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 ในฐานะท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรไทยเปนการท่ัวไปเมื)อวันท่ี 24 มีนาคม 2562 รัฐบาลท่ีมาจาก

การเลือกต้ังจึงมีหนาที่สําคัญในการเขามาขับเคลื)อนและบริหารเศรษฐกิจ

ของประเทศทามกลางการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วของปจจยัดานตางๆ  

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื)อใหเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได

อยางมีเสถียรภาพ และย่ังยืน

 ในฐานะหน;วยงานหลักของรัฐบาลในดานการบริการเศรษฐกิจ และ

ดําเนินนโยบายทางการคลังซึ่งถือเปนเครื)องยนตสําคัญในการขับเคลื)อน

เศรษฐกิจของประเทศใหมีเสถียรภาพและเติบโตอยางตอเนื)อง กระทรวง

การคลัง ไดออกนโยบายและมาตรการท่ีสําคัญ อาทิ การออกมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจระยะตางๆ ซ่ึงไดรวมถึงการบรรเทาภาระคาใชจายในการ

ดาํรงชีพของผูมบีตัรสวัสดกิารแหงรฐั การชวยเหลือกลุมเกษตรกรผูประสบ

ปญหาจากภัยธรรมชาติ การสนับสนุน SMEs ใหเขาถึงแหลงเงินทุน 

พรอมสงเสริมองคความรู และความพรอมในการทําธุรกิจเชิงพาณิชย 

การกระตุนการบริโภคภายในประเทศผานมาตรการ “ชิมชอปใช” ซ่ึงเปนการ

สงเสริมใหภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐมีการทําธุรกรรมผาน

ระบบชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมาตรการเหลานี้ ไดสงผลกระตุนให

เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจผานการบริโภคของประชาชนในกลุมตางๆ ชวย

สรางกําลังซื้อและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุมที่มีความเปราะบาง 

ตลอดจนสรางความเชื)อมั่นใหกับนักลงทุนและประชาชนในประเทศ

 กระทรวงการคลังยังไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2580) เพื)อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน 

โดยมุงเนนการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื)อเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน สรางความเทาเทียมและความเปนธรรม เพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงทรพัยากรทางเศรษฐกจิของประชาชนกลุมตางๆ ตลอดจนการพฒันา

คณุภาพชีวติของประชาชนกลุมตางๆ พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมควบคูไปกับ

การนาํเทคโนโลยสีมัยใหมมาใชในการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

ทางการคลัง  ซึง่การดาํเนินการท้ังหมดของกระทรวงการคลังจะเปนไปตาม

กรอบในการรกัษาวนิยัทางการคลงัภายใตกฎหมายท่ีเกีย่วของ เพื)อใหสถานะ

การคลังของประเทศมีความเขมแข็งและย่ังยืนในอนาคต

 นอกจากน้ี สิ่งสําคัญที่จะสงผลใหการดําเนินการ การดําเนินงานตางๆ 

ขางตนสามารถบรรลุวัตถุประสงคก็คือความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ

สนองภารกิจของกระทรวงการคลังอยางตอเนื)อง ผมขอขอบคุณผูบริหาร 

ขาราชการ และบุคลากรของกระทรวงการคลัง รวมท้ังหน;วยงานภายใต

การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังทุกทานที่ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น

ทุมเท ในการเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต

หลักวินัยการคลัง เพื)อมุงสูเปาหมายในการพัฒนาประเทศให มั่นคง ม่ังคั่ง 

และย่ังยืน

 In recent years, Thailand’s economy has been able to sustain growth 

despite having to face a number of challenges particularly those arising from 

the external economic environment. Slowing pace of global economic growth 

and trade tensions among major economies had begun to affect the Thai 

economy particularly during the second half of 2019. Nonetheless, some positive 

developments have taken place with a successful general election in March 

2019 leading to the formation of the new government that is committed to 

promoting wide-ranging reform of the economy to achieve sustainable growth 

and lasting prosperity for the Thai people. Unfortunately, the year 2020 began 

with an unprecedented event, the catastrophic global spread of COVID-19 

pandemic. The coming months will certainly be a trying period for the Thai 

people and Thailand as we unite to overcome the COVID-19.

 Looking back to 2019, when the turmoil in the global economy 

intensified, the then incoming government was determined to act promptly 

to manage and pre-empt the potential impact of the global economy on 

Thailand. Series of economic stimulus package were carefully developed 

and implemented. Specific fiscal measures were deployed to deal with the 

adverse impact from external volatility and to support continued economic 

growth. To this end, some of these key economic measures have included: 

(1) the Low-income Earner Welfare Card Program to alleviate the cost of 

living, (2) financial supports for farmers in drought-ridden areas, 

(3) expansion of SME access to special funding and the promotion 

of entrepreneurship and skills training, (4) Chim Shop Chai (Taste, Shop, 

Spend) campaign to promote domestic consumption and tourism, 

(5) SMEs promotion measures as well as investment promotion 

measures. While we expect exceptional strong headwinds against 

the economy to continue into 2020, especiallywith the worsening global 

impact of the coronavirus spread, Thailand’s robust fiscal position and 

external account will continue to play a key role in our effort to meet the 

challenges and their potential impact.

 Looking forward, the Ministry of Finance has prepared 3-year 

Action Plan (2020-2022) consistent with Thailand’s 20-year National 

Strategy (2017-2036). The Action Plan aims to establish the policy 

framework and guidance for the Ministry of Finance at all operational 

levels. The plan sets forth Thailand’s economic structural development 

priorities aiming to enhance national competitiveness, promote equality 

and fairness, broaden the people’s opportunity and access to economic 

resources, and improve people’s quality of life through expanding their 

potentials. The coming years will be crucial for Thailand to undertake 

comprehensive reform on all economic, social and environmental fronts. 

The Ministry aims to promote the efficiency of fiscal operations and 

public service deliveries while maintaining fiscal sustainability and 

transparency and becoming “Progressive Finance Ministry.”

 The achievement of Ministry of Finance will be measured by how fiscal 

policies and related policies and measures can lead to Thailand’s sustainable 

economic development and establish solid foundation for a better future for all 

Thai people. Successful outcomes require concerted efforts and cooperation 

from all stakeholders. I would like to take this opportunity to express my 

sincere gratitude towards the Ministry’s staff and all other agencies under the 

supervision of the Ministry of Finance for the continued dedication and hard 

work and look fonward to working together to realize Thailand’s development 

goals in the coming years.

Mr. Uttama Savanayana (Ph.D.)
Minister of Finance 

สารจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
A Message from the Minister of Finance
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 กระทรวงการคลังถือเปนหน�วยงานหลักในการบริหารเศรษฐกิจของ

รัฐบาล โดยมีเปาหมายในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให

เปนไปอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน ควบคูไปกับการกระจายทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจใหกับประชาชนกลุมตางๆ อยางเทาเทียมและท่ัวถึง นอกจาก

บทบาทในเชิงเศรษฐกิจแลว กระทรวงการคลังยังมีบทบาทท่ีสําคัญในดาน

สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไมวาจะเปนการดูแล

สวสัดกิารของผูมรีายไดนอย หรอืการสรางการเตรยีมความพรอมเขาสูสงัคม

ผูสงูอาย ุเปนตน ซึง่จะเห็นไดวาบทบาทของกระทรวงการคลงัมคีวามสาํคญั

และมีความครอบคลุมในหลายมิติของการพัฒนาประเทศ

 ผมในฐานะท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล และทานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังใหกํากับดูแลงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับกรมบัญชีกลาง 

กรมธนารักษ กรมศุลกากร รวมทั้งหน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

การคลัง อาทิ ธนาคารเพื<อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคาร

อิสลามแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื<ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

และบรรษัทตลาดรองสินเชื<อที่อยูอาศัย มีความมุงม่ันที่จะขับเคลื<อนการ

ดําเนินงานของกระทรวงการคลังใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแนว

นโยบายตางๆ ไมวาจะเปนการสนับสนุนและสงเสริมการสรางวินัยการเงิน

การคลัง เพื<อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายอันจะเปนการกระจายเม็ดเงินจาก

ภาครัฐเขาสูระบบเศรษฐกิจ การสรางความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐ การสนับสนุนบทบาทของเอกชนเพื<อใหเกิดการขับเคลื<อน

เศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงสรางรายไดภาครัฐท้ังในสวนของรายไดภาษี

และรายไดจากทรัพยสินของรัฐ ตลอดจนการนําที่ราชพัสดุมาใชประโยชน 

ทัง้ในเชงิของการสนบัสนนุโครงการลงทนุขนาดใหญ การสงเสรมิเศรษฐกจิ

ฐานราก และการสงเสริมใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีโอกาสเขาถึงแหลง

เงินทุน และมีรายไดที่ยั่งยืน ท้ังน้ี เพื<อใหเครื<องมือทางการคลังของรัฐ

ชวยสรางความเทาเทียม ความเปนธรรม และลดความเหลื<อมล้ํา ตลอดจน

สนับสนุนใหภาคเอกชนมีขดีความสามารถในการแขงขนัท่ีสงูข้ึน เพื<อสงเสริม

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รักษาความสมดุลและความย่ังยืนทางการคลัง

 ผมขอขอบคุณคณะผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนท่ีไดรวมมือสนับสนุน

การทํางานของกระทรวงการคลังจนสามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิไดดวยดี

ตลอดมา ผมเชื<อมัน่เปนอยางยิง่วา หากไดรบัความรวมมอืจากบุคลากรของ

กระทรวงการคลงัอยางจรงิจงัและเตม็ความสามารถเชนทีผ่านมา เศรษฐกจิ

ของประเทศจะสามารถเติบโตและมีเสถียรภาพอยางยั่งยืนไดตลอดไป

 The Ministry of Finance is considered the core unit of 

the government economic management with the goal of 

promoting stable and sustainable economic growth while also 

distributing economic resources to several groups of people 

equally and thoroughly. In addition to economic roles, the 

Ministry of Finance also plays a crucial role in social affairs 

and the development of people’s quality of life such as the 

welfare of low income people and a preparation for entering 

Aging society. The role of the Ministry of Finance is significant 

and covers many dimensions of national development.

 As a person assigned by the government and the 

Minister of Finance, I bare responsibilities over the 

Comptroller General’s Department, Treasury Department, 

Customs Department, and state enterprises under the 

Ministry of Finance, such as Export-Import Bank of 

Thailand, Islamic Bank of Thailand, Small and Medium 

Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank), and 

Secondary Mortgage Corporation. I committed to control 

the effectiveness of the Ministry of Finance’s operations 

by conducting various schemes and policies; support and 

promote financial and fiscal discipline In order to ensure 

efficient funding; disbursement of the budget from the 

government into the economic system; transparency in 

the government procurement process; encourage private 

sectors to drive the economic affairs; structural reform of 

government’s revenues from both taxation and government 

properties including the use of Ratchapatsadu land whether 

to support large scale of  project investment or encourage 

Grassroot Economy; assist low-income people to have 

an access to funding sources and build up sustainable 

income; exercise the government’s fiscal tools to establish 

equality, fairness, inequality reduction as well as escalate the 

competitive efficiency of the private sectors to expand the 

economic system and stabilize the fiscal sustainability. 

 I would like to express my sincere gratitude to all 

executives, and officers for their encouragement on the 

Ministry of Finance’s mission fulfillment. I strongly believe 

that your inexhaustible and genuine cooperation will be a 

powerful force to drive the country’s economy to prosperity, 

stability and sustainability.

(Mr. Santi Promphat)
Deputy Minister of Finance

สารจาก
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
A Message from the Deputy Minister of Finance
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 ในปงบประมาณ 2562 กระทรวงการคลังไดปฏิบัติหนาท่ีในการดูแล

เศรษฐกิจของประเทศเพื(อรองรบัความผนัผวนตางๆ ทัง้จากปจจัยภายในและ

ภายนอกตอการประกอบธุรกจิ สงผลใหเศรษฐกจิไทยยงัคงขยายตัวไดอยาง

ตอเนื(อง รวมถึงไดดําเนินการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจและการคลัง 

โดยวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและฉับพลันทั้งในประเทศ

และระดบัโลก อนัจะนาํมาซึง่โอกาสและความทาทายตอการบรหิารเศรษฐกจิ

การคลังของประเทศไทย

 นอกจากน้ี การดําเนินการของกระทรวงการคลังในชวงเวลาดังกลาว 

ยังไดคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับ

ชาติอื(นๆ ท่ีเกี่ยวของในหลายประเด็น โดยกระทรวงการคลังไดมุงเนนการ

พัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื(อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

สรางความเทาเทียมและความเปนธรรม เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตางๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนผานการเสริมสรางศกัยภาพของกลุมบคุคลตางๆ การใชกลไก

และเครื(องมือทางการคลังมาชวยในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทาง

การคลังผานการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ในการกําหนดนโยบายและ

การใหบริการแกประชาชน พรอมสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนIวยงานภาครัฐ ซึง่การดําเนนิการท้ังหมดของกระทรวงการคลังเปนไปตาม

กรอบในการรกัษาวนิยัทางการคลงัภายใตกฎหมายท่ีเกีย่วของ เพื(อใหสถานะ

การคลังของประเทศมีความเขมแข็งและย่ังยืนในอนาคตตอไป

 สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของ

กระทรวงการคลังทกุทาน ทีร่วมมอืรวมใจกันปฏบิตัหินาที ่พรอมทัง้สนบัสนนุ

การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง อันเปนการสรางประโยชนใหกับ

ประเทศชาติและประชาชนสืบตอไป

 In the fiscal year 2019 (B.E. 2562), the Ministry of Finance 

has supervised the country’s economy to handle internal 

and external diverse fluctuations resulting in the unceasing 

expansion of Thai economy including the economic and fiscal 

structural reforms by analyzing and evaluating the drastic 

changes, both locally and globally, in economic, social, 

environmental and technological situations, which would 

bring both opportunities and challenges to the fiscal 

management of Thailand.

 Additionally, the Ministry of Finance’s implementation 

during that period was considered conform to the 20-year 

national strategy framework (B.E. 2561-2580), the master 

plan under the national strategy, national reform plan, and 

other concerned national plans. The Ministry of Finance aims 

to develop economic structure to accelerate competitiveness, 

create equality and fairness, and increase opportunities for 

groups of the people to access economic resources as 

well as improving the quality of life through their potential 

development. The Ministry of Finance also applied fiscal 

mechanisms and tools to help solve problems and improve 

environmental quality along with increasing the efficiency 

of fiscal management via the use of modern technology 

in policymaking and services to the public including 

transparency formation of the government agencies’ 

operations. All operations of the Ministry of Finance will 

be in accordance with the framework for maintaining fiscal 

discipline under relevant laws to preserve the country’s the 

strength and sustainability fiscal status.   

 Finally, I would like to express my heartfelt admiration to 

all the executive, officers and staff at the Ministry of Finance 

for their cooperation and support on the Ministry’s operations 

which are beneficial to the country and the people.

(Mr. Prasong  Poontaneat)
Permanent Secretary

สารจาก
ปลัดกระทรวงการคลัง
A Message from 
the Permanent Secretary
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ผลการจัดเก็บรายไดรัฐบาล
ปงบประมาณ 2562 
 ในปงบประมาณ 2562 (ตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562) รฐับาล

จดัเกบ็รายไดสทุธจิาํนวน 2,566,116 ลานบาท สงูกวาปกอน 29,191 

ลานบาท หรือรอยละ 1.2 และสูงกวาประมาณการรายไดสุทธิรวม 

16,116 ลานบาท หรือรอยละ 0.6 

Revenue Collection, 
Fiscal Year 2019 ( B.E. 2562)
 In the fiscal year 2019 (October 2018 - September 2019), the 

operating revenue has been revised up to 2,566,116  million Baht, 

higher than the previous year by 29,191 million baht or 1.2 percent 

and 16,116 million Baht, or 0.6 percent higher than the previous 

year estimate total net revenue.

ผลการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2562 แยกตามหนวยงานจัดเก็บ
REVENUE COLLECTION BY THE GOVERNMENT AGENCIES- FISCAL YEAR 2019
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 ผลการจัดเก็บรายไดตามหน+วยงานจัดเก็บสรุปได ดังนี้

 1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายไดรวม 2,009,311 ลานบาท 

สูงกวาประมาณการ 9,311 ลานบาท หรือรอยละ 0.5 

 2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายไดรวม 585,407 ลานบาท 

ตํ่ากวาประมาณการ 37,193 ลานบาท หรือรอยละ 6

 3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายไดรวม 108,522 ลานบาท สูงกวา

ประมาณการ 8,522 ลานบาท หรือรอยละ 8.5

 4. รัฐวิสาหกิจ จัดเก็บรายไดรวม 169,159 ลานบาท สูงกวา

ประมาณการ 1,159 ลานบาท หรือรอยละ 0.7 

 5. หน�วยงานอื�น จดัเก็บรายไดรวม 188,672 ลานบาท สงูกวา

ประมาณการ 46,672 ลานบาท หรือรอยละ 32.9 

 The summary of Operating Revenue by various agencies is 

as follows:

 1. Revenue Department:  2,009,311 million Baht, higher than 

the estimate by 9,311 million Baht or 0.5 percent

 2. Excise Department: 585,407 million Baht, lower than the 

estimate by 37,193 million Baht or 6 percent 

 3. Customs Department: 108,522 million Baht, higher than 

the estimate by 8,522 million Baht or 8.5 percent

 4. State Enterprises: 169,159 million Baht, higher than the 

estimate by 1,159 million Baht or 0.7 percent

 5. Other agencies: 188,672 million Baht, higher than the 

estimate by 46,672 million Baht or 32.9 percent

สัดสวนการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2562 แยกตามหนวยงานจัดเก็บ
THE RATIO OF THE GOVERNMENT’S REVENUES - FISCAL YEAR 2019
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Fiscal Position of the Government, 
Fiscal Year 2019
 The Revenue on cash basis for fiscal Year 2019 is revised to 

total 2,540,218 million Baht, a year-on-year increase by 14,183 

million Baht (accounted for 0.6 percent)

 The total expenditure is revised upwards by 3,043,177 million 

Baht, a year-on-year increase by 35,974 million Baht (accounted 

for 1.2 percent). This leads to a budget deficit of 502,959 million 

Baht, combined with the balance of non-budgetary surplus of 

33,500 million Baht resulting in deficit on fiscal balance on cash 

basis by 469,459 million baht. The government, thus, approved 

to borrow 348,978 million Baht to offset the deficit, making cash 

surplus after borrow of 120,481 million Baht and yearend treasury 

reserves of 512,955 million Baht.

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดปงบประมาณ 2562 
Fiscal Position of the Government on cash basis - Fiscal Year 2019

1.  รายได้*  2,540,218 2,524,249 14,183 0.6
 Revenue*
2.  รายจ่าย (2.1 + 2.2) Expenses (2.1 + 2.2) 3,043,177 3,007,203 35,974 1.2
    2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน  Present year expenses 2,788,323 2,792,105 (3,782) (0.1)
    2.2  รายจ่ายปีก่อน  Previous year expenses 254,854 215,098 39,756 18.5
3. ดุลเงินงบประมาณ  (502,959) (482,954) (21,791) (4.5)
 Budget Balance
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ  33,500 92,274 (56,988) (61.8)
 Non - Budget Cash Balance 
5.  ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)  (469,459) (390,680) (78,779) (20.2)
 Excluding Loans (3+4)
6. เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 348,978 500,358 (151,380) (30.3)
 Cash Balance excluding Loan
7.  ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)  (120,481) 109,678 (230,159) (209.8)
 Cash Balance including Loans (5+6)
8.  เงินคงคลังต้นงวด  633,436 523,758 109,678 20.9
 Treasury Reserves at the beginning 
 of the Fiscal Year
9.  เงินคงคลังปลายงวด  512,955 633,436 (120,481) (19.0)
 Treasury Reserves at the End of 
 the Fiscal Year

หนวย: ลานบาท
Unit : Million Baht

ปีงบประมาณ
Fiscal year

เปรียบเทียบ
Variance

2562
2019

2561
2018

จํานวน
Increase (Decrease)

ร้อยละ
%

หมายเหตุ : ขอมูลเบื้องตน ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2562

  * เปนรายไดนําสงคลังซึ่งแตกตางจากรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บไดสุทธิเนืCองจากมีการเหลืCอมเวลาในการนําสงคลัง

ที่มา:  กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

Remark : Information based on December 18, 2019

 *revenue delivered may vary from the net collected due to the overlap timing of delivery

Source : Comptroller General’s Department and Fiscal Policy Office

ฐานะการคลังของรัฐบาล
ปงบประมาณ 2562 
 ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจํา

ปงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีรายไดนําสงคลังทั้งสิ้น 2,540,218

ลานบาท สงูกวาชวงเวลาเดยีวกนัปทีแ่ลว 14,183 ลานบาท (คดิเปน

รอยละ 0.6) ในขณะที่การเบิกจายเงินงบประมาณของรัฐบาลมี

จาํนวนทัง้สิน้ 3,043,177 ลานบาท สงูกวาชวงเวลาเดยีวกนัปทีแ่ลว 

35,974 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 1.2) ทําใหดุลเงินงบประมาณ

ขาดดุล 502,959 ลานบาท เมืCอรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่

เกินดุล 33,500 ลานบาท สงผลใหดุลการคลังรัฐบาลตามระบบ

กระแสเงินสดขาดดุล 469,459 ลานบาท ท้ังนี้ รัฐบาลไดกูเงิน

เพืCอชดเชยการขาดดุล 348,978 ลานบาท ทําใหดุลเงินสดหลัง

กูขาดดุลเทากับ 120,481 ลานบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นป

งบประมาณ 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 512,955 ลานบาท
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Public Debt
 Thailand’s public debt outstanding as of September 30, 

2019 was at 6,901,801.55 million Baht or 41.24 percent of GDP, 

comprising 4,861,159.75 million baht of Government debt, 

803,016.21 million Baht of the government borrow to offset deficit 

to the FIDE, 892,597.67 million Baht of State-Owned Enterprises 

(SOEs) debt, 335,921.18 million Baht of Government Guaranteed 

Financial SOEs deb and 8,968.54 million Baht of Government 

Agencies debt.

หน้ีสาธารณะ
 หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจํานวน 

6,901,801.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.24 ของ GDP 

โดยเปนหน้ีของรัฐบาล 4,861,159.75 ลานบาท หน้ีทีร่ฐับาลกูเพืCอ

ชดใชความเสยีหายใหแกกองทนุเพืCอการฟนฟฯู 803,016.21 ลานบาท

หนี้รัฐวิสาหกิจ 892,597.67 ลานบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจ

ในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 335,921.18 ลานบาท และหนี้

หน+วยงานของรัฐ 9,106.74 ลานบาท
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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

ภาพรวม
ของกระทรวง
การคลัง
Overview
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Overview 

Authority
 According to the Reoganization fo Ministry, Sub-Ministry, 

and Department Act, B.E. 2545 (2002), Section 10, the Ministry 

of Finance has the authority in relation to the country’s finance 

and treasury, appraisal of state property, government procurement 

management, state land and properties, taxation, state revenue, 

revenue generating businesses that are solely under the authority

of the government by law which do not fall under any other 

government agencies, public liabilities management, administration 

and development of state enterprises and state securities, and 

other official duties in accordance with the law.

Structure
 According to the Reoganization fo Ministry, Sub-Ministry, and 

Department Act, B.E. 2545 (2002), Section 11, the Ministry of 

Finance shall consist of the following government units:

 1. Office of the Minister

 2. Office of the Permanent Secretary

 3.  Treasury Department

 4.  Comptroller General’s Department

 5.  Customs Department

 6.  Excise Department

 7.  Revenue Department

 8.  State Enterprise Policy Office

 9.  Public Debt Management Office

 10. Fiscal Policy Office

 The Prime Minister has issued a Ministerial Mission B.E. 

2545 by virtue of Section 21, Paragraph Three and Paragraph 

Six of the Administration Act B.E. 2534 as amended by the Land 

Administration Act (vol. 5) B.E. 2545, Article 4 which has defined 

the clusters of authority under the Ministry of Finance as follow:

The Asset Cluster
 1.  Treasury Department

 2.  State Enterprise Policy Office

The Revenue Cluster
 1.  Customs Department

 2.  Excise Department

 3.  Revenue Department

The Expenditure and Liability Cluster
 1.  Comptroller General’s Department

 2.  Public Debt Management Office

อํานาจหนาที่
 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

มาตรา 10 กําหนดใหกระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ

การเงินการคลังแผนดิน การประเมินราคาทรัพยสิน การบริหาร

พัสดุภาครัฐ กิจการเก่ียวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดิน 

ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการ

ไดแตผู เดียวตามกฎหมายและไมอยู ในอํานาจหนาที่ของสวน

ราชการอื@น การบริหารหน้ีสาธารณะ การบริหารและการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ และราชการอื@นตามที่มีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการ

ที่สังกัดกระทรวงการคลัง

โครงสราง
 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

มาตรา 11 กําหนดใหกระทรวงการคลัง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้

 1. สํานักงานรัฐมนตรี

 2. สํานักงานปลัดกระทรวง

 3. กรมธนารักษ

 4. กรมบัญชีกลาง

 5. กรมศุลกากร

 6. กรมสรรพสามิต

 7. กรมสรรพากร

 8. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 9. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 10. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

 ตอมา นายกรัฐมนตรีไดออกกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ 

พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม 

และวรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขอ 4 กําหนดใหกระทรวง

การคลังมีกลุมภารกิจ ดังนี้

กลุมภารกิจดานทรัพยสิน
 1. กรมธนารักษ

 2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลุมภารกิจดานรายได
 1. กรมศุลกากร

 2. กรมสรรพสามิต

 3. กรมสรรพากร

กลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน
 1. กรมบัญชีกลาง

 2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

แผนผังโครงสราง
Oganization Chart

Ministry of Finance Annual Report 2019 23

Overview 

หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
 สําหรับหนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีดังนี้

1. สวนราชการท่ีไมสังกัดกลุมภารกิจใด
 • สาํนักงานรฐัมนตร ีมหีนาทีร่บัผดิชอบงานดานชวยอาํนวย

การและประสานงานตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ประสาน

ราชการทางการเมือง ติดตอกับรัฐสภาและการตอบกระทูถาม

ของสมาชิกรัฐสภา พิจารณาเรื@องการขอเขาพบและนัดหมายของ

รัฐมนตรี ตรวจสอบเรื@องราวและความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบาย      

การปฏิบัติราชการและคํารองทุกข

 • สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหนาที่รับผิดชอบดาน

การพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมท้ังการแปลง

นโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบตัริาชการ ควบคุมการปฏิบตัิ

ราชการประจํา การประสานงาน การตรวจราชการของกระทรวง 

งานเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารในภาพรวม นอกจากนี้

ยังมีหนาที่พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับเรื@องวินัยของขาราชการ 

และปฏิบัติราชการในเรื@องที่มิไดเปนหนาที่ของสวนราชการใด

 • สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง บทบาทและภารกิจเก่ียวกับ

การเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการดานการคลัง 

ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศตอกระทรวงการคลัง เพื@อเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 

ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในนโยบาย

และผลงานใหแกกลุมเปาหมาย ประชาชน และหน\วยงานท่ัวไป

ทั้งในประเทศและตางประเทศ

2. กลุมภารกิจดานทรัพยสิน
 • กรมธนารักษ มีหนาที่ผลิตเหรียญกษาปณ จัดทําเครื@อง

ราชอิสริยาภรณ อนุรักษ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพรความรู

เกีย่วกับทรพัยสนิอนัมคีาของแผนดนิจดัใหใชประโยชนในทีร่าชพสัดุ

นอกจากน้ี ยังมีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมการรับ-จาย แลก และ

เก็บรักษาเหรียญกษาปณ การเบิก-สงเงินคงคลังของจังหวัด 

การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึง

ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพยและ

ทรัพยสินอื@นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

 • สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ มหีนาทีเ่สนอ

แนะนโยบาย การเงิน การบัญชี คาตอบแทน และสวัสดิการของ

รัฐวิสาหกิจ กําหนดนําสงเงินรายไดแผนดิน พัฒนาประสิทธิภาพ

ของรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานและระบบ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

The Duties and Responsibilities 
of Government Agencies and State 
Enterprise under the Ministry 
of Finance
 These are as follows:

1. Government units not under a cluster
 • Office of the Minister responsible for providing support 

and coordination as assigned by the Minister, political coordination, 

liaison with the Parliament and handling of Parliamentary enquiries, 

maintaining the Minister’s meeting diary, and monitoring of issues, 

comments and complains related to administrative policy.

 •  Office of the Permanent Secretary responsible for 

formulating ministry’s strategic plan the oversight of regular duties, 

coordinating departmental inspections, provision of news and 

public information in general and implementation of matters 

concerning civil servants’ disciplines, and carrying out official 

duties that do not fall under any other government departments.

 •  Fiscal Policy Office (FPO) responsible for proposing and 

identifying fiscal and financial policies and measures, including 

those concerning macroeconomics,and international finance with 

an aim to increase competitiveness and promote sustainable 

economic and social development as well as enhancing awareness, 

understanding and acceptance of the policies and performance to 

target groups, the general public and other entities, both domestic 

and foreign.

2. Asset Cluster
 • Treasury Department responsible for production of 

coins and Royal Decorations, conservation, storage, display, and 

dissemination of knowledge about the valuable state property, 

utilization of state land. Other responsibilities include the control

of coin exchange and storage, withdrawals and deposits of 

provincial treasury reserve, control of the balance of the 

Government’s savings deposit at the Bank of Thailand, as well 

as pricing and appraisal of real estate and other properties as 

stipulated by relevant laws.

 • State Enterprise Policy Office (SEPO) has the 

responsibilities of proposing policies of finances, accounting, 

remunerations and benefits for state enterprises, state revenue 

remittance, improving the efficiency of state enterprises, 

provision of a performance evaluation and good governance, and 

privatization.



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256224

ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

3. กลุมภารกิจดานรายได
 • กรมศลุกากร มหีนาทีร่บัผิดชอบในการจดัเกบ็ภาษศีลุกากร

ขาเขา-ขาออก และคาธรรมเนียมตางๆ รวมท้ังเก็บภาษีแทน

กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพื@อเปน

รายไดแผนดิน ซ่ึงจะตองมีการปองกันและปราบปรามการหลีกเล่ียง

และลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการสงเสริม

การสงออก โดยมาตรการทางภาษีอากร และการใหบริการแก

ผู นําเขาและสงออก เพื@อสนองนโยบายรัฐบาลในการสงเสริม

การคาระหวางประเทศ ใหสามารถสงสินคาไปจําหน\ายในตลาด

ตางประเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว

 • กรมสรรพสามิต มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจาก

สินคาบางประเภทท่ีผลิตข้ึนในราชอาณาจักรและสินคาบางชนิดที่

นําเขาจากตางประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ 

โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษี และการปราบปรามผูกระทํา

ผิดกฎหมายอยางเขมงวดกวดขัน

 • กรมสรรพากร เปนหน\วยงานหลกัในการจดัเกบ็รายไดภาษี

ใหภาครัฐ เพื@อเปนรายไดใหรัฐบาลนํามาใชพัฒนาประเทศ กํากับ/

ตรวจสอบการปฏบิตัดิานภาษตีามมาตรฐาน ตดิตามและเรงรดัภาษี

อากรคาง ตัวแทนฝายรัฐในการรักษาความเปนธรรม และรักษา

สภาพบังคับใชกฎหมายภาษี พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย 

และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื@อสงเสริมการออม การลงทุน 

และการแขงขันในการผลิตและการสงออกกับนานาประเทศ 

ตลอดจนสรางความเปนธรรมในการกระจายรายได และเสริมสราง

ความสมัครใจในการเสียภาษี นอกจากน้ี ไดทําความตกลงกับ

ประเทศตางๆ เพื@อขจัดการเก็บภาษีซํา้ซอนระหวางกัน เพื@อสนับสนุน

การคาและการลงทุนระหวางประเทศ

4. กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
 • กรมบัญชีกลาง เปนหน\วยงานกลางในการกําหนด

มาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานกฎหมายการคลังการบัญชี 

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน 

คาตอบแทนและสวัสดิการ บริหารงานบุคคลลูกจางของสวน

ราชการ และความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ ควบคุม

การเบกิจายเงินและบรหิารการใชจายเงนิท้ังท่ีเปนเงนิงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณใหสอดคลองกับการรักษาวินัยและ

ความยั่งยืนทางการคลัง บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการ

รับ-จายเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในสวนภูมิภาค 

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางดานการบริหาร

การเงินภาครัฐ และเปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง

 • สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ มหีนาทีก่าํหนดนโยบายและ

วางแผนการกอหนี้ในภาพรวม ดําเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้

สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและตางประเทศ บริหารหน้ีสาธารณะ 

ทัง้ทางดานการบริหารความเส่ียงและการบริหารเงินสด จัดทาํฐาน

ขอมูลหนี้ของประเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินกู และ

3. Revenue Cluster
 • Customs Department responsible for collecting custom, 

duties for inbound and outbound goods,  other fees and collecting 

taxes on behalf of the Revenue Department, Excise Department 

and Ministry of the Interior. As these are the state revenues, it is 

imperative that measures to prevent and suppress tax evasion 

and goods smuggling be practiced. Other responsibilities include 

promotion of export through favorable taxation measures and 

provision of services to importers and exporters of goods in 

response to the government’s policy to promote international trade 

and facilitate the exporting process.

 • Excise Department responsible for collecting taxes from 

certain types of products, both manufactured domestically and 

imported from foreign countries such as taxes on liquor, personal

service business establishments, applying stringent control 

measures and penalty on the offenders of the law.

 •  Revenue Department the primary agency responsible for 

the collection of taxes as a source of revenue for the government 

which is spent on the development of the country, governing and 

auditing of tax compliance, tracking and expediting tax payments 

in arrears, representing the government in maintaining fairness and 

tax law enforcement, making amendments and improvements to 

the legislation and taxation system to promote savings, investment 

and competitiveness in production and exportation with other 

countries. Revenue Department is also responsible for creating a 

fair distribution of income with a view to enhance voluntary tax 

payment. In addition, there are agreements made with various 

countries to eliminate double taxation to support trade and in-

vestment between these countries.

4. Expenditure and Liability Cluster
 •  Comptroller General’s Department is the central agency

who sets the standards, guidelines and practice for the legal 

aspects of finance and accounting, government purchasing and 

procurement activities, internal auditing, remuneration and benefits, 

management of government employees and any misconduct. It 

controls the disbursement of funds and manages expenditures of 

budgeted and off-budget funds in accordance with the discipline 

and fiscal sustainability, effectively manages cash and revenue 

and income using modern technologies, provides administrative 

support at the regional level, enhances the financial capability of 

government personnel and acts as the center of fiscal information.

 • Public Debt Management Office (PDMO) responsible for 

setting policy and planning overall liabilities, conducting matters 

concerning public debt commitments, both domestic and foreign,

managing public debts, both in the risk aspect and cash, 

maintaining the government debt database, drawing and disbursing 

of loans and repayments, developing a process for performance 
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การชําระหนี้ ดําเนินการหรือจัดใหมีการพัฒนาระบบการติดตาม

และประเมนิผลการดาํเนนิงาน ดาํเนนิการเกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ 

ขอบังคับ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงแกไขการผูกพันและ

บริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ

5. รัฐวิสาหกิจ
 ตามพระราชบัญญัติว าดวยการจัดตั้งองคกรของรัฐบาล 

พ.ศ. 2496 กําหนดใหรัฐบาลสามารถจัดตั้งองคกรของรัฐบาลท่ีมี

ฐานะเปนนิติบุคคลเปนพระราชกฤษฎีกาข้ึนไดตามที่เห็นสมควร 

เพื@อดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะ หรือเพื@อประโยชนในทาง

เศรษฐกิจ หรือชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแก

ประชาชน โดยใชเงินทุนจากงบประมาณแผนดิน พระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีเปนรากฐานของการกําเนิดรัฐวิสาหกิจตางๆ ในปจจุบัน

กระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจํานวน 15 แหง ไดแก

 • สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มีวัตถุประสงคในการออก

สลากกินแบงรฐับาล จัดการโรงพิมพสลากหรือสิง่พมิพทีเ่กีย่วของ

 • การยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) มีวัตถุประสงคในการ

ผลิตบุหรี่ซิกาแรตซ่ึงเปนกิจการผูกขาดของรัฐ รวมถึงการดําเนิน

ธุรกิจ การประกอบอุตสาหกรรม อุปกรณ เครื@องมือ หรือเครื@องใช

ทีเ่กีย่วของกับอตุสาหกรรม การสงเสริมใหมกีารศึกษา วิจยั พัฒนา

และปรบัปรุงคณุภาพมาตรฐานการผลติยาสบู ใบยา หรอืผลติภณัฑ

จากพืชอื@น

 • ธนาคารออมสิน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ

สงเสริมการออม สรางวินัยทางการเงิน และการสงเสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความเขมแข็ง

ไดอยางย่ังยืน ดวยการเสนอบริการทางการเงินทีค่รบวงจร ล้ําสมัย

และเหนือความคาดหวัง ตลอดจนดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐ 

เพื@อสรางความแข็งแกรงของประชาชน เศรษฐกจิ และสังคมตัง้แต

ระดับฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให

เขมแข็งย่ังยืน

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) มีบทบาทหนาท่ีในการ

สนบัสนนุใหประชาชนมอีาคารและ/หรอืทีด่นิเพื@อใชเปนท่ีอยูอาศยั 

โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยและปานกลางที่ไมสามารถเขาถึงบริการ

สินเชื@อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชยได โดยมีพันธกิจท่ีสําคัญ 

คือ ทําใหคนไทยมีบาน

monitoring and evaluation, implementation of laws and regulations, 

as well as the development and revision of commitments and 

public debt management and the development of the country’s 

bond market.

5.  State Enterprises
 According to the Act on the Establishment of Government 

Organizations B.E. 2496, the government may establish an 

organization with a corporate status as it deems appropriate, 

to operate for the benefits of the public or the economy or the 

well-being of the people, or to provide services to them, using 

funds from the national budget. This Act is the basis of the origin 

of today’s enterprises. There are 15 state enterprises under the 

Ministry of Finance, which are:

 • Government Lottery Office serves the objective of issuing 

lottery tickets and managing the lottery printing house in printing 

the lottery tickets and other publications.

 • Thailand Tobacco Monopoly a revenuegenerating state 

enterprise whose duties and responsibilities include the production 

and distribution of tobacco to meet the demand of consumers.

 • Government Savings Bank has a duty and responsibility 

to encourage people to recognize the importance of saving by 

offering various types of services. It also provides loans to state 

agencies and private organizations, and makes investments to 

seek benefits in various forms with the majority focusing on 

supporting the government’s policy to improve the lives of people 

in the regions and rural areas.

 • Government Housing Bank responsible for providing 

financial assistance to the general public, especially those with a 

low and moderate income to be able to afford a house of their own, 

by lending at lower interest rates than other financial institutions.

 • Krung Thai Bank Public Company Limited responsible 

for commercial banking businesses of all types, in response to 

the government’s policy in being a leading bank to implement the 

monetary policies of the government, to maintain the stability of 

the financial system and capital market of the country, to distribute 

loans to other regions and major programs that are sponsored 

by the government. It also provides support and cooperation to 

government sector, state enterprises and charitable organizations 

of both public and private sectors in activities beneficial to society.
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 • ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มุงมั่นดูแลและพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร เพื@อสนับสนุนการเติบโตและความม่ังคั่ง

แกลูกคา รวมถึงการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ใหคุณภาพที่ดีขึ้น พรอมทั้งสรางผลตอบแทนท่ีดีอยางยั่งยืนแก

ผูถือหุน

 • ธนาคารเพื0อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

มีบทบาทในการใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกเกษตรกร 

กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมหรืออาชีพที่เก่ียวเนื@องกับเกษตรกรรมอยางครบวงจร

ควบคูกบัการเสรมิสรางองคความรูและสนบัสนุนการพฒันาอาชีพ 

รวมทั้ง รวมกับหน\วยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมธุรกิจ

ดานการเกษตร เพื@อเพิ่มรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรไทย

 • องคการสุรา (กรมสรรพสามิต) มีหนาที่เปนผูดําเนินการ

ผลิตและจําหน\ายเอทิลแอลกอฮอล และผลิตภัณฑตอเนื@อง 

เพื@อตอบสนองความตองการดานการแพทย เภสัชกรรม วิทยาศาสตร 

และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 

 • โรงงานไพ (กรมสรรพสามิต) มีอํานาจหนาที่ในการผลิต

ไพและรับจางพิมพสิ่งพิมพทุกชนิดเพื@อหารายได ใหรัฐ รวมถึง

ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของตอเนื@องกัน ทําการคาเก่ียวกับผลิตภัณฑ

ของโรงงานไพ ตั้งและรับเปนสาขาตัวแทน ตัวแทนการคาตางๆ 

อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค

 • ธนาคารเพื0อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

(ธสน.) มีหนาที่สนับสนุนทางการเงินเพื@อนําผูประกอบการไทย

เขาสูเวทีการคาและการลงทุนระหวางประเทศ และการลงทุน

สาํหรับการพัฒนาในประเทศตามนโยบายรัฐบาล และลดความเส่ียง

การคาการลงทนุระหวางประเทศใหแกผูประกอบการไทย การพฒันา

ประเทศ โดยการใหสินเชื@อ ค้ําประกัน รับประกันความเส่ียงหรือ

ใหบริการที่จําเปนอื@นๆ

 • Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

responsible for providing financial assistance to farmers and 

agricultural institutions in the costs, investment in their occupation, 

rehabilitation of agricultural career, related professions or other 

professions, in order to income, knowledge and quality of life and 

any other investments conducted prior to harvest time, and also 

to repay other debts. The Bank also seeks funds from various 

sources to provide credit to farmers and agricultural institutions.

 • Liquor Organization (Excise Department) responsible for 

establishing production plants for liquor and spirits to generate 

state revenue and conducts businesses related or connected to 

the production of such products.

 - To conduct the trading of the products of the factory.

 -  To establish branches or act as agents associated with 

  the business objectives.

 -  To conduct any other businesses or services related to 

  the production of alcohol.

 • Playing Cards Factory (Excise Department) has the 

authority to produce playing cards in accordance to the Card 

Printing Act B.E. 2486 and other types of publication to generate 

income for the government, and to conduct any other related 

businesses, and act as commercial agents associated with the 

business objectives.

 • The Export-Import Bank of Thailand responsible for 

promoting and supporting exporters and investors who generate 

income in foreign currencies or create foreign exchange savings 

forthe country, by conducting businesses or activities that help Thai 

business owners to compete with other countries, and providing 

other financial services that other commercial banks cannot. 

It supports the government’s policy in providing assistance to 

other countries to facilitate exports, investment and economic 

development of Thailand.
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 • บรรษัทประกันสินเชื0ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

มีบทบาทหนาที่ชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ในการใหบริการค้ําประกันสินเชื@อแก SMEs ที่มีศักยภาพ

แตหลักทรัพยคํ้าประกันไมเพียงพอในการขอกูยืมเงินจากสถาบัน

การเงิน

 • บรรษทัตลาดรองสนิเชื0อทีอ่ยูอาศยั (บตท.) มบีทบาทหนาท่ี

ในการพฒันาตลาดรองสนิเชื@อทีอ่ยูอาศยั ดวยการนาํหลกัการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพยมาใช เพื@อใหสามารถระดมทุนสําหรับการ

ขยายสินเชื@อที่อยูอาศัยไดมากเพียงพอสมํ่าเสมอ

 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย (ธพว.) มีบทบาทในการใหบริการทางการเงินกับ 

SMEs ไทยรายเลก็ ดานสินเชื@อ ดานรวมลงทนุ เพื@อเพิม่โอกาสการ

เขาถึงแหลงเงนิทนุแก SMEs ขนาดเล็กท่ีไมไดรบับริการจากระบบ

สถาบันการเงินเชิงพาณิชย ชวยเหลือและพัฒนาผูประกอบการ

เชงิรกุดานการตลาด ดานการจัดการ และดานการผลิตเพื@อขบัเคลื@อน

เศรษฐกิจโดยเนนนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

สรางความพงึพอใจและความผกูพนัแกลกูคา คูคา ผูถอืหุน และ

ผูมสีวนไดสวนเสีย ภายใตระบบการบริการ และกระบวนการทํางาน

ที่มีประสิทธิภาพ ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 • บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) มีหนาที่

ในการพัฒนาและบริหารศูนยราชการใหมีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ และมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิด

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง

พฒันาธรุกจิใหมเพื@อเพิม่ชองทางการหารายไดทีห่ลากหลายเขาสูรฐั

 • ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) มีบทบาทใน

การใหบริการทางการเงินอยางถูกตองตามหลักชะรีอะห ศาสนา

อิสลาม เพื@อรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคามุสลิม 

ลกูคาทัว่ไปทีท่าํธรุกิจกบักลุมมสุลิม ตลอดจนเปนอกีหนึง่ทางเลอืก

ใหกับลูกคาทั่วไป โดยธนาคารเนนการสนับสนุนและเชื@อมโยงการ

ทาํธรุกจิของกลุมมสุลิมและผูทีเ่กีย่วของเพื@อชวยสงเสรมิการลงทนุ 

โครงการเศรษฐกิจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื@อการพัฒนาพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใตทีต่องการแหลงเงนิทนุเพิม่ เพื@อรองรบัการ

ลงทุนโครงการในอนาคต อกีทัง้ยงัเปนกลไกในการดาํเนนิการตาม

นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของ

ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุมลูกคามุสลิม

 • บริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

จํากัด (Islamic Bank Asset Management Ltd. : IAM) ทํา

หนาที่แกไขปญหาเฉพาะธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) 

รับโอนหนี้ดอยคุณภาพ (Non-Performing Financing : NPF) ใน

สวนลูกคาที่ไมใชมสุลมิ รวมถึงหลักประกันของสินทรพัยจาก ธอท. 

และนําไปบริหารหรือจาํหน\ายเทานัน้ ตลอดจนดําเนินการฟองรอง

ดําเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายตอไป ตามแนวทางที่กระทรวง

การคลังเสนอ 

 • Thai Credit Guarantee Corporation responsible for 

helping SMEs to obtain larger loans from financial institutions, 

giving financial institutions more confidence in lending to SMEs, 

expediting the distribution of credit to SMEs across the country, 

allowing SMEs to achieve their economic and social development 

plans.

 •  Secondary Mortgage Corporation has a role in the 

secondary mortgage market, including the provision of support to 

financial institutions that provide mortgages in the primary market 

in order to help the mortgage lending businesses to grow, and 

providing them with long-term financing at low interest rates. This 

enables people to borrow at lower interest rates, which will in turn 

benefit the overall economy and its recovery as well as enhance 

the development of long-term debt market.

 • Small and Medium Enterprise Development Bank 

of Thailand responsible for the development, promotion and 

facilitation of the establishment, operation, expansion or improvement

of small and medium-sized enterprises by providing loan 

guarantees, investment advice or other required services.

 •  Treasury Asset Development Company Limited responsible

for investing in construction and project management for the 

Government Service Center of Bangkok, construction and property 

development and management of public and private properties 

to optimize benefits, as well as having a role in creating strength 

and sustainability for the country and providing support to the 

implementation of the government’s policies.

 •  Islamic Bank of Thailand established in accordance to the 

Islamic Bank of Thailand Act B.E. 2545 under the supervision of 

the Ministry of Finance, with the purpose of operating businesses 

that are not interest-orientated and other businesses that do not 

conflict with the Islamic principles, to provide the Thai Muslims 

with financing channels that comply with Islamic principles, and 

meet the needs of the general public.

 •  Islamic Bank Asset Management Ltd. :IAM is established 

to solve problem for Islamic Bank of Thailand (IBank), such as 

transferring (Non-Performing Financing: NPF) for non-Muslim 

customers including collaterals transferred from IBank for future 

management  as well as legal proceeding in accordance with the 

guidelines proposed from the Ministry of Finance.
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6. องคการมหาชน
 สาํนกังานความรวมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื0อนบาน

(องคการมหาชน) (สพพ.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื@อนบาน 

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยมีวตัถปุระสงคและอํานาจหนาทีห่ลกั

ดังตอไปนี้

 - ใหการชวยเหลอืทางการเงนิและทางวชิาการทีเ่กีย่วโยงกบั

การชวยเหลือทางการเงินในการรวมมือพฒันาเศรษฐกิจแกรฐับาล 

รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื@อนบาน

 - ใหการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื@อนบาน

 - รวบรวมขอมลู ศกึษา วเิคราะห วจิยั และจดัทาํขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการกําหนดหรือการดําเนินนโยบายและมาตรการ

การรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื@อนบาน

 - ประสานการใชอํานาจหนาที่หรือการดําเนินการของ

หน\วยงานของรัฐ องคการหรือหน\วยงานในประเทศหรือตางประเทศ

และภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื@อบูรณาการการรวมมือพัฒนา

เศรษฐกิจกับประเทศเพื@อนบาน

7. หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน
 • ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีวัตถุประสงค ใน

การดําเนินภารกิจอันพึงเปนงานของธนาคารกลางเพื@อดํารงไว

ซึง่เสถยีรภาพทางการเงนิ และเสถยีรภาพของสถาบนัการเงนิและ

ระบบการชําระเงิน มีหนาท่ีหลักดังตอไปนี้

 - ออกและจัดการธนบตัรของรฐับาลและบตัรธนาคาร ภายใต

บังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเงินตรา และมีสิทธิแต

ผูเดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร

 - กําหนดและดําเนินนโยบายการเงินตามท่ีคณะกรรมการ

นโยบายการเงนิกําหนด ไดแก รับเงินฝาก กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใน

การใหกูยมืเงนิแกสถาบันการเงนิ ซือ้ขายเงนิตราตางประเทศและ

6. Public Organization
 Neighboring Countries Economic Development Cooperation

Agency (Public Organization) was established by the Royal 

Decree for establishing the Neighboring Countries Economic 

Development Cooperation Agency (Public Organization) B.E. 2548 

with the main objectives and functions below:

 - To provide financial and technical assistance related to 

the cooperation in the economic development to the government, 

state enterprises or financial institutions of neighboring countries.

 - To provide cooperation in the economic development of 

neighboring countries.

 - To collect data, conduct studies, analyses and research 

and make recommendations on the formulation or implementation 

of policies and measures to develop economic cooperation with 

neighboring countries.

 - To coordinate the authority or implementation of 

government agencies, domestic or foreign organizations, and the 

related private sector to integrate economic cooperation with 

neighboring countries.

7. Other government agencies 
 • Bank of Thailand (BOT) acts as a central bank in order 

to maintain financial stability, the stability of financial institutions 

and payment system Roles and Responsibilities: 

 - Print and issue banknotes and other security documents 

under the enforcement of the Currency Act and has sole rights to 

print and issue banknotes in the Kingdom.

 - The BOT implements monetary policy as specified by the 

Monetary Policy Committee as follows : mobilizing the deposits, 

determining the interest rate for loans to financial institutions, 

trading foreign exchange and exchanging for the future cash flow, 
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แลกเปลีย่นกระแสเงนิสดในอนาคต กูยมืเงนิตราตางประเทศเพื@อ

ดํารงไวซึ่งเสถียรภาพแหงคาของเงินตรา กูยืมเงินเพื@อการดําเนิน

นโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพยเทาที่จําเปนและแลกเปล่ียน

กระแสเงินสดในอนาคต เพื@อควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงิน

ของประเทศ รวมถึงยืมหรือใหยืมหลักทรัพยตามท่ีกําหนดโดยมี

หรือไมมีคาตอบแทน

 - บริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท. (ไมรวมสินทรัพยใน

ทุนสํารองเงินตราตามกฎหมายวาดวยเงินตรา) การนําสินทรัพย

ไปลงทุนหาประโยชน โดยคํานึงถึงความมั่นคง สภาพคลอง 

ผลประโยชนตอบแทนของสินทรัพย และความเสี่ยงในการบริหาร

จัดการ

 - เปนนายธนาคารของรัฐบาล โดยมีอํานาจหนาท่ีในการ

รับจายเงินเพื@อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษา

เงิน หลักทรัพย หรือของมีคาอยางอื@นเพื@อประโยชนของรัฐบาล 

การเปนตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองคําและเงิน 

การซื้อขายและโอนตั๋วแลกเงิน หลักทรัพยและใบหุน การควบคุม

และการรวมไวในแหลงกลางซ่ึงเงินปริวรรตตางประเทศ หรืออาจ

เปนนายธนาคารของรฐัวิสาหกจิหรือหน\วยงานอื@นของรฐั นอกจากน้ี 

อาจเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐบาล โดยมีอํานาจกระทํา

การจัดจําหน\ายหลักทรัพยของรัฐบาล จายเงินตนและดอกเบ้ีย 

หรอือาจเปนนายทะเบยีนหลกัทรัพยของรัฐวสิาหกจิสถาบนัการเงนิ

ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนหรือหน\วยงานอื@นของรัฐ

 - เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน โดยมีอาํนาจหนาท่ีใน

การใหกูยมืเงนิหรอืใหความชวยเหลอืทางการเงินแกสถาบนัการเงิน 

การรบัเก็บรกัษาเงนิ หลักทรพัย หรอืของมีคาอยางอื@นของสถาบัน

การเงิน รวมถึงการส่ังใหสถาบันการเงินสงรายงานหรือชี้แจงเพื@อ

อธิบายเก่ียวกับทรัพยสิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันได

 - จัดต้ังหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน ระบบ

การหักบัญชีระหวางสถาบันการเงิน และบริหารจัดการระบบ

ดังกลาวใหเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 - กํากับ ตรวจสอบ วิเคราะหฐานะและการดําเนินงาน 

ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื@อใหมี

เสถียรภาพ

 - บริหารจัดการอัตราแลกเปล่ียนเงินตราภายใตระบบ

การแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งบริหารจัดการสินทรัพย ใน

ทุนสํารองเงินตรา ตามกฎหมายวาดวยเงินตรา

 - ควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

การแลกเปลี่ยนเงิน

 • สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) เปนหน\วยงานของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราช

บญัญัตหิลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีอาํนาจหนาที่

ในการสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลตลาดทุน อาทิ การ

ระดมทุน สินคาและบริการ ผูประกอบธุรกจิท่ีเกีย่วของ การกระทํา

อันไมเปนธรรมในตลาดทุน

borrowing foreign exchange in order to maintain the monetary 

stability, borrowing money in order to implement the monetary 

policy, trading securities as necessary and exchanging for the 

future cash flow in order to control the money supply in the 

country’s financial system, and borrowing or lending the securities 

with or without returns.

 - The BOT manages its assets (excluding the assets within 

the currency reserve according to the Currency Act) and invests 

such assets for returns by realizing the security, liquidity, return 

on asset, and management risks.

 - The BOT acts as the representative of the government

for investment in assets and Forex (Foreign Exchange), trades 

and transfers the bill of exchange, securities, and share 

certificate, and controls and oversees Forex (Foreign Exchange).

In additions, the BOT may provide banking facilities to the 

state enterprise or other government agencies. Moreover, 

the BOT acts as the registrar for the government bonds by 

acting as the government representative in purchasing and selling 

government bonds, paying principal and interest, or acts as the 

registrar of state enterprises, specialized financial institutions, 

or other government agencies.

 - The BOT provide banking facilities for the financial 

institutions by acting as lender of the last resort for the financial 

institutions, acting as the custodian for the financial institutions, 

and ordering the financial institutions to report or explain about 

the assets, liabilities or contingent liabilities.

 - The BOT establishes or supports the establishment of 

payment system, electronics clearing system, and administers 

such systems for safety and efficiency.

 - The BOT supervises, examines, and analyzes the financial 

status and performance, and risk management system of the 

financial institutions in order to promote financial institutions 

stability.

 - Manage the country’s foreign exchange rate under the 

foreign exchange system and manage assets in the currency 

reserve according to the Currency Act.
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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

 • สถาบันคุมครองเงินฝาก (สคฝ.) เปนหน\วยงานของรัฐ

ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตสิถาบนัคุมครองเงนิฝาก พ.ศ. 2551 

เพื@อใหความคุมครองแกผูฝากเงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะ

ผูฝากเงนิรายยอยทีเ่ปนคนสวนใหญของประเทศทีอ่าจจะไมสามารถ

เขาถงึขาวสารทางการเงินไดอยางเพียงพอ ในกรณีทีส่ถาบันการเงิน

ซึ่งอยูภายใตความคุมครองถูกปดกิจการ ผูฝากเงินจะไดรับเงิน

ฝากคืนจากสถาบันคุมครองเงินฝากอยางรวดเร็วภายใตวงเงิน

และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว สวนเงินฝากที่มีจํานวน

เกินวงเงินจายคืนดังกลาว จะไดรับคืนเพิ่มเติมจากการชําระบัญชี

สถาบันการเงินที่ปดกิจการ มีหนาท่ีหลักดังตอไปนี้

 - คุมครองเงินฝากใหแกผูฝากเงิน โดยจายคืนเงินใหแกผูฝาก

โดยเร็วเมื@อสถาบันการเงินปดกิจการ

 - เก็บเงินนําสงจากสถาบันการเงินที่ ไดรับความคุมครอง 

เพื@อสะสมไวเปนกองทุนคุมครองเงินฝาก สําหรับใช ในการจาย

คนืเงินใหแกผูฝากเงินตามวงเงินและระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

หากสถาบันการเงินใดถูกปด

 - ชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปด และนําเงินที่ไดรับจาก

การชําระบัญชี จายคืนใหแกผูฝากในกรณีที่มีเงินฝากเกินวงเงิน

ที่กําหนด

 • กองทุนเงินใหกูยมืเพื0อการศึกษา (กยศ.) มหีนาท่ีสนบัสนุน

และเรงดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื@อรองรับความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศเพื@อสนองตอบความจําเปนดังกลาว โดยการหาทางแกไข

ปญหาความเหลื@อมลํ้าดานการศึกษาในสังคม เพิ่มโอกาสทางการ

ศกึษาในระดับทีส่งูขึน้ ใหแกนกัเรียน นักศกึษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย

กูยืมเพื@อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ

และอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรี อันจะมีสวนสําคัญในการชวย

ยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น

 • กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มีหนาที่เปน

หลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทน

การรับราชการแกขาราชการเมื@อออกจากราชการ สงเสริมการ

ออมทรัพยของสมาชิกและจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื@น

ใหแกสมาชิก มีหนาที่หลักดังตอไปนี้

 - ดานลงทุน : นําเงินที่รับจากสมาชิกและสวนราชการไป

ลงทุน เพื@อใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได 

ตามวัตถปุระสงคของกฎหมายและนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด

 - ดานสมาชิก : ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารฐานขอมูล

สมาชิก การจัดสรรผลประโยชนจากการลงทุน การประชาสัมพันธ

เพื@อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง การจัดสวัสดิการและ

สิทธิประโยชนตางๆ ใหแกสมาชิก รวมถึงการจายเงินและ

ผลประโยชนคืนใหแกสมาชิกเมื@อพนสมาชิกภาพ

 • Securities and Exchange Commission (SEC) The SEC 

is an independent state agency established by the virtue of the 

Securities and Exchange Act BE 2535. The main duties are to 

promote, develop, supervise the capital market, for example, fund 

mobilization, products and services, related business operators, 

unfair securities trading activities in the capital market.

 • Deposit Protection Agency Deposit Protection Agency 

is a government organization established under the Deposit 

Protection Agency Act B.E. 2551 in order to provide protection 

for depositors of Financial Institutions, especially small depositors, 

the majority of depositors, who may not have access to sufficient 

financial information. In case a particular insured financial institution 

fails, reimbursement shall be made to insured depositors under 

the stipulated amount of coverage within a certain period of time. 

Deposits exceeding the coverage amount shall be claimed from 

the liquidation process. Main Responsibility 

 - To provide protection for depositors. Reimbursement 

shall be made to insured depositors within a certain period of time 

when a particular financial institution fails.

 - To remit premium from insured financial institutions into 

Deposit Protection Fund, in order to make reimbursement to 

insured depositors under the stipulated amount of coverage 

within a certain period of time when a particular financial 

institution fails. 

 - To proceed with liquidation process and to make 

reimbursement to insured depositors in case the deposits exceed 

the amount of coverage.

 • Student Loan Fund supporting and expediting the 

development of human resources to facilitate economic growth 

and increase the competitiveness of the country in meeting 

such needs, by reducing the disparities in education in society, 

creating educational opportunities at higher levels to students who 

are financially disadvantaged by providing student loans for high 

school education (general and vocational) up to Bachelor Degree 

level. This will contribute significantly to enhance the livelihood 

of the people.
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 • Government Pension Fund serves as a security for the 

payment of gratuity and pension for the government officials upon 

their termination of official services and promotes saving habit, 

as well as provides welfare and other benefits to members. Main 

Responsibility 

 - Investment : the investment should maximize returns with 

appropriate risk framework in accordance with rules and regulations 

and the policies determined by the investment committee.

 - Members : Administration of member database, allocation 

of benefits from investment, publicize information to promote the 

correct understanding, welfare and other benefits provision to 

members including arrangement of returns and benefits after the 

termination of membership.

 • National Savings Fund is a state agency established by 

the virtue of the National Savings Fund Act BE 2554 to universally 

provide saving arrangement for the people and State officials 

for their livelihood at the old age. In this regard, for setting up a 

savings system for old-age livelihood which covers people of all 

groups, particularly population in labor sector of the country, the 

majority of which are informal laborers who have not yet been under 

comprehensive old-age protection, and are thus at risk of falling 

into poverty at the old age due to lack of mean or opportunity 

to access a savings system during their working age, in order to 

ensure security at the late stage of life as well as to develop a 

discipline of saving of Thai people during their working age, it is 

therefore expedient to establish a fund as a mean of fundamental 

saving arrangement for persons not yet having old-age protection 

to ensure that they receive benefits in the form of a pension, which 

will in turn promote equality and equity with respect to care from 

the State. It is therefore necessary to enact this Act. 

 • Fiscal Policy Research Institute Foundation (FPRI) 

established on May 1, B.E. 2544 as a non-profit organization 

under the Ministry of Finance. Missions under the registration of 

association:

 - Analytical study and research on economic, financial, fiscal 

and social plans, as well as conducting, monitoring and collection 

of economic, financial, fiscal and social data.

 - Promotion of research and training cooperation with 

external agencies / organizations both domestically and 

internationally.

 - Cooperation with other charities For the benefit of 

the public 

 - Consultantation on education, analysis, research, training 

and seminars in various fields

 • กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) เปนหน\วยงานของรัฐ

ทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญตักิองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 

เพื@อใหมรีะบบการออมเพื@อการดํารงชีพในยามชราภาพท่ีครอบคลุม

ประชาชนทุกกลุ มโดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานสวนใหญ

ของประเทศทีเ่ปนแรงงานนอกระบบยงัไมไดรบัความคุมครองเพื@อ

การชราภาพอยางทั่วถึง จึงทําใหบุคคลเหลานี้มีความเส่ียงที่จะตก

อยูในความยากจนในวัยสูงอายุ อันเนื@องมาจากไมมีชองทางหรือ

โอกาสเขาถึงระบบการออมเงินในขณะท่ีอยูในวัยทาํงาน เพื@อสราง

ความมัน่คงในบัน้ปลายของชวีติตลอดจนเพื@อเปนการสรางวนิยัใน

การออมของประชