ฉบับที่ 2/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

มาตรการให้ ความช่ วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากพายุโซนร้ อนปาบึก ปี 2562 ของกระทรวงการคลัง
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติ รับทราบมาตรการภาษี จานวน 2 มาตรการ และมาตรการ
ทางด้านการเงิ นของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ 7 แห่ ง จานวน 19 มาตรการ และเห็ นชอบมาตรการทางด้านภาษี
จานวน 2 มาตรการ เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนให้กบั ประชาชน เกษตรกร และผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากพายุโซนร้อนปาบึกที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศโดยมาตรการดังกล่าวมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มาตรการทางด้ านภาษี
1.1 มาตรการหักลดหย่ อนภาษีสาหรั บการบริจาคเงินหรื อทรัพย์ สินเพือ่ ช่ วยเหลือผู้ประสบภัย :
สามารถนาเงินที่บริ จาคไปหักลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลได้เท่าจานวนที่บริ จาค
1.2 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินหรือทรัพย์สินทีไ่ ด้ รับบริจาค : ผูป้ ระสบอุทกภัย
ที่ได้รับบริ จาค ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งนา 1) จานวนเงิ นชดเชยจากรัฐบาล และ 2) จานวนเงิ นหรื อทรัพย์สินที่ได้รับ
บริ จาคนอกเหนือจากเงินชดเชยจากรัฐบาล มาคานวณเป็ นเงินได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่ามูลค่าความเสี ยหายที่ได้รับ
1.3 มาตรการยกเว้ นภาษีสาหรั บค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมอสั งหาริ มทรั พย์ ในพืน้ ที่ที่ราชการ
ประกาศให้ เป็ นพืน้ ที่ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้ อนปาบึก : ยกเว้นภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาให้กบั บุคคลธรรมดา
สาหรับ เงิ นได้เท่า ที่จ่า ยเป็ นค่า ซ่ อมแซมหรื อ ค่า วัส ดุ หรื อ อุป กรณ์ ใ นการซ่ อมแซมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ หรื อการ
ซ่ อมแซมห้องชุ ดในอาคารชุ ด และจ่ายระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึ งวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามจานวนที่จ่าย
จริ ง แต่รวมกันแล้วไม่เกิ น 1 แสนบาท
1.4 มาตรการยกเว้ นภาษีสาหรับค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมรถในพืน้ ที่ที่ราชการประกาศให้ เป็ น
พืน้ ทีท่ ปี่ ระสบภัยจากพายุโซนร้ อนปาบึก : ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กบั บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้เท่าที่
ได้จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ และจ่ายระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2562 ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 หมื่นบาท
2. มาตรการทางด้ านการเงิน ของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ 7 แห่ ง รวม 19 มาตรการ โดยแบ่ง
ออกเป็ นมาตรการ ดังนี้
2.1 มาตรการพักชาระหนี้ ของธนาคารออมสิ น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย (ธสน.) และธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
(ธอท.)

-22.2 มาตรการให้ สินเชื่อเพือ่ เป็ นค่ าใช้ จ่ายฉุ กเฉิ น ฟื้ นฟูการประกอบอาชี พ และซ่ อมแซมอาคาร
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธพว. ธอท. และ ธสน.
2.3 มาตรการลดอัตราดอกเบีย้ ของลูกค้า ธอส. และ ธสน.
2.4 มาตรการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ของ ธ.ก.ส.
2.5 มาตรการประนอมหนี้ กรณี หลักประกันได้รับความเสี ยหาย หรื อลูกหนี้ ได้รับผลกระทบ
ด้านรายได้ของ ธอส.
2.6 มาตรการขยายระยะเวลาชาระค่ าธรรมเนียม และโครงการค้าประกันสิ นเชื่ อเพื่อช่ วยเหลือ
SMEs ทีไ่ ด้ รับผลกระทบ ของบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2.7 มาตรการรองรั บ กรณี ลู ก หนี้ เ สี ย ชี วิ ต และทุ พ พลภาพถาวรหรื อ บ้ า นเสี ย หายทั้ ง หลั ง
ของ ธอส.
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อและขอรายละเอียดของมาตรการให้ความช่วยเหลือได้
ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกสาขาในพื้นที่ต่อไป

สานักนโยบายภาษี สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3525
สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3245 โทรสาร 02 618 3374

