การช่วยเหลือลูกหนี้และแหล่งเงินต่าง ๆ ของภาครัฐ
นิธิกานต์ คุณาศิรินทร์
กุลรวิภา ฉัตราธนันภัท
การระบาดของโควิด 19 ทาให้วิถีชีวิตและการทางานของทุกคนเปลี่ยนแปลงไป หลายธุรกิจต้องปิด
กิจการหรือลดชั่วโมงการทางาน หลายคนถูกลดเงินเดือนจนถึงตกงาน รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย หนี้สินพอกพูน
ซ้าเติมปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ทรุดหนัก อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ได้นิ่งดูดาย จึงได้
ร่วมมื อกั บ หลายภาคส่วนพยายามให้ความช่วยเหลือ แก่ ลูก หนี้ ไม่ ว่าจะเป็นมาตรการให้ส ถาบันการเงิน
ช่วยเหลือลูกหนี้ และพักชาระหนี้ รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มงานแก้ไขหนี้สินภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนงานนี้อย่างเป็น
ระบบ ล่าสุดคือ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ (จัดถึง 30 มิถุนายน
2564) ที่ ไม่ เ พี ยงได้รับ การสนับ สนุนจากส านัก งานศาลยุติธรรม และกรมบัง คับ คดี ท าให้ ลูก หนี้ ที่ แม้ ถูก
พิพากษาแล้ว ยึดทรัพย์ กาลังจะขายทอดตลาด สามารถกลับมาเจรจากับเจ้าหนี้อีกครั้ง และเจ้าหนี้เองก็พร้อม
มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกหนี้มากขึ้นด้วย
สาหรับการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลนอกจากโครงการคนละครึ่ง-เราชนะ ที่ช่วยเหลือรายได้ให้กับ
ประชาชนแล้ว ก็ยังมีมาตรการช่วยลดภาระหนี้สินและเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนที่ มุ่งช่วยเหลือกลุ่ม ที่
เดือดร้อนให้ตรงจุดที่สุดอีกด้วย ซึ่งทีมงานพยายามรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแหล่งเดียวให้ได้มากที่สุด (จนถึง 12
พฤษภาคม 2564) พร้อ มหมายเลขโทรศัพท์ ที่ ติดต่อ ได้ เพื่อให้ป ระชาชนสามารถนาข้อมู ล เหล่า นี้ ไ ปใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
1. การให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจแก่ลูกค้า1
มาตรการ
ขยายเวลาชาระเงินกู้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาหรับลูกค้ารายย่อย
ลดอัตราการผ่อนชาระขั้นต่าบัตรเครดิต
ปี 63-64 = 5% ปี 65 = 8%
สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่าเพื่อการลงทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ลูกค้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือคงเดิม
- เพิ่ม 20% ของวงเงินเดิม ไม่เกิน 20 ลบ.
วงเงินชั่วคราวสูงสุด 2 ปี
- เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ L/C และใบสั่งซื้อ
สินค้าสัญญาสูงสุด 2 ปี
ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง
- กลับมาเจรจาออกตั๋วสัญญาใช้เงินใหม่
(Repack) เต็มจานวนของภาระตั๋วฯ ที่
เหลืออยู่

ธอส.

ธสน.

ธพว.

ออมสิน

31 ธ.ค. 64

บสย.

ธ.ก.ส.

ธ.อิสลาม
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 65
30 มิ.ย. 64

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 64

1

ที่มา : https://gfa.or.th/sfi/bank/index และ เว็บไซต์ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงมาตรการที่ครบกาหนดการลงทะเบียนหรือ
อนุมัติเต็มวงเงินไปแล้ว
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มาตรการ
- เพิ่ม 10% ของวงเงินเดิม ไม่เกิน 10 ลบ.
วงเงินชั่วคราวสูงสุด 2 ปี
- เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ L/C และใบสั่งซื้อ
สินค้าสัญญาสูงสุด 2 ปี
ลูกค้าความเสี่ยงปานกลาง
- repack ครอบคลุมภาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
- repack ตั๋วสัญญาใช้เงินเท่าที่มีคาสั่งซื้อ
ส่วนที่เหลือปรับเป็นสินเชื่อเพื่อการส่งออก
ผ่อนไม่เกิน 2 ปี
- ถ้าค้างชาระดอกเบี้ยบางส่วน ผ่อนไม่เกิน
1 ปี
ลูกค้าความเสี่ยงสูง
- repack ตั๋วสัญญาใช้เงินเท่าที่มีคาสั่งซื้อ
ส่วนที่เหลือปรับเป็นสินเชื่อเพื่อการส่งออก
ผ่อนไม่เกิน 2 ปี
- ถ้าค้างชาระดอกเบี้ยบางส่วน ผ่อนไม่เกิน
1 ปี
เพิ่มเติมสาหรับรายเล็ก ดอกเบี้ย 3%/ปี
คงที่ 2 ปี วงเงินสูงสุด 3 ลบ./ราย ไม่ต้องมี
หลักทรัพย์ค้าประกัน
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ดอกเบี้ย
เริ่มต้น 2.875% เป็นเวลา 3 ปี วงเงินสูงสุด
5 ลบ. ต่อราย
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและปรับปรุงธุรกิจ
ดอกเบี้ยปีแรก 5% วงเงินสูงสุด 15 ลบ./ราย
ผ่อน 10 ปี
เพื่อเสริมสภาพคล่อง ดอกเบี้ยเริ่มต้น
4.25% วงเงินสูงสุด 15 ลบ./ราย
ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. 2 ปีแรก
เพื่อเติมทุนให้กับลูกค้าที่มีประวัติชาระหนี้ดี
ดอกเบี้ย MLR+1.5%
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน รับซื้อสูงสุด 90%
ของมูลหนี้ทางการค้า ดอกเบี้ยเฉลี่ย
0.562%/เดือน เครดิต 180 วัน
ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว วงเงินสูงสุด
500,000 บาท ดอกเบี้ย 3.99%/ปี
ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยวและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
ดอกเบี้ย 2%/ปี
สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สาหรับผู้มีรายได้
ประจา อาชีพอิสระ เกษตรกร วงเงินรวม
20,000 ลบ. วงเงินต่อราย 10,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.35%/เดือน 3 ปี ปลอดเงินต้น
และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ธอส.

ธสน.

ธพว.

ออมสิน

บสย.

ธ.ก.ส.

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 64

30 มิ.ย. 64

18 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 64

30 มิ.ย. 64
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
30 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 64

31 ธ.ค. 64
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31 ธ.ค. 64

ธ.อิสลาม

มาตรการ
เกษตรกรและ SMEs เกษตร (Non-NPLs)
- ขยายเงินต้นเดิมไม่เกิน 15-20 ปี ปลอด
เงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก
- ขยายเงินต้นเดิมไม่เกิน 15-20 ปี
คิดดอกเบี้ย ≥ MRR
- คิดดอกเบี้ยใหม่ ≥ MRR
เกษตรกรและ SMEs เกษตร (NPLs)
- ขยายเงินต้นเดิมไม่เกิน 15-20 ปี ปลอด
เงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก
- ขยายเงินต้นเดิมไม่เกิน 15-20 ปี คิด
ดอกเบี้ย ≥ MRR
- คิดดอกเบี้ยใหม่ ≥ MRR-1% หรือ
MRR-0.5%/ปี
หมายเหตุ: MRR = 6.5% MLR = 4.875%
เกษตรกร
- ฉุกเฉินโควิด 10,000 บาท ดอกเบี้ย
0.1%/เดือน ปลอดต้น 6 เดือน
- ระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ 50,000 บาท
ดอกเบี้ยปีแรก 4%
- พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ 50,000 บาท
ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก
- เกษตรกรอายุไม่เกิน 45 ปี เป็นลูกค้าใหม่
เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน ดอกเบี้ยเดือนที่ 1-3 =
0%/ปี เพื่อลงทุน ดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = 4%/ปี
- แก้หนี้นอกระบบของเกษตรกร ดอกเบี้ย
1%/เดือน
ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร
- ฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด ไม่เกิน 10 ลบ.
ดอกเบี้ย 4%/ปี
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า (soft loan) ระยะที่ 2
ดอกเบี้ย 2%/ปี 2 ปี
ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 100 ลบ.
ดอกเบี้ย 2%/ปี 2 ปี
soft loan ระยะที่ 2
ปีที่ 1-2 = 2%/ปี
ปีที่ 3 = 4%/ปี
ปีที่ 4 = 6%/ปี
ปีที่ 5 = 7%/ปี
ลูกค้าเดิมไม่เกิน 150 ลบ. ลูกค้าใหม่ ไม่เกิน
20 ลบ.
soft loan ระยะที่ 2
ปีที่ 1-2 = 2%/ปี
ปีที่ 3-5 = ไม่เกิน 7%/ปี
ลูกค้าเดิม ไม่เกิน 30% ของยอดหนี้คงค้าง
ไม่เกิน 150 ลบ. ลูกค้าใหม่ ไม่เกิน 20 ลบ.

