
 ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่ 
เกดิอทุกภยัในภาคใต ้12 จงัหวดั ไดแ้ก ่กระบี ่ชมุพร ตรงั นครศรธีรรมราช 
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และ
สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผลทำาให้ประชาชนจำานวนมากประสบความเดือดร้อน 
ทรัพย์สินเสียหาย และต้องการความช่วยเหลือเป็นจำานวนมากนั้น  
เ พ่ือเป็นการสร้างความเชื่ อ ม่ันให้พี่น้องประชาชนท่ีอยู่ ในพื้นที่  
ที่กำาลังประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้  ได้เห็นว่ารัฐบาล 
และทุกภาคส่วนไม่ได้ทอดท้ิงกันตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นได้ระดมทุกภาคส่วน และ 
ทุกความช่วยเหลือ พร้อมระดมสติปัญญาในการช่วยกันขับเคลื่อน 
ทุกสิ่ งทุกอย่างเ พ่ือกำากับดูแล และแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนให้เป็นระบบมากที่สุด หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ในสงักดักระทรวงการคลงัได้ออกมาตรการเพ่ือชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั
ในภาคใต้ มีรายละเอียด ดังนี้
 1. กรมบัญชีกลาง
 1) ขยายวงเงินทดรองราชการในอำานาจอธิบดีกรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเดิม 
ทีม่วีงเงนิ 50 ลา้นบาท เพิม่เตมิอกี 150 ลา้นบาท รวมวงเงนิทดรองราชการ
ที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นท่ี  
12 จังหวัด จำานวน 200 ล้านบาท
 2) ขยายวงเงินทดรองราชการในอำานาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเดิมท่ีมีวงเงิน 20 ล้านบาท  
เพ่ิมเติมอีกจังหวัดละ 80 ล้านบาท (รวมกับวงขยายเดิม 30 ล้านบาท)  
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพ้ืนท่ี 12 จังหวัด 
โดยรวมวงเงนิทดรองราชการทีส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ
กรณีอุทกภัยในครั้งนี้ได้ จำานวน 100 ล้านบาท
 อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ยังคงมีความต่อเน่ืองและก่อให้เกิด 
ความเสียหายเป็นจำานวนมาก ประกอบกับเงินทดรองราชการมีคงเหลือ 
ไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ ให้ส่วนราชการขอขยายเพิ่มเติม 
กับกระทรวงการคลังได้ 
 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ 12 จังหวัด ยกเว้นการปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม  
โดยให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นๆ 
ที่มีวงเงินทดรองราชการสามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในอำานาจ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั และปฏบิตันิอกเหนอืหลกัเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าวได้
 2. กรมสรรพากร
 1) มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
สามารถนำาเงินหรือทรัพย์สินท่ีบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–31 มีนาคม 2560 มาหักภาษี ได้ 1.5 เท่า
  กรณีบุคคลธรรมดาจะหักเป็นค่าลดหย่อนได้เฉพาะกรณีบริจาค 
เป็นเงินเท่านั้น และเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของเงินได้
  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ท้ังกรณี 
การบรจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิแต่เม่ือรวมกบัรายจ่ายเพ่ือการกศุลสาธารณะฯ 
แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธิ
 ทั้งนี้ การหักค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดาใช้สำาหรับปีภาษี 2560 
และการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สำาหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชี 2560
 2) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำาระภาษีอากร สำาหรับ
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย ภาษมูีลคา่เพ่ิม ภาษีธรุกจิเฉพาะและอากรแสตมป์
ที่จะต้องยื่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 โดยให้นำาไปยื่นภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560
 3) การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำาท่วม
  กรณีซ่อมบ้าน ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำาหรับ
จำานวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร หรือท่ีอยู่ในเขตอาคาร หรือห้องชุดใน 
อาคารชุด หรือทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือ 
ในเขตอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด ซึ่งได้รับความเสียหายจาก 
เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559-31 พฤษภาคม 2560 
และอยู่ ในพ้ืนที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้น ท่ี ท่ี เกิดอุทกภัย  

มาตรการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

 ทั้งนี้ ตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องมี 
การจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  กรณีซ่อมรถ ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำาหรับ
จำานวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม 
รถ หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งอำานวยความสะดวกในรถ ซึ่งได้รับความเสียหาย
จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559-31 พฤษภาคม 
2560 และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย  
ทั้งนี้ตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยต้องมีการจ่าย 
ค่าซ่อมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 3. ธนาคารกรุงไทย
 1) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย  โดยในเดือน 
ที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ย 0% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ใน 
เดอืนที ่4-12 หลงัจากนัน้เรยีกเกบ็อตัราดอกเบีย้ตามสญัญากูเ้งนิฉบบัเดมิ
 2) สำาหรับลูกค้าสินเชื่อ Home for Cash ธนาคารปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ลง 0.25% เปน็ระยะเวลา 1 ป ีหลงัจากน้ันเรยีกเก็บอตัราดอกเบีย้
ตามสัญญากู้เงินฉบับเดิม
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 พักชำาระหนี้ต้นเงินเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 1 ปี 
และงดคิดดอกเบี้ยปรับ
 5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2560
 1) กรณีลูกค้าเดิมของธนาคารที่หลักประกัน (ที่อยู่อาศัยที่จดจำานอง
กับธนาคาร) เสียหาย จะได้รับการลดภาระดอกเบี้ยเหลือเพียง 0% ต่อปี 
นาน 3 เดือนแรก ส่วนเดือนที่ 4-12 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-2.50 ต่อปี
 2) กรณีลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าเดิมของธนาคารที่อาคารหรือบ้าน 
ได้รับความเสียหาย สามารถขอกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทน 
หลังเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบี้ย 
เงินกู้คงท่ี 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้น กรณีลูกค้าสวัสดิการ  
คดิอตัราดอกเบีย้ MRR-1.00% ตอ่ป ีสว่นลกูคา้รายยอ่ย คดิอตัราดอกเบีย้ 
MRR-0.50% ต่อปี 
 6. ธนาคารออมสิน 
 1) ให้กู้ฉุกเฉินตามความจำาเป็นในวงเงินครอบครัวละ 50,000 บาท 
เพือ่นำาไปบรรเทาปญัหา เปน็ทนุหมนุเวยีนในอาชพีหรอืเปน็เงนิทนุคา้ขาย 
ผอ่นชำาระ 5 ป ีปแีรกไม่คิดดอกเบีย้ ปทีี ่2-5 ดอกเบีย้ 1% ตอ่เดอืน สามารถ
เลือกใช้บุคคล, หลักทรัพย์ หรือ บสย.ค้ำาประกัน และสามารถยื่นขอ 
ใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 2) บรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ ได้รับผลกระทบ 
จากภัยน้ำาท่วม สามารถพักชำาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2-3 ปี โดยระหว่าง 
พักชำาระเงินต้น ให้ชำาระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยปกติ 100%  
หรือชำาระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50% ทั้งนี้การขยายระยะเวลา 
เท่ากับระยะเวลาพักชำาระเงินต้น หรือไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลา 
คงเหลือตามสัญญากู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ต้องไม่เกิน  
20 ปี

 7 .  ธนาคารพัฒนาวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม 
แห่งประเทศไทย (ธพว.)
 1) พักชำาระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 2) ให้วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ วงเงินต่อรายสูงสุด 
ไม่เกิน 500,000 บาท สำาหรับผู้ประกอบการ SME ลูกค้าเดิมของธนาคาร
ใน 12 จังหวัดภาคใต้ ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำาระคืนเงินต้น 
(Grace period) ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MLR ตลอดอายุสัญญา
 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 พักชำาระหนี้เงินต้น โดยชำาระเฉพาะกำาไร ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน 
หลงัจากนัน้ให้ชำาระเงนิตน้และกำาไร ตามสญัญาเดมิ สำาหรบัลกูคา้ธนาคาร
ที่อยู่ในประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึง  
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2560
 9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
 1) ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินได้สูงสุดถึง 360 วัน
 2) ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้เป็นเวลา 6 เดือน  
หลังจากนั้นให้เป็นอัตราปกติ -0.5% และส่วนเงินกู้ระยะสั้น-ยาว สามารถ
พักชำาระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 1 ปี
 3) ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออกที่ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมจากอุทกภัยในภาคใต้ครั้งนี้ เนื่องจากน้ำาท่วมโรงงานผู้ผลิต 
หรือซัพพลายเออร์ ทำาให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามระยะเวลา จะได้รับ
การขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ 
ได้สูงสุดถึง 360 วัน
 10. สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
 1) ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 
ทางภาคใต้ ได้แก่ มาตรการในการขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำาระ
เบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยจากเดิม  31 วัน เป็นไม่เกิน 91 วัน
 2) มาตรการในการยกเว้นดอกเบี้ยและงดการตรวจสุขภาพในกรณี 
ตอ่อายกุรมธรรมเ์ปน็ระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน นบัแตว่นัทีก่รมธรรมป์ระกนั
ภัยหมดอายุ
 3) มาตรการในการยกเวน้ดอกเบีย้การชำาระคนืเงนิกูช้ำาระเบีย้ประกนั
ภัยโดยอัตโนมัติภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำาหนดชำาระ
 4) อนุญาตให้ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้า
ประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ที่เกิดเหตุ
อุทกภัยที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สามารถขอขยาย
ระยะเวลาพร้อมขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
เหตุการณ์ที่จำาเป็นสืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยนั้นได้สิ้นสุดลง

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบแก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน 
“ประชารัฐร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้” ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล


