือน

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี�ธุรกิจและลูกหนี�รายย่อย
• ผ่อนปรนเงือ� นไขการชําระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้
เพือ� ให้ภาระการผ่อนชําระลดลง หลังหมดช่วงปลอดเงินต้น
• สนับสนุ นสินเชื�อเงินทุนหมุนเวียนเพิม�
• ลดดอกเบีย� ให้ลกู ค้าในช่วงทีม� ปี ั ญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็ นรายๆไป
• ช่วยเหลืออื�นๆ ตามทีเ� ห็นสมควรโดยพิจารณาเป็ นรายๆ ไป
ติดต่อได้ที่
โทร Call center 1327 หรือ 02-359-0000
Website : www.lhbank.co.th
Facebook : www.facebook.com/LHBank
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มาตรการของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา
ผ่อนปรนการชำ�ระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและ
ลูกค้าบุคคลธรรมดา
เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำ�เนินธุรกิจของลูกค้าที่ ได้รับผลกระทบขอสงวนสิทธิ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี

ผู้ถือบัตรเครดิต
ปรับลดอัตราผ่อนชำ�ระคืนขั้นต่ำ�จาก 10% เหลือ 5% สำ�หรับลูกค้าบัตรเครดิตทุกท่าน
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2564

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 250,000 บาท ผ่อนปรนการชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุด
ไม่เกิน 6 เดือน
วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท พักชำ�ระหนี้ 3 - 6 เดือน หรือ
ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำ�ระค่างวด ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี ไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณี และเฉพาะลูกค้าในธุรกิจ
ที่ ได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มขนส่ง กลุ่มสายการบิน กลุ่มโรงแรม
รีสอร์ท ที่พัก ภัตตาคาร และร้านอาหาร

สอบถามข้อมูลได้ที่
โทรศัพท์ สาขาของธนาคารหรือ ICBC (Thai) Call Center (0 2629 5588)
เพื่อรับคำ�แนะนำ�จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารฯ
สำ�หรับลูกค้าของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2876 7200 กด 1 และ 0 2626 8100
Website
• เว็บไซด์ธนาคาร www.icbcthai.com
• เว็บไซด์บริษัท www.icbcthaileasing.com
เพื่อความรวดเร็วในการยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการขอความช่วยเหลือในการชำ�ระหนี้ การลงทะเบียนออนไลน์
เป็นวิธีทราบผลเร็วที่สุด
Facebook : www.facebook.com/icbcbank.thailand
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มาตรการของธนาคารไทยเครดิต รายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ความช่วยเหลือ
ลูกค้าสินเชื่อของ
ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย

สนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ ในการช่วยประคับประคอง
ลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของธนาคาร ให้อยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลก
ระทบจากปัจจัยหลายด้าน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
• ลูกค้าสินเชื่อไมโคร/นาโนไฟแนนซ์
  (ทุกผลิตภัณฑ์)
• ลูกค้าสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี
  (ทุกผลิตภัณฑ์)
• ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)
• เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ ได้รับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจาก
สงครามการค้า ภัยแล้ง และ โรค
ระบาดร้ายแรง (COVID-19)
• เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีศักยภาพในการ
ผ่อนชำ�ระสินเชื่อและยังดำ�เนินธุรกิจ
หรือทำ�งานอยู่

มาตรการความช่วยเหลือ
• ลดภาระการผ่อนชำ�ระหนี้ ขยายเวลา
การผ่อนชำ�ระสูงสุด 24 เดือน* - โดย
ลดจำ�นวนเงินในการผ่อนชำ�ระ สามารถ
ชำ�ระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือ
ชำ�ระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำ�ระเฉพาะเงิน
ต้นได้
• เสริมสภาพคล่อง ให้เงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มเติม* วงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท
ถึง 30,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อน
ชำ�ระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี**
• การตี โอนชำ�ระหนี้ ลดค่าธรรมเนียม
การโอนที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

ช่องทางการติดต่ อ :
1. โครงการความช่วยเหลือ โทร 0 2203 6500
กด 1 สินเชื�อไมโครเอสเอ็มอี/สินเชื�อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)
กด 2 สินเชื�อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์)
2. Call Center โทร 0 2697 5454
3. สาขา สาขาสินเพื�อรายย่อย และสํานักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง
วันและเวลาติดต่ อ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
www.tcrbank.com
https://web.facebook.com/TCRBank

หมายเหตุ
* รายละเอียดเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื�อนไขที�
ธนาคารกําหนด
* * ระยะเวลาการสมัครขอรับสินเชื�อ: 1 มีนาคม
2563 - 31 ธันวาคม 2563
- ระยะเวลาบังคับใช้ : 1 มกราคม 2563 - 31
ธันวาคม 2564
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มาตรการของกลุ่มธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน)

สินเชื่อธุรกิจ SMEs วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
พักชำ�ระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
พักชำ�ระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) รถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท
พักชำ�ระเงินต้น 6 เดือน

สินเชื่อจำ�นำ�ทะเบียนรถ

เลื่อนการชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักชำ�ระหนี้เงินต้น 6 เดือน
(ตามความประสงค์ของลูกค้า)

โทรศัพท์ 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000
www.tisco.co.th
https://web.facebook.com/TISCOFinancialGroup
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มาตรการของธนาคารซิตี้แบงค์

ปรับลดยอดขั้นต่ำ�จาก 10% เป็น 5%
สำ�หรับมาตรการเยียวยาลูกหนี้ของซิตี้แบงก์นั้นนั่นคือ
การปรับลดยอดขั้นต่ำ�ที่ต้องชำ�ระ จาก 10% เป็น 5%
ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม
2564 สำ�หรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์นั้นจะได้รับ
การปรับลดอัตโนมัติสำ�หรับยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอด
บัญชีเดือนเมษายนเป็นต้นไป

สามารถทำ�ธุรกรรมต่างๆผ่านช่างทางออนไลน์ ได้
ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์สามารถจัดรายการต่างๆ
เกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ ได้ ทุกวัน ทุกเวลาผ่านทาง Citi
Mobile App และ Citibank Online ซึ่งทำ�ได้ตั้งแต่การ
เช็คยอดการใช้จ่าย คะแนนสะสมและการจ่ายบิล การ
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง การเปิดใช้งานและ
ระงับบัตรเครดิตชั่วคราว การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
การสมัครใช้บริการรับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและผ่อน
ชำ�ระเป็นรายงวด

สอบถามข้อมูลได้ที่

Citi LINE Connect หรือ ดาวน์ โหลดซิตี้ โมบายล์แอป ค้นหา Citibank TH จาก App Store / Google Play
โทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
02-232-4224 ในเวลาทำ�การ จันทร์ – ศุกร์
Website : www.citibank.co.th
Facebook : www.facebook.com/CitiThailand
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มาตรการของกลุ่มธนาคารยูโอบี (UOB)

บัตรเครดิตยูโอบี และ บัญชียูโอบีแคชพลัส
- ปรับลดอัตราผ่อนชําระคืนขั้นตํ่าให้ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีและแคชพลัสทุก
ท่าน โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของ -ลูกค้าที่
อาจได้รับผลกระทบ
- พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
- เข้าร่วมโปรแกรมผ่อนชำ�ระนานสูงสุด 48 งวด (ลูกค้าต้องมีสถานะบัญชีเป็น
ปกติเท่านั้น)

สินเชื่อบุคคลไอแคช
พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน
- พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
- พักชำ�ระเงินต้น โดยชำ�ระเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน

สินเชื่อลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี และลูกค้าองค์กร
- ยกเว้นการชำ�ระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
- พักชำ�ระหนี้เงินต้น (Grace Period) โดยชำ�ระแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน
- สินเชื่อโครงการ Soft Loan อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 2 ระยะเวลา 2 ปี

สอบถามข้อมูลได้ที่
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสินเชื่อของท่าน
หรือ UOB Biz Call Center โทร 02 343 3555
หรือ UOB Call Center โทร 02 285 1555
https://www.uob.co.th/personal/covid19/covid-19_financial-assistance-program.page
https://www.facebook.com/uob.th
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มาตรการด้าน
ประกันสังคม / แรงงาน
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การลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน
นายจ้าง และผู้ประกันตนที่ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติร้ายแรง กรณีการระบาด
ของไวรัส COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำ�าหนดให้ โรคไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรค
ติดต่อ พ.ศ. 2558  
มีระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบ ของนายจ้างและผู้ประกันตน ระยะเวลา 3
เดือน (มี.ค. - พ.ค.63)
• นายจ้าง                ลดลงเป็น 4%
• ผู้ประกันตน มาตรา 33  ลดลงเป็น 1%
• ผู้ประกันตน มาตรา 39  เหลือเพียง 86 บาท
กรณี ที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำ�นวนเงินที่กำ�หนดไว้ตามประกาศ ให้นายจ้างหรือผู้
ประกันตน ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืน ณ สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด
สำ�นักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพฯ
ขั้นตอน
1. กรอกเอกสารคำ�ขอรับเงินคืน หรือ สปส. 1-23/1
2. ยื่นเอกสารที่สำ�นักงานประกันสังคมพื้นที่ หรือส่งไปรษณีย์ก็ ได้
3. เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. บันทึกผลการพิจารณา ในระบบการคืนเงิน

การขยายระยะเวลาการส่งเงินสมทบ ของนายจ้าง
และผู้ประกันตน มาตรา 33,39
ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ขยายกำ�หนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงิน
สมทบ และการนำ�ส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน มีบังคับใช้ตั้งแต่เดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)
สำ�หรับงวดเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ขยายไป 3 เดือน
1. ค่าจ้างเดือน มีนาคม 2563 ให้นำ�ส่งภายใน 15 กรกฏาคม 2563
2. ค่าจ้างเดือน เมษายน 2563 ให้นำ�ส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563
3. ค่าจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 ให้นำ�ส่งภายใน 15 กันยายน 2563

การเพิ่ม สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
เหตุสุดวิสัย หมายถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคติดต่ออันตรายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน และถึงขนาดที่ผู้ประกันตนไม่สามารถทำ�งานได้หรือนายจ้างไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ ภายใต้การกำ�หนดเงื่อนไขใหม่ 2 ข้อ คือ กิจการที่รัฐ
สั่งให้ปิดชั่วคราวตาม พระราชกำ�หนด (พรก.) ฉุกเฉิน ลูกจ้างจะได้รับเงินในฐานะผู้
ประกันตนจากประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน กิจการนายจ้างสั่งปิดเอง ซึ่ง
นายจ้างจะต้องออกใบรับรองให้ลูกจ้าง ว่า ทางบริษัทสั่งปิดกิจการชั่วคราว เพราะ
โดนผลกระทบไวรัสโควิด – 19 เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ รับเงินในฐานะผู้ประกันตน
จากประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นกัน
การจ่ายเงินชดเชย
1. ลาออก ชดเชย 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน [บังคับใช้ 2 ปี]
2. เลิกจ้าง ชดเชย 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน[บังคับใช้ 2 ปี]
3. ผู้ประกันตน มาตรา 33  ที่ ได้รับผลกระทบหยุดงานชั่วคราว ประกันสังคมจ่าย
ให้ 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนขอรับเงินชดเชยกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ที่ ได้รับผลกระทบโควิด - 19
1. นายจ้างต้องแจ้งยื่นเรื่องกับประกันสังคม ที่เว็บไซต์ของสำ�นักงานประกันสังคม
www.sso.go.th/eform_news/
2. ลูกจ้างยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ผ่านระบบ e-form ที่เว็บไซต์ของ
สำ�นักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news/ (ประกันสังคมถึงจะจ่าย
เงินให้ ประมาณปลายเดือนเมษายน 2563)
วิธีการคำ�นวน
ตัวอย่าง กรณีที่ลูกจ้างรายได้ 20,000 บาท ให้คิดที่ 15,000 บาท ที่ส่ง ปกส.
แล้วเอา 15,000 มาหารค่าเฉลี่ย 30 วัน  จะได้ค่าจ้างรายวัน วันละ 500 บาท
เราก็เอา 62% *  500 = 310 บาท
แสดงว่า ปกส.จ่ายเงินชดเชยวันละ 310 บาท
หมายเหตุ :
ลูกจ้างรายวัน และรายเดือน สามารถรับเงินชดเชยได้ โดยอ้างอิงจากที่ส่ง

สอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์สารนิเทศ สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
Website: www.sso.go.th
โทร สายด่วน 1506
Facebook.com/ssofanpage
E-mail : info @sso1506.com
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การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วย COVID–19
ประชาชนในทุกจังหวัด หากมีความเสี่ยงอยู่ ในเกณฑ์สอบสวนโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี ได้ที่ โรง
พยาบาลในสิทธิ์ประกันสังคมและบัตร 30 บาท
สิทธิ์รักษาพยาบาลพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
เราทุกคนที่มีเลขประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลได้จาก 3
ระบบ คุณสามารถเช็คสิทธิ์ด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ eservices.nhso.go.th ซึ่งเป็น
เว็บที่ดูแลโดยสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิ์รักษาพื้นฐานของตัวเองได้ที่เว็บนี้เว็บเดียว ใช้เวลา
ประมวลผลไม่นาน โดยทางเว็บจะแจ้ง 'ข้อมูลสิทธิ์' ให้เราตรวจสอบวันเริ่มใช้สิทธิ์
และโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่ ช่องที่สำ�คัญก็คือ 'สิทธิ์ที่เข้ารับบริการ' อย่างกรณี
ลูกจ้าง พนักงานบริษัทก็จะขึ้นว่า "สิทธิ์เบิกกองทุนประกันสังคม"
ภายใน 3 สิทธิ์นี้คุณจะใช้ ได้สิทธิ์เดียวเท่านั้น ได้แก่
1) สิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
บุคคลที่จะได้สิทธิ์นี้ คือ ข้าราชการ และบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่
สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ดูแลโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวง
การคลัง ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ คลิกที่นี่ https://bit.ly/3aoGNjL
2) สิทธิ์ประกันสังคม

การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำ�หรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยสำ�นักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
1.การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ
  1.1 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ รวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) สำ�หรับบุคลากรห้อง
ปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง
  1.2 ค่า PPE สำ�หรับบุคลากรเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน
540 บาท/ครั้ง
2.ค่าห้องควบคุมรวมค่าอาหาร
  2.1 ค่าห้องควบคุมหรือห้องดูแลการรักษารวมค่าอาหาร ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดหรือแนะนำ� จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท/วัน
  2.2 ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท/วัน
3. ค่า PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาทต่อชุด
  3.1 สำ�หรับผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ถึงอาการปานกลาง จ่ายตามการให้บริการ
จริงไม่เกิน 15 ชุด/วัน
  3.2 สำ�หรับผู้ป่วยอาการรุนแรงจ่ายตามการให้บริการจริงไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน

คุ้มครองผู้ประกันตนที่ส่งสมทบและเข้ารับการรักษาได้ที่ โรงพยาบาลที่ท่านเลือกลง
ทะเบียน ดูแลโดยสำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม คลิกที่นี่ https://bit.ly/34QoVgH

4. ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 จ่ายตามจริง ไม่
เกิน 7,200 บาท/ราย หรือจ่ายชดเชยเป็นยา ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำ�เป็นที่
หน่วยบริการต้องใช้ยารักษาผู้ป่วยเกินกว่าอัตราที่กำ�หนด ให้หน่วยบริการขอ
อนุมัติต่อ สปสช. เป็นรายกรณี

3) สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 30 บาท (บัตรทอง)

5. ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ

คุ้มครองคนไทยทุกคนที่ ไม่ ได้รับสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการและสิทธิ์ประกันสังคม
ดูแลโดยสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจสอบรายชื่อโรง
พยาบาลรับสิทธิ์ประกันสุขภาพ 30 บาท กรุงเทพ คลิกที่นี่ https://bkk.nhso.
go.th/pp/stat/mcupmap.php
ตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองจังหวัดอื่นๆ โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขบัตรประชาชน

  5.1 ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ อัตราจ่ายเป็นไปตามคู่มือ
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสำ�นักงาน

ผู้ที่ ได้สิทธิ์รักษาพยาบาลข้อใดไปแล้วก็จะไม่ ได้สิทธิ์ข้ออื่น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ออกมาชี้แจงแล้วว่าการตรวจรักษาโควิด-19 แก่คนไทยจะได้รับการตรวจรักษาฟรี
ทุกคน แต่ย้ำ�ว่าต้องเป็นผู้ที่มีอาการป่วยที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

6. ค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ
สำ�หรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนไทยทุกคน จ่าย
ตามอัตราที่กำ�หนดในข้อ 1 โดยอนุโลม

  5.2 ค่า PPE รวมค่าทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700
บาท/ครั้งที่มีการส่งต่อผู้ป่วย

สอบถามข้อมูลได้ที่
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทร "02-141-4000 (เวลาราชการ)
สายด่วน 1330 (ให้บริการตลอด 24 ชม.)"
https://www.nhso.go.th
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/
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รายชื่อโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ทั่วประเทศ (ดังภาพ)
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจยืนยันผล คุณอาจจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ใกล้บ้านได้ และทางโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ ไม่มี ใน
รายชื่อก็ยังคงเข้ารับการรักษาได้ เพียงแค่อาจจะส่งตัวอย่างให้ห้องแล็บที่ ใกล้ที่สุดช่วยตรวจ ติดตามรายชื่อโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการที่อยู่ ในเครือข่าย
ตรวจ SARS-Cov-2 ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

36

คู่มือสู้วิกฤติ COVID-19 สำ�หรับ SMEs : ฉบับที่ 1 ณ 21 เมษายน 2563

เปิดอบรมฟรี สำ�หรับแรงงานอิสระ ใน 15 สาขาอาชีพ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   เปิดหลักสูตรการอบรมให้กับแรงงานอิสระ ที่ ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส เปิดให้ฝึกอาชีพฟรี ระยะเวลาฝึก 15 วัน มีเบี้ยเลี้ยง
ให้วันละ 150 บาท เป้าหมายรับสมัคร 7,800 คน
   โดยเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ
- การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
- บาริสต้ามืออาชีพ
- การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย
- การประกอบธุรกิจกาแฟ
- การประกอบอาหาร และการทำ�ขนม เป็นต้น

การผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างชาติ
(work Permit)
  กระทรวงแรงงาน เห็นชอบมาตรการผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงาน
ต่างชาต ิ(work Permit) ไป 6เดือน สำ�หรับผูป้ ระกอบการที่ ใช้แรงงานต่างชาติ
สอบถามข้อมูลได้ที่
กรมคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 02-2468994

ขยายเวลา ให้คนต่างด้าว ประเภทคนอยูช่ ว่ั คราวอยูต่ อ่
เป็นกรณีพเิ ศษ

สำ�หรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up skill และ Re skill
พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ
ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

รัฐบาลขยายเวลา อนุญาตให้คนต่างดาว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
อยู่ต่อไปอีก เป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดแต่ละประเภทดังนี้

วิธีการสมัคร
ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำ�นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุก
แห่งทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร
ขยายระยะเวลาการเดินทางกลับให้เกินกว่า 1 ปี และเมื่อสถานการณ์
คลี่คลาย ให้เดินทางกลับราชอาณาจักรโดยเร็วตามระยะเวลาที่ทาง
ราชการประกาศกำ�หนด

สอบถามข้อมูลได้ที่
สายด่วนกระทรวงแรงงาน หรือ กองสื่อสารองค์กร
สายด่วน 1506 กด 4  โทร . 0 2245 4035

2. คนต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราวทุกประเภทวีซ่า
ขยายระยะเวลาการให้อยู่ต่อ และการแจ้ง 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.
– 31 ก.ค. 63 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ให้ขออยู่ต่อตามระเบียบทาง
ราชการประกาศกำ�หนด โดยไม่ต้องต่อวีซ่า ไม่ต้องรายงานตัว 90 วัน
ไม่เสียค่าธรรมเนียม  ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ

การอนุญาตให้ปรับการจ้างงานเป็นรายชั่วโมง
  กรณี โรงงานไม่มีการผลิต ครบ 100 % เหมือนเดิม เนื่องจากได้รับผลก
ระทบ และเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดการเลิกจ้าง จึงอนุญาตให้ปรับการจ้างงาน
เป็นรายชั่วโมงได้ ในอัตรา 40 - 41 บาท โดยจ้างขั้นต่ำ� 4 - 8 ชม.
สอบถามข้อมูลได้ที่
กรมสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน   โทร 02-2459821