ธอส.

ธสน.

ธพว.

ออมสิน

บสย.

ธ.ก.ส.

ธ.อิสลาม

31 ธ.ค. 64

30 มิ.ย. 64

31 มี.ค. 66

31 ธ.ค. 66
25 เม.ย.
66
30 มิ.ย. 64

25 เม.ย. 66

25 เม.ย. 66

3/8

มาตรการ

ธอส.

ธสน.

ธพว.

ออมสิน

บสย.

ธ.ก.ส.

Small SMEs
ไม่เกิน 20 ลบ.
- สินเชื่อมีกาหนดเวลา อัตรากาไร
SPRL2-1% ปีที่ 4 เป็นต้นไป SPRL-0.5%
- เงินหมุนเวียน SPRL-0.5%
ไม่เกิน 200 ลบ.
- สินเชื่อมีกาหนดเวลา อัตรากาไร
SPRL-1.5% ปีที่ 4 เป็นต้นไป SPRL-0.5%
- เงินหมุนเวียน SPRL-0.5%
50,000-200,000 บาท อัตรากาไร 15%/ปี
ระยะเวลาผ่อนชาระ 3-5 ปี
สินเชื่อรวมหนี้บัตรกับอสังหาริมทรัพย์
ไม่เกิน 5 ลบ. สูงสุด 20 ปี อัตรากาไร
SPRL-2.5%/ปี
พักชาระหนี้
28 มิ.ย. 64
เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64
พักชาระหนี้ตามความสมัครใจ
SMEs ท่องเที่ยว ค้าส่งและค้าปลีก
การผลิต
31 ธ.ค. 64
เงินต้น 6 เดือน (ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
ต้นปี 64)
30 มิ.ย. 64
เงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกาลัง ก่อนเป็น NPLs
ลูกค้าใน 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุด
และที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม
เกษตรกรและ SMEs เกษตร
31 พ.ค. 64
- เงินต้น 1 ปี สาหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้า
ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ง
ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร
- เงินต้น 6 เดือน
เกษตรกรและ SMEs เกษตร
30 มิ.ย. 64
- เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

2

ธ.อิสลาม
31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 64

31 ต.ค. 65
31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 64

Standard Profit Rate for Prime Corporate Customer with Long Term Financing (SPRL) หมายถึง อัตรากาไรและส่วนลดสาหรับลูกค้า
รายใหญ่ชั้นดี ประเภทสินเชื่อแบบมีกาหนดระยะเวลา
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มาตรการ

ธอส.

ธสน.

ธพว.

ออมสิน

บสย.

ธ.ก.ส.

ธ.อิสลาม

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน
- ลดภาระค่างวด 30% ของค่างวดเดิม 6
เดือน
- พักชาระเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์แบบมี
หลักประกัน
30 มิ.ย. 64
- พักชาระเงินต้นและกาไร 3 เดือน
- พักชาระเงินต้น 3 เดือน ลดกาไรลง
0.25%
- พักชาระเงินต้น ไม่เกิน 6 เดือน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- พักชาระเงินต้น 3 เดือน และขยายเวลา
- ขยายเวลา 6 เดือน และเฉลี่ยค่างวดใหม่
สินเชื่อที่อยู่อาศัย SMEs ท่องเที่ยว ค้าส่ง
31 ธ.ค. 64
ค้าปลีก การผลิต
- เงินต้น 6-12 เดือน
ค้าประกัน
สินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ค้าประกัน
9 ต.ค. 66
ไม่เกิน 10 ปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 150 ลบ.
ค่าธรรมเนียม 1.75%
สินเชื่อระยะพิเศษ soft loan plus
ค้าประกันไม่เกิน 8 ปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน
17 ส.ค. 64
100 ลบ. ค่าธรรมเนียม 1.75% (เริ่มค้าฯ
และคิดค่าธรรมเนียมในปีที่ 3)
SMEs สร้างชาติ ค้าประกันไม่เกิน 10 ปี
30 พ.ย. 65
วงเงินสูงสุด 100 ลบ. ค่าธรรมเนียม 1.75%
SMEs ไทยชนะ ค้าประกันไม่เกิน 10 ปี
31 พ.ค. 64
วงเงินสูงสุด 100 ลบ. ค่าธรรมเนียมตาม
ความเสี่ยง
Micro รายย่อย อาชีพอิสระ
- ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินสูงสุด
1 แสนบาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก
31 พ.ค. 64
- ทั่วไป วงเงินสูงสุด 5 แสนบาท ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม
2 ปีแรก
หมายเหตุ: วันที่ คือ วันสิ้นสุดมาตรการ
ธสน.: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 อีเมลอีเมล info@exim.go.th
ธพว.: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357 / https://www.smebank.co.th
ออมสิน: ธนาคารออมสิน โทร. 1115 /Application MyMo / www.gsb.or.th
บสย.: บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999 / https://www.tcg.or.th
ธกส.: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555, 1593 / https://www.baac.or.th / Line @BAACFAMILY
ธ.อิสลาม: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 1302 / https://www.ibank.co.th
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2. กระทรวงการคลัง
ผู้ประกอบสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ให้ความช่วยเหลือ
ลูก หนี้ตามความสมัครใจ เช่น การพั ก ชาระหนี้เงินต้น การขยายระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ การลดอัตรา
ดอกเบี้ย สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1359 หรือเว็บไซต์ https://1359.go.th
3. สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานฯ รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตลอดปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและฟื้ นฟู อ าชี พ เกษตรกร โดยช่ ว ยแก้ ไ ขหนี้ สิน อั น เนื่ อ งมาจากการประกอบ
เกษตรกรรม ซึ่งต้องเป็นหนี้ในระบบ หนี้โครงการส่งเสริมของรัฐ หนี้จากการกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ หรือนิติบุคคล รวมถึงสหกรณ์การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 158 0342 อีเมล
frdfund@frdfund.go.th หรือเว็บไซต์ https://www.frdfund.org
4. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เงินกู้กับชุมชนที่ต้องการไป
สร้างอาชีพ โดยต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ (1) พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า
(เช่น OTOP ท่ อ งเที่ยวชุม ชนหรือในประเทศ การค้าส่ง การค้าปลีก) (2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร (เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ Smart farming) (3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน (เช่น อบรมอาชีพระยะสั้น อบรมยกระดับทักษะฝีมือ) (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน (เช่น ถนนในหมู่บ้าน แหล่งน้าขนาดเล็ก)
ทั้งนี้ โครงการต้องมาจากความต้องการของพื้นที่ ดาเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 280 4085 อีเมล document@nesdc.go.th
หรือเว็บไซต์ https://nesdc.go.th
5. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ของภาครัฐ3
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนเป็นกิจกรรมที่สวนราชการจัดตั้งขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน หรือเพื่อประ
โยชนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อชวยเหลือในการครองชีพ หรือบริการประชาชน แต่ไมสามารถใชวิธีการดาเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการได จึงเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่อาจช่วยเหลือประชาชนได้ ปัจจุบัน กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนมีเป็นจานวนมาก แต่เราเลือกเจาะข้อมูลเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับลูกหนี้ 10 แห่ง ดังนี้

3

สานักกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง, กรอบคู่มือการจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการ, 2554
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รายชื่อ
1. กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
2. กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร
3. กองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน
4. กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
5. กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทางานที่บ้าน

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย

7. กองทุน SME ตาม
แนวประชารัฐ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
ติดต่อ: โทร.02-100-4209 อีเมล contact@villagefund.or.th
เว็บไซต์ http://www.villagefund.or.th/
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกร โดยวิสาหกิจชุมชน กู้ได้ไม่เกิน 5 ล้าน
บาท/กลุ่ม ค้าประกันโดยตัวบุคคล สมาชิกด้วยกัน ถ้าเกินวงเงินต้องพิจารณาหลักทรัพย์ประกอบ
ติดต่อ: โทร. 02-282-6797 อีเมล faf@opsmoac.go.th
เว็บไซต์ https://www.opsmoac.go.th/fund-about-objectives
เพือ่ ให้เกษตรและผู้ยากจน (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ที่เป็นหนี้จากการเอาที่ดินไปค้า
ประกันจากทาสัญญา จานอง กู้เงิน ขายฝาก (ยกเว้นที่ถูกสืบทรัพย์) กู้เงินได้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท เพื่อ
ปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืน
ติดต่อ: โทร.0-2280-7750, 0-2280-7753 อีเมล webmaster@opsmoac.go.th
เว็บไซต์ https://www.opsmoac.go.th/revolvingfund-home
เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกแก้ไขปัญหาหนี้สิน (ต้องเป็นหนี้เสียจากธนาคารของรัฐเท่านั้น)
และให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตร โดยสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกร
สมาชิก สาหรับเกษตรกรที่ยังไม่เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ กองทุนไม่มกี ารเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก
ติดต่อ: 02-158-0342 อีเมล frdfund@frdfund.go.th เว็บไซต์ https://frdfund.org/
เพื่อให้ผู้รับงานไปทาที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือกลุ่มบุคคลไม่ต่ากว่า 10 คน กู้ไปซื้อวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้: ผู้รับงานฯ จะต้องมีการจ้างงานจากนายจ้างและจดทะเบียนกับกรมจัดหา
งานก่อน เงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการผลิตเท่านั้น
วงเงิน: บุคคลทั่วไปไม่เกิน 50,000 บาท กลุ่มบุคคล ไม่เกิน 300,000 บาท
ติดต่อ: กรมจัดหางานทุกจังหวัด หรือ โทร. 02-245-1317 อีเมล kss999@hotmail.co.th
เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/hwfund
เพื่อให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท ดอกเบี้ย 4% ต่อปี สาหรับจัดหาวัตถุดิบ
เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต การจ้างแรงงานในการผลิต-การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สาหรับประชาชน
ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มอาชีพผู้ผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม (อุตสาหกรรมฯ) 6
กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้เคยฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และตั้งใจมีอาชีพประกอบอุตสาหกรรมฯ นี้
2. ผู้เคยได้รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านการตลาด การปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตหรือวิธีปฏิบัติหรือวิธีการจัดการในการดาเนิน
ธุรกิจ และมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบอาชีพอุตสาหกรรมฯ
3. กลุม่ อาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมฯ มีคณะกรรมการดาเนินงานของกลุ่มพร้อมทั้งมี
ทะเบียนสมาชิกกลุ่มจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน และจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่สนับสนุน
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมฯ นี้ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน พร้อมใบ
ทะเบียนพาณิชย์เป็นหลักฐาน
5. กลุม่ อาชีพ หรือนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมฯ นี้ แก่
ประชาชน เช่น องค์การส่วนบริหารตาบล สมาคมกลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ เป็นต้น
6. บุคคลผู้ประกอบอาชีพที่สนับสนุนเกื้อกูลแก่ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมฯ
ติดต่อ: โทร. 02-202-4409, 02-202-4502 อีเมล webmaster@dip.go.th
เว็บไซต์ https://www.dip.go.th/th
กองทุนฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือให้ SME ปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 – สร้าง SME ที่เข้มแข็งบน
ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล – ให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีความสามารถด้านการแข่งขัน
ติดต่อ: โทร. 061-419-3110 อีเมล smefund@dip.go.th เว็บไซต์ https://thaismefund.com/
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รายชื่อ
8. กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
9. กองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย

10. กองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง

วัตถุประสงค์
ศูนย์ให้บริการ SME ธุรกิจชุมชน วิสาหิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล แบบครบวงจร ซึ่งมี
แหล่งเงินทุนตามมติ ครม. (โปรดติดตามข่าวสาร)
ติดต่อ: โทร. 1301 อีเมล info@sme.go.th เว็บไซต์ www.sme.go.th
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แก่หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เช่น สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น)
โครงการ/กิจกรรม ต้องมีลักษณะต่อไปนี้
1. การแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม
2. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ
4. การศึกษาค้นคว้าการวิจัยเชิงประยุกต์ การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูล
5. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. การสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
7. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
8. การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ติดต่อ: โทร. 0-2283-1565 อีเมล tourismfund.mots@gmail.com
เว็บไซต์ https://www.thailandtourismfund.go.th/
เพื่อสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างและนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย หรือเมื่อนายจ้างค้างจ่าย
ค่าจ้างหรือเงินอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยลูกจ้างสามารถยื่น
เรื่องผ่านพนักงานตรวจแรงงาน ได้ที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เมื่อผ่านการวินิจฉัยจากพนักงาน
ตรวจแรงงานแล้ว ลูกจ้างสามารถยื่นคาขอรับเงินสงเคราะห์ได้ โดยต้องยื่นคาขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
พนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงิน
ติดต่อ: โทร. 02 246 2565, 02 245 6881 อีเมล webmaster@mol.go.th
เว็บไซต์: https://www.mol.go.th/

สุดท้ายนี้หวังว่า ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกหนี้และผู้เกีย่ วข้อง ทีมงาน ธปท. ขอเป็นกาลังใจให้ทุก
ท่านหลุดพ้นจากกับดักหนี้สินอย่างตั้งใจ
--------------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึง่ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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