ฉบับที่ 83/2560

วันที่ 2 สิ งหาคม 2560

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560
___________________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จารณะ ผู ้อ ํานวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จการคลัง ใ นฐานะโ ฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลัง
เพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 ประกอบด้วย 2 มาตรการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1.1 มาตรการภาษีเพื่อส่ งเสริมการบริจาคเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคคลธรรมดา และบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลร่ วมกันบริ จาคเงินหรื อทรัพย์สิ นช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุทกภัยให้มากยิ่งขึ้น จึ งกําหนดให้บุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติบุ คคลที่ บริ จาคเงิ นหรื อทรัพย์สิ นเพื่อช่ วยเหลื อผู ้
ประสบอุทกภัยผ่านส่ วนราชการ กองทุนเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี องค์การหรื อ
สถานสาธารณกุศล บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล ที่เป็ นตัวแทนรับเงินหรื อทรัพย์สินบริ จาคที่ไ ด้รับการขึ้น
ทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนําเงินหรื อทรัพย์สินไปให้ผปู ้ ระสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 –
31 ตุลาคม 2560 สามารถนําเงินหรื อทรัพย์สินที่บริ จาคมาหักเป็ นค่าลดหย่อน/รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นจากสิ ทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีกเป็ นจํานวนร้อยละห้าสิ บ
1.2 มาตรการภาษีเพื่อช่ วยเหลือและฟื้ นฟูผู้ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่
1) มาตรการยกเว้ นภาษีสําหรั บค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมอสั งหาริ มทรั พย์ ในพื้นที่ที่
ทางราชการประกาศให้ เป็ นพืน้ ทีท่ เี่ กิดอุทกภัย
กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กบั ผูม้ ีเงินได้ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
สําหรั บเงิ นได้เท่ าที่ ไ ด้จ่ายเป็ นค่ าซ่ อมแซมหรื อค่ าวัส ดุ หรื ออุ ปกรณ์ ใ นการซ่ อมแซมอสั งหาริ มทรั พย์หรื อ
ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรื อในที่ดินอันเป็ นที่ต้ งั ของอาคาร หรื อในการซ่อมแซม
ห้องชุดในอาคารชุดหรื อทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุดที่ไ ด้จ่ายระหว่างวันที่
5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามจํานวนที่จ่ายจริ งแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท
2) มาตรการยกเว้ นภาษีสําหรับค่าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมรถยนต์
กําหนดให้มีก ารยกเว้นภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดาให้ก บั ผูม้ ี เงิ นได้ที่ เป็ นบุ คคล
ธรรมดา สําหรับ เงินได้เท่ าที่ ไ ด้จ่ายเป็ นค่าซ่ อ มแซมหรื อ ค่าวัส ดุหรื อ อุปกรณ์ ใ นการซ่ อมแซมรถยนต์ตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรื อ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก หรื ออุปกรณ์หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกใน
รถยนต์ที่ไ ด้รับความเสี ยหายจากอุทกภัยที่ไ ด้จ่ายระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตาม
จํานวนที่จ่ายจริ งแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินสามหมื่นบาท
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2. โครงการสิ น เชื่ อ ฟื้ นฟู SMEs จากอุ ท กภั ย และภั ย พิ บั ติ ปี 2560 ของธนาคารพั ฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย (ธพว.) (ปรับ ปรุ งหลัก เกณฑ์โ ครงการสิ นเชื่ อ ฟื้ นฟู
SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560)
ธพว. ได้จดั ทํามาตรการให้ความช่ วยเหลื อผ่านโครงการสิ นเชื่ อฟื้ นฟู SMEs จากอุทกภัย
ภาคใต้ ปี 2560 (โครงการฯ) เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้ SMEs ทั้งลูกค้าเดิมของ ธพว. และลูกค้าใหม่ที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดย ธพว. ให้สิ นเชื่อรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากูย้ มื ไม่เกิน 7 ปี ปี ที่ 1 – 3
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปี ที่ 4 - 7 เป็ นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ ธพว. กําหนด โดยผูก้ ูต้ อ้ งมีหลักประกัน
หรื อใ ห้ บ รรษั ท ประกั น สิ นเชื่ ออุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.) คํ้ าประกั น ไ ด้ ซึ่ งหากใ ช้ บส ย.
คํ้าประกันจะไม่ คิดค่าธรรมเนี ยมในปี แรก ทั้งนี้ ได้ปรั บปรุ งหลักเกณฑ์โ ครงการฯ ดังกล่ าวให้ครอบคลุ ม
ผูป้ ระสบอุทกภัยในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคเหนื อ รวมทั้งพื้นที่ อื่น ๆ ที่ อาจได้รับผลกระทบจาก
อุ ท กภัย ในปี 2560 โ ดยการกําหนดเขตพื้ นที่ ที่ ป ระสบภัยพิ บ ัติตามโ ครงการฯ นี้ ให้ เป็ นไปตามที่ ธพว.
หรื อกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดเป็ นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาการขอสิ นเชื่ อ 6 เดือน
นับตั้งแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหรื อจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน
นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มีมติ รับ ทราบมาตรการช่ วยเหลื อ ผู ป้ ระสบอุ ทกภัยที่ มีก าร
ดําเนิ น การอยู่ใ นปั จจุ บ ัน ทั้งมาตรการด้านการเงิ น และการคลัง อาทิ เงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ วยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยพิ บ ัติก รณี ฉุ ก เฉิ น มาตรการช่ วยเหลื อ ผูเ้ ช่ าที่ ดินราชพัส ดุ ที่ ป ระสบอุ ท กภัยและภัยพิ บ ัติท าง
ธรรมชาติ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการด้านการเงินที่ดาํ เนิ นการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งการให้
สิ นเชื่อเพื่อซ่ อมแซมที่อยูอ่ าศัยที่ไ ด้รับความเสี ยหาย การพักชําระหนี้ การผ่อนผันและการประนอมหนี้ รวมถึง
การบูรณาการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเร่ งประสานการชดเชยค่าสิ นไหม
ทดแทน กรณี ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสี ยหาย เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูป้ ระสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ ผ่านทางหน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งได้โ ดยตรง
______________________________________
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