3. คนต่างด้าวที่ ใช้บัตรผ่านแดน (Border pass)
ให้อยู่ต่อไป จนกว่าจะมีการเปิดให้สัญจร ข้ามแดนระหว่างประเทศ ตาม
ปกติ เมื่อมีการเปิดด่านชายแดน ให้เดินทางกลับออกไปภายใน 7 วัน
สอบถามข้อมูลได้ที่
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง   โทร. 1178

การนำ�ค่าใช้จ่าย ด้านค่าจ้างแรงงาน ในช่วงโควิด - 19 มาหักภาษี
  กรมสรรพากร เห็นชอบให้บริษทั นำ�ค่าใช้จา่ ยด้านค่าจ้างแรงงานในช่วงโควิด - 19 หักภาษี ได้ 3 เท่า ระยะเวลา 3 เดือน โดยขอให้เทียบกับเดือน มีนาคม 63
หมายเหตุ : รายละเอียดอยู่ระหว่างสรรพากรกำ�หนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ
สอบถามข้อมูลได้ที่
กรมสรรพากร call center 1161
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มาตรการเลื่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ขยายเวลายื่นแบบและชำ�ระภาษีเป็นการทั่วไป ดังนี้
1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำ�หรับปีภาษี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.90* แบบ
ภ.ง.ด.91* และ แบบ ภ.ง.ด.95) ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

มาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5%
การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา ในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย. 2563 และ
หลังจากนั้นผู้ประกอบการที่ ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Withholding Tax) จะจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 2% ตั้งแต่เดือน
ต.ค.2563 - ธ.ค.2564

2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.
50 และ แบบ ภ.ง.ด. 55) ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�หรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563
   (แบบ ภ.ง.ด. 51) ขยายออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ขยายเวลายื่นแบบและชำ�ระภาษีเฉพาะผู้ประกอบการที่ปิดสถาน
ประกอบการตามคำ�สั่งของทางราชการ ดังต่อไปนี้
1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด.
3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่
ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และ เดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่น
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือน
มีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563  และเดือน
เมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไป
ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
• การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36)  ของเดือนมีนาคม
2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563
ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2563
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่น
ภายในเดือน เมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 แต่ ไม่
รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำ�ไรที่ชำ�ระใน
ขณะจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม
4) อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และ แบบ อ.ส. 4ข) ที่
ต้องยื่นชำ�ระภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการที่ ได้รับสิทธิ
ขยายเวลาเฉพาะกรณีที่ปิดสถานประกอบการตามคำ�สั่งของทางราชการ
จะต้องมีหน้าที่ ในการยื่นแบบและชำ�รอะภาษี

มาตรการลดภาระดอกเบี้ยจ่าย SMEs
หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า
เป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ SMEs ที่เข้าร่วมมาตรการเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ� (ซอฟต์ โลน) ของรัฐบาล โดยสามารถหักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม
ได้ 1.5 เท่า สำ�หรับการจ่ายดอกเบี้ยในช่วงเดือน เม.ย. - ธ.ค. 2563 ทั้งนี้
ผู้ประกอบการต้องมีการจัดทำ�บัญชีชุดเดียวด้วย โดย SMEs ที่สามารถรับ
สิทธิ์ ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
-

มีรายได้ครบ 12 เดือน (รายได้ ไม่เกิน 500 ล้าน/ปี)
จำ�นวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
จัดทำ�บัญชีเดียว
มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 ก.ย. 62

มาตรการสนับสนุน SMEs จ้างงานต่อเนื่อง
ค่าจ้างหักรายจ่ายได้ถึง 3 เท่าา
เป็นการสนับสนุนให้ SMEs จ้างงานต่อเนื่อง โดยสามารถนำ�รายจ่ายค่า
จ้างพนักงานมาหักรายจ่ายได้ 3 เท่า สำ�หรับรายจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือน
เม.ย.-ก.ค.2563  โดย SMEs ที่สามารถรับสิทธิ์ ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- มีรายได้ครบ 12 เดือนไม่เกิน 500 ล้านบาท
- มีจำ�นวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
- มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 ก.ย. 62
- คงการจ้างงานของลูกจ้างที่ประกันตนและมีค่าจ้าง
  ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
- จำ�นวนลูกจ้างไม่น้อยกว่าจำ�นวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้ายของเดือน ธ.ค. 62
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มาตรการด้านภาษี
กรมสรรภากร

มาตรการสนับสนุนยกเว้น VAT นำ�เข้า ยา, เวชภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์ เพื่อการบริจาค

นำ�เข้า และ บริจาค ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

มาตรการเพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี
คืน VAT เร็วภายใน 15 วัน

มาตรการสนับสนุนการแก้ ไขปัญหาโควิด-19
บริจาค ได้ ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT

เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี โดยคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  ในกรณียื่นแบบ
ภาษีทางอินเตอร์เน็ตภายใน 15 วัน จากปกติใช้เวลา 30 วัน และหากยื่น
เอกสารผ่านสำ�นักงานรรพากรพื้นที่สาขาจะคืนภายใน 45 วัน จากปกติใช้
เวลา 60 วัน

สนับสนุนการแก้ ไขปัญหาโควิด-19 โดยการบริจาคเงินช่วยโควิด-19 ผ่าน
ทาง e-Donation ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2563 - 5 มี.ค. 2564 โดยท่าน
สามารถรับสิทธิ์ ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุน
ลงทุน SFF ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 2 แสนบาท
มาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุน ที่ลงทุนในกองทุนเพื่อ
การออม (SSF) โดยให้ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 200,000 บาท แยกจากวงเงิน
ของกองทุน SSF ปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานเงินสะสมเพื่อการเกษียณ
อายุ 500,000 บาท ทั้งนี้ การลดหย่อนภาษีส่วนที่เพิ่มเติมนี้ ต้องเป็นการ
ลงทุนในกองทุน SSF ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อย
กว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10
ปี ลงทุนในช่วง 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2563 นี้

สอบถามข้อมูลได้ที่
กรมสรรพากร โทร. 0 2272 9529-30
หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161
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มีรายได้ครบ 12 เดือน (รายได้ ไม่เกิน 500 ล้าน/ปี)
- บุคคลธรรมดา บริจาคเงิน สามารถหักลดหย่อนได้ ไม่เกิน 10% ของ
เงินได้หลักหักค่าใช้จ่าย
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยโควิด-19
สามารถหักรายจ่ายได้ ไม่เกิน 2% ของกำ�ไรสุทธิ
- ผู้ประกอบการ VAT บริจาคทรัพย์สินช่วยโควิด-19 จะได้รับยกเว้น
VAT
หมายเหตุ
** เข้าบัญชี สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับ
บริจาคสนับสนุนการแก้ ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เลขที่ 067-0-13829-0

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/
news27_2563.pdf
Website : https://www.rd.go.th/
Facebook :https://www.facebook.com/TheRevenueDepartment/
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มาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้า
การกำ�กับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า

บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร
์ ไม่เกิน 5 แอมป์ ให้ ใช้ ไฟฟ้าฟรี

ตรึงอัตราค่าเอฟที (FT) เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา -11.60 สตางค์
ต่อหน่วย หรือ ลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐาน

ครม.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ ใช้ ไฟฟ้าที่ ได้
รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

มาตรการจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

- เห็นชอบกำ�หนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำ�หรับผู้ ใช้ ไฟฟ้าประเภท
บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภทที่ 1.1 ของการ
ไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก 50
หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน

ลดค่าไฟ  ร้อยละ  3  ให้แก่ผู้ ใช้ทุกประเภท  :  ตั้งแต่เดือนเมษายน 63 มิถุนายน 63 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ไม่ต้องดำ�เนินการใดๆ ส่วนลดจะ
ปรับให้อัตโนมัติ ซึ่งรายละเอียดส่วนลดจะปรากฏในบิลที่ผู้ ใช้ ไฟฟ้าได้รับ

ขยายระยะเวลาการชำ�ระค่าไฟฟ้า สำ�หรับผู้
ใช้ ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง
- ขยายเวลาการชำ�ระค่าไฟฟ้ากิจการเฉพาะอย่าง : ธุรกิจโรงแรมและ
กิจการให้เช่าพักอาศัย ไม่คิดค่าปรับ(ดอกเบี้ย)ตลอดระยะเวลาการผ่อน
ผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้า และผ่อนผันได้ ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละ
รอบบิล
เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำ�เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563
- งวดเดือนเมษายน 2563 สามารถชำ�ระได้ถึงเดือนตุลาคม 2563
- เดือนพฤษภาคม  สามารถชำ�ระได้ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
  โดยผู้ ใช้ ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำ�นักงาน
การไฟฟ้าในพื้นที่
หมายเหตุ : มาตรการคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้าให้บ้านที่อยู่อาศัยและ
กิจการขนาดเล็ก : ดูรายละเอียดวิธีลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ ไฟฟ้า
ผ่านเว็บไซต์ กฟภ. ได้ที่ https://bit.ly/2V7Mhtr
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- ห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำ�ระค่าไฟฟ้าให้ผู้ ใช้ ไฟฟ้าทั้ง 2
ประเภท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำ�หรับใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าประจำ�เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 โดยให้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการชำ�ระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ http://www.gcc.
go.th/webgcc/?p=7164

มาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า
จากผลกระทบของโควิด-19
มีผลบังคับใช้ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
1. ผู้ ใช้มิเตอร์ ไฟฟ้า ไม่เกิน 5 แอมป์ มีผู้ ได้รับประโยชน์ 10 ล้านราย
- ให้ ใช้ ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วย จากเดิมให้ ใช้ ไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 50 หน่วย
2. ผู้ ใช้มิเตอร์ ไฟฟ้า เกิน 5 แอมป์ มีผู้ ได้รับประโยชน์ 20 ล้านราย
1) ใช้ ไฟฟ้าเพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 ไม่เกิน 800 หน่วย ส่วนต่างใช้ฟรี
2) ใช้ ไฟเพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 ตัง้ แต่ 801-3,000 หน่วย ส่วนต่างลด 50%
3) ใช้ ไฟเพิม่ จากเดือน ก.พ. 63 ตัง้ แต่ 3,001 หน่วย ขึน้ ไป ส่วนต่างได้ลด 30%
หมายเหตุ
สำ�หรับกรณีที่มีการชำ�ระค่าไฟฟ้าไปแล้ว จะมีการหักคืนให้ ในบิลค่า
ไฟฟ้าในรอบถัดไป

คู่มือสู้วิกฤติ COVID-19 สำ�หรับ SMEs : ฉบับที่ 1 ณ 21 เมษายน 2563

43

มาตรการเกี่ยวกับการประปา

มาตรการเกี่ยวกับการประปา
1. ลดค่าน้ำ� ร้อยละ 3 ของผู้ ใช้ทุกประเภท
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 63 – กรกฎาคม 63 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
2. มาตรการขยายระยะเวลาการชำ�ระค่าน้ำ�ประปา
สำ�หรับผู้ ใช้น้ำ�ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพัก
อาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำ�ระได้ ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละ
รอบใบแจ้งค่าน้ำ�ประปาของเดือนเมษายน 63 - พฤษภาคม 63
3. มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำ�
สำ�หรับผู้ ใช้น้ำ�
- ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย
- ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

การประปานครหลวง
งดเก็บค่าธรรมเนียมชำ�ระค่าน้ำ�ประปา
- เมื่อชำ�ระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / BIG C / LOTUS / CENPAY
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
- ยกเว้น เฉพาะ CENPAY งดเก็บค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาค
งดเก็บค่าธรรมเนียมการชำ�ระค่าน้ำ�ประปา
- เมื่อชำ�ระผ่าน 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดวิธีลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้น้ำ�ประปาผ่านเว็บไซต์/แอป/
ไลน์ กปภ. ได้ที่ https://bit.ly/34htn7z หรือ รับเงินคืนที่ 7-Eleven โดย

- เมื่อชำ�ระผ่าน TESCO LOTUS ทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

1) หลังลงทะเบียน จะได้รับ SMS เลข Pin Code
2) นำ� เลข Pin Code พร้อม บัตรประชาชนตัวจริง ไปติดต่อรับเงินประกัน
คืนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หลัง 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662
http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7167
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มาตรการการลดค่าธรรมเนียม
ค่าเช่าในการบริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1. ลดภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการ ให้บริการของ
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นค่าเช่า ที่ราชพัสดุ 1 ปี ให้กับ
ผู้เช่า ประเภทผู้อาศัยและเกษตร

2. เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุสำ�หรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการ
ที่อยู่ธุรกิจท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
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มาตรการเกี่ยวกับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์
เปิดให้ประชาชนใช้อินเตอร์เน็ต
ฟรี 3 เดือน
Internet มือถือ

• เปิดให้ประชาชนได้ ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มอีก 10 กิกะไบต์ ฟรี เป็นเวลา
30 วัน
• ผู้ ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ที่ ใช้เน็ตไม่เกิน 10 กิกะไบต์
• ประชาชนสามารถรับสิทธิ์ ได้ ด้วยการ กด *170*เลขบัตรประชาชน13หลัก
#โทรออก
• ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ 3-5 นาที หลังจากนั้นจะมี SMS
ยืนยันเพื่อเริ่มใช้งาน
• กดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.- 30 เม.ย.63 นี้
• 1 คน มีสิทธิ์ 1 เลขหมายเท่านั้น

หมายเหตุ ในวันที่ 10 เมษายนนี้ ทุกเครือข่ายมือถือจะส่ง SMS มายังโทรศัพท์
มือถือของท่านเพื่อให้กดรับสิทธิ์

Internet บ้าน

• ไม่ตอ้ งลงทะเบียนผู้ ให้บริการอัพให้เองตัง้ แต่วนั ที่ 10 เม.ย.63 ใช้ ได้ฟรี 30 วัน
• สำ�หรับผู้ ใช้ ADSL และสายทองแดง
จะอัพสปีดให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์
• สำ�หรับผู้ ใช้ Fiber ถ้าความเร็วที่ ใช้อยู่ ไม่ถึง 100 Mbps
จะอัพสปีดให้เป็น 100 Mbps
• กรณีที่ผู้ ใช้มีหลายสิทธิ์จะได้รับเพียงสิทธิ์เดียว
• กรณีที่ ได้รับอัพสปีดแล้วจะมีการส่ง SMS ยืนยันกลับไป
http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7170

กสทช.

ค่ายมือถือ ให้กดรับสิทธิ์ โทรฟรี 100 นาทีทกุ เครือข่าย นาน 45 วัน เริม่ 1 พ.ค.63
รัฐบาลและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย ให้ประชาชาชนโทรฟรี 100
นาที ทุกโครงข่าย(ข้ามเครือข่ายได้)เป็นระยะเวลา 45 วัน
วิธีดำ�เนินการ
1.กดรับสิทธิ์ตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563
2.กด *170 *เลขบัตรประชาชน 13 หลัก # โทรออก
3.หลังจากนั้นรอ SMS แจ้งยืนยันรับสิทธิ์
4.กดรับสิทธิ์วันไหนเริ่มนับวันนั้นเป็นระยะเวลา 45 วัน
http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=9049

เดินหน้าร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ อาทิ food panda และ LINE MAN มอบสิทธิ
พิเศษ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณีหากจำ�เป็นต้องกักตัวเพื่อดูอาการ
หรือ จำ�เป็นต้องทำ�งานนอกสถานที่

ดีแทค ออกมาตรการ “HAPPY@HOME” ช่วยลูกค้ากว่า 20.6 ล้านราย ผ่าน
วิกฤต เปิดให้ ใช้งานดาต้าบนแพลตฟอร์มการทำ�งานฟรี ร่วมมือกสทช. มอบเน็ต
10 GB ให้ประชาชน ขยายบริการใจดี ให้ยืม ออกซิมสำ�หรับนักเรียน-นักศึกษา ทำ�
โปรส่งอาหารฟรีร่วมกับพาร์ทเนอร์
• บริการอินเทอร์เน็ตฟรี
เมื่อใช้งานแพลทฟอร์มที่ช่วยการทำ�งานที่บ้านได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
Microsoft Office 365 , Zoom นาน 90 วัน ไม่เสียค่าเน็ต
• ดีแทคร่วมมือกับ กสทช. มอบอินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB
ลูกค้าดีแทคเริ่มรับสิทธิ์ ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน ซึง่ ยังรอขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน
ในรายละเอียดจาก กสทช
• บริการใจดี ให้ยืม ให้ยืมมากขึ้น
แต่จ่ายค่าบริการเท่าเดิม และใจดี ให้ โอน โอนเงินค่าโทรให้เพือ่ นหรือครอบครัว
ในเวลาที่ ไม่สะดวกมาพบกัน ซึง่ เป็นบริการทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับผู้ ใช้งานกลุม่ ผูส้ งู อายุ
• บริการสำ�หรับนักเรียน นักศึกษา
ที่สถาบันการศึกษาสามารถติดต่อดีแทคที่ 088-188-1678 ให้เข้าไปออกแบบ
บริการดาต้าให้สอดรับกับความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนี้ ดี
แทคยังได้เข้าร่วมโครงการ Student SIM ที่มอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด ความเร็ว 4Mbps นาน 3 เดือน ในราคา 400 บาท
• บริการจัดส่งอาหารฟรี
ของ ดีแทค รีวอร์ด ที่ร่วมกับ GET และ FoodPanda จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
ลูกค้าดีแทคสามารถ-รับสิทธิ์ ได้ง่ายๆผ่าน ดีแทค แอป และติดตามดีลสุด
พิเศษทุกศุกร์ ได้จาก Line dtac reward และ Facebook dtac reward
และเว็บไซต์ www.dtac.co.th/dtacreward
• ฟรีประกัน COVID-19 คุ้มครองสูงสุด 255,000 บาท ให้กับลูกค้าดีแทครา
ยเดือนและเติมเงิน ที่สมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต โดยสามารถค้นหาราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtac.co.th/home.html
มาตรการ HAPPY@HOME ให้บริการโทรฟรี 1669 บริการสายด่วนข้อมูลของ
สถาบันการแพทย์ และ 1422 บริการสายด่วนข้อมูลกรมควบคุมโรค ตลอด 24 ชัว่ โมง

ทรูไอดี มอบความคุ้มครอง COVID-19 ร่วมกับ ซิกน่า โบรคเกอร์ ประกันภัย
สูงสุด 100,000 บาท นาน 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำ�นวน 200,000 สิทธิ์ แก่
ลูกค้าทรูมูฟเอช ทั้งแบบรายเดือน และเติมเงิน ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ กดรับสิทธิ์
ผ่านแอปทรูไอดี ได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
“ซิมกักตัว ไม่กลัวเหงา” จาก ทรูมูฟ เอช เน็ตไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว 10 Mbps.
ใช้งานได้ 30 วัน ให้คนไทยและลูกค้าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวังเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เชื่อมต่อโลกได้ตลอดเวลา ทั้งทำ�งานติดตามข่าวสาร ดูหนัง
ดี ซีรีส์ดัง เชียร์กีฬามันส์ ฟังเพลงฮิต และโทรฟรีนาน 60 นาที ผ่านทรูไอดี
แอปพลิเคชัน โดยระยะแรก จะร่วมกับ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ)
มอบให้ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวัง ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับ
การสนับสนุนอาหาร และ “ซิมกักตัว ไม่กลัวเหงา” ใน LINE CPFRESHMART
โดยเมื่อซีพีเอฟนำ�รายชื่อไปตรวจสอบกับกรมควบคุมโรคแล้ว จะส่ง SMS ยืนยัน
รับสิทธิ์ และ “ทีมซีพีเฟรชมาร์ทเดลิเวอรี่” จะนำ�ผลิตภัณฑ์อาหารและซิมฯ ส่ง
ตรงถึงบ้านอย่างรวดเร็ว
TRAVEL SIM ของทรูมูฟ เอช ทุกประเภท จะได้รับการขยายอายุการใช้งาน
ซิม โดยอัตโนมัติ ให้ ใช้ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
http://www.wearecp.com/true63-1703-001/
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มาตรการขนส่ง

มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายแก่สายเดินเรือ
จากสถานการณ์ โควิด-19
บริการจากไปรษณีย์ ไทย
รับพัสดุถึงหน้าบ้าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม ไม่จำ�กัดจำ�นวนชิ้น
ฝากส่งได้ 3 บริการ
1) ลงทะเบียนในประเทศ (ค่าบริการตามน้ำ�หนักสิ่งของ)
2) EMS ในประเทศ (ค่าบริการตามน้ำ�หนักสิ่งของ)
3) ยิ้มสู้-19 ราคาเหมาจ่าย 19 บาท/ชิ้น (น้ำ�หนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม)
ส่งได้ทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย
แอลกอฮอล์เจล
ขั้นตอนเตรียมของก่อนส่ง
1) หุ้มห่อสิ่งของให้มั่นคงแข็งแรง
2) เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ทั้งผู้ส่งและผู้รับ
3) ชั่งน้ำ�หนักพัสดุ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มารับ หรือฝากส่งกับบุรุษไปรษณีย์
ในพื้นที่ แจ้งน้ำ�หนักและชำ�ระเป็นเงินสด
ผ่าน 3 ช่องทางการฝากส่ง
1) บุรุษไปรษณีย์ ในพื้นที่ทั่วประเทศ
2) รถยนต์ออกไปรับฝากสิ่งของที่มีป้ายไวนิลว่า “รถคันนี้รับฝากไปรษณีย์
ในประเทศ”
3) Call Center 1545

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจขนส่ง
ทางทะเล ทั้งในเรื่องจำ�นวนตู้สินค้าที่ลดลงและจำ�นวนเที่ยวเรือที่จำ�เป็นต้อง
ถูกยกเลิก คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายของสายเดินเรือและตัวแทนเรือที่ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้
1. ลดค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้
สินค้าและเรือลากจูง
• ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
• ในอัตราปรับลดลง 5% จากอัตราที่ ได้ประกาศใช้อยู่ ในปัจจุบัน
• มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
2. ขยายระยะเวลาผ่อนผันให้ชำ�ระเงินตามใบแจ้งหนี้
• จากเดิมที่กำ�หนดไว้ 15 วัน เป็น 45 วัน
• ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่  15 เมษายน
  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ข้อมูลได้ที่ http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=8661

ข้อมูลได้ที่ http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7564

คำ�แนะนำ�แนวทางการทางการปฏิบัติของสถานประกอบ
การโรงงาน ตามข้อกำ�หนดของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
บันทึกข้อความจาก ปลัด อก. ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องคำ�
แนะนำ�แนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการโรงงาน ตามข้อ
กำ�หนดของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สาระสำ�คัญอาทิ
การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ การขนส่ง
ช่วงเคอร์ฟิว ต้องมีหนังสือรับรองของสถานประกอบการนั้นๆ  พนักงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
1. ให้สถานประกอบการโรงงานออกหนังสือรับรองการทำ�งานแต่ละกะ
ให้พนักงานพกติดตัวสำ�หรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่
2. กรณีที่สถานประกอบการจัดรถรับ-ส่ง ให้กับพนักงาน อาจพิจารณา
ติดสติกเกอร์/ป้ายหน้ารถ เพื่อแสดงสถานะการเป็นรถรับส่งพนักงาน
โรงงาน และแสดงเวลาเข้าออกกะงาน
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มาตรการด้านการนำ�เข้าส่งออก
มาตรการ : ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับของที่ ใช้รักษาวินิจฉัย
หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยออกประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชกำ�หนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) เพื่อยกเว้นอากรขาเข้า
สำ�หรับหน้ากากชนิดที่ ใช้ ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากาก
อนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90 อีกทั้ง ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับ
ของใดๆที่นำ�เข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย โดยมีผล
บังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2563 และให้สน้ิ ผลใช้บงั คับวันที่ 20 กันยายน 2563
สอบถามข้อมูลได้ที่
กรมศุลกากร
โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000 Call Center : 1164
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
Website : http://www.customs.go.th/
Facebook :https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/

มาตรการ : สนับสนุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
1. มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพือ่ รับมือกับ COVID-19
• สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม 50 %
เป็นเวลา 3 ปี สำ�หรับกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น
เครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึง NonWoven Fabric เป็นต้น โดยสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้ระหว่าง 1
ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 และต้องเริ่มผลิตและมีรายได้ ภายในวันที่ 31 ธ.ค.
63 (ต้องจำ�หน่ายและหรือบริจาคภายในประเทศอย่างน้อย 50% ของ
ปริมาณที่ผลิตได้ ในปี 2563 – 2564)

มาตรการ : ผ่อนปรนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ
แนวทางช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ ได้รับผลกระทบ COVID-19 เช่น
การขยายเวลานำ�เข้าเครื่องจักรและเปิดดำ�เนินการ /ขยายเวลาการดำ�เนินการ
ให้ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล/ ผ่อนผันการขออนุญาตหยุดดำ�เนินกิจการ
ชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน
สอบถามข้อมูลได้ที่
The Board of Investment of Thailand. (BOI)
โทร 0 2553 8111
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
Website : https://www.boi.go.th/en/index/
Facebook : https://www.facebook.com/boithailandnews/

กรมศุลกากรเตรียมพร้อมตอบข้อซักถาม
การนำ�เข้า – ส่งออกสินค้า
Customs Alliances Covid – 19
กรมศุลกากร อำ�นวยความสะดวกในสถานการณ์ Covid – 19
เตรียมพร้อมตอบข้อซักถาม ประสานงาน แก้ ไขปัญหาในการนำ�เข้า – ส่งออก
สินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา Covid – 19
โดยมีผู้ประสานงานตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของกรมศุลกากร
สอบถามข้อมูลได้ที่ กรมศุลกากร
โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000 Call Center : 1164
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
Website : http://www.customs.go.th/
Facebook :https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/

2. มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเครื่องมือ
แพทย์หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
• สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรโดย
ต้องนำ�เข้าภายในปี 2563 และยื่นขอแก้ ไขโครงการภายในเดือนกันยายน
2563
3. ปรับสิทธิประโยชน์สำ�หรับกิจการผลิตวัตถุดิบที่ ใช้ ในผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ โดยการเพิ่มเติมขอบข่ายประเภทกิจการผลิตเชื้องเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตรให้ครอบคลุมถึงการผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์
โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
• สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะได้รับ : กิจการผลิต Non - Woven Fabric
ที่ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์การแพทย์ ให้ ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 5 ปี
สอบถามข้อมูลได้ที่
The Board of Investment of Thailand. (BOI)
โทร 0 2553 8111
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
Website : https://www.boi.go.th/en/index/
Facebook : https://www.facebook.com/boithailandnews/
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มาตรการผ่อนผันภาคธุรกิจประชุมผู้ถือหุ้นไม่ ได้
จากผลโควิด-19

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยให้บริษัท
จำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อได้ประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ ไม่สามารถดำ�เนินการประชุมได้ทันภายใน
เวลาที่กฎหมายกำ�หนด อย่างไรก็ตาม เมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการประชุมแล้ว
ให้บริษัทจำ�กัดและบริษัทมหาชนจำ�กัดยังคงมีหน้าที่นำ�ส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทจำ�กัดนำ�ส่ง บอจ.5 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท
มหาชนจำ�กัดนำ�ส่ง บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม และต้อง
นำ�ส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น สำ�หรับสมาคมการค้าและหอการค้า ให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่วันที่มี
การประชุมใหญ่
ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถนำ�ส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) นำ�ส่งด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่นิติบุคคลมีสำ�นักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ได้แก่ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ� จ.นนทบุรี หรือ สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
1 - 6 หรือสำ�นักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
2) นำ�ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนสนามบินน้ำ� ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และ
3) นำ�ส่งผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
สอบถามข้อมูลได้ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Call center 1570

มาตรการลดราคาสินค้าทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีพของกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์จบั มือผูผ้ ลิตสินค้ารายใหญ่ 14 ราย และห้างค้าปลีกทัง้ รายเล็กใหญ่ทว่ั ประเทศ ลดราคาสินค้าทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีพ 5-58% จำ�นวน 72 รายการ
แบ่งเป็น 6 หมวด ตัง้ แต่วนั นี้ - 30 มิ.ย. 63 เพือ่ ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย
• หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
  ลดตั้งแต่ 5%-50% อาทิ ข้าวสารบรรจุถุง น้ำ�มันปาล์ม ปลากระป๋อง
บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป โจ๊กคัพ นมถั่วเหลือง นมพร้อมดื่มUHT โยเกิร์ต นม
เปรี้ยว
• หมวดอาหารปรุงสำ�เร็จแช่แข็ง
  ลดตั้งแต่ 31.03%-37.50% ในเซเว่น ซีพีเฟรชมาร์ท
• หมวดซอสปรุงรส
  ลดตั้งแต่ 7%-37% ได้แก่ เด็กสมบูรณ์ซีอิ้วขาวสูตร 1, เด็กสมบูรณ์ซีอิ้ว
ดำ�, ซอสหอยนางรม, เต้าเจี้ยวสูตร1, ซอสปรุงรส
• หมวดของใช้ประจำ�วัน
  ลดตั้งแต่ 8%-50% ได้แก่ กระดาษชำ�ระ, แป้ง, แป้งเด็ก, ยาสีฟัน,
แปรงสีฟัน, น้ำ�ยาบ้วนปาก, สำ�ลี, ผ้าอนามัย
• หมวดผลิตภัณฑ์ชำ�ระร่างกาย
  ลดตัง้ แต่ 6%-58% ได้แก่ สบูก่ อ้ น, สบูเ่ หลว, แชมพู, ครีมนวดผม, โฟม
ล้างหน้า
• หมวดผลิตภัณฑ์ซัก - ล้าง
  ลดตั้งแต่ 10%-51% ได้แก่ ผงซักฟอก, น้ำ�ยาซักผ้า, น้ำ�ยาปรับผ้านุ่ม,
น้ำ�ยาล้างขวดนม, น้ำ�ยาล้างจาน, น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดพื้น
สอบถามข้อมูลได้ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Call center 1570
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มาตรการบริหารจัดการผลไม้ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโควิด-19 จากกระทรวงพาณิชย์
1. มาตรการด้านการผลิต จะมีการบริหารจัดการเรื่องแรงงานเก็บผลไม้ โดยจะ
มีการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต แต่จะต้องมีการตรวจสุขภาพ การ
ดูแลความเป็นธรรมเรื่องราคาและปริมาณ จะมีการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการ
ค้า และกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามาควบคุม การส่งเสริมให้มีการ
ทำ�คอนแทรกฟาร์มมิ่ง การส่งเสริมการซื้อขายผ่านสัญญาข้อตกลง การเชื่อมโยง
การกระจายผลไม้ผ่านห้าง และการสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้ ขนาด 5 กิโลกรัม
(กก.) 10 กก. และ 20 กก.

2. มาตรการด้านตลาดในประเทศ จะเพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่าย และขอความ
ร่วมมือไปรษณีย์ ไทยมาช่วยในการจัดส่งผลไม้ โดยมีปริมาณฟรี 200 ตัน และ
อยู่ระหว่างหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีก การผลักดันให้นำ�ผล
ไม้จำ�หน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ การส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
จำ�หน่ายผลไม้ทางช่องทางออนไลน์ การรณรงค์การบริโภคผลไม้ ในประเทศ และ
ส่งเสริมให้นำ�ผลไม้มอบเป็นของฝากของขวัญ

3. มาตรการด้านตลาดต่างประเทศ เดินหน้าการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business
Matching) เพิ่มการทำ� Business Matching ในรูปแบบออนไลน์ ให้มากขึ้น และ
มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เป็นเซลส์แมนขายผลไม้ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และ
ช่วยดูในเรื่องการจัดหาสินค้านำ�เข้า เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งทางอากาศ เช่น มะม่วง
ที่ส่งไปเกาหลี ใต้และญี่ปุ่น มีการคิดค่าบริการเต็มทั้งขาไป-กลับ ซึ่งมีการส่งสินค้า
เฉพาะขาไป ทำ�ให้ค่าระวางสูง จึงจำ�เป็นต้องแก้ ไขให้มีการส่งสินค้าขากลับเข้ามา
ด้วย เพื่อลดต้นทุน

4. มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ จะช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับ
ผู้ประกอบการที่รวบรวมผลไม้ ในอัตรา 3% ระยะเวลา 10 เดือน ชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับผู้ประกอบการที่รวบรวมผลไม้เพื่อส่งออกในอัตรา 3% ระยะเวลา 6 เดือน
และช่วยค่าใช้จ่ายรวบรวมเพื่อส่งออกอีกกิโลกรัมละ 3 บาท เป้าหมาย 1 หมื่นตัน

5. มาตรการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการมาตรฐานผลไม้ หากผ่านการตรวจ
สอบจากเซ็นทรัล แลป ของไทยแล้ว เมื่อส่งออกไปจีน จะไม่มีการตรวจสอบอีก
จากเดิมที่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำ�

สอบถามข้อมูลได้ที่
สำ�นักปลัดกระทรวงพาณิชย์ Call center 1203
(โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th
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แนวปฏิบัติฯ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยสภาวิชาชีพในพระบนมราชูปถัมภ์

http://www.tfac.or.th/Article/Detail/123217
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ขอบเขต

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ให้เป็นทางเลือกสำ�าหรับทุกกิจการ
ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�าหรับกิจการ ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (กิจการ)
เว้นแต่ข้อกำ�าหนดของหน่วยงานกำ�ากับดูแล ของกิจการนั้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

กิจการที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
และต้องจัดทำ�งบการเงินในช่วง COVID-19

ยังคงอยู่ ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจมากในการประมาณการ
เนื่องจากอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมาณการวัดมูลค่าและรับรู้รายการ

ดังนั้น แนวปฏิบัติทางการบัญชี
จึงให้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวแก่กิจการ มีดังนี้..
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แนวปฏิบัตฯ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
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แนวปฏิบัตฯ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
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แนวปฏิบัตฯ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

หากกิจการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว สำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชี ใดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้ทางเลือกดังกล่าว ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ที่กิจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง

วันถือปฏิบัติ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�าหรับทาง
เลือกเพิ่มเติมทางบัญชี สำ�าหรับการจัดทำ�างบการเงินที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
http://www.tfac.or.th/Article/Detail/123217
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โทรศัพท์ 02-345-1059, 02-345-1188
Line Official: @smipage
E-mail : smi.information@gmail.com
www.smi.or.th
www.facebook.com/smipage
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ
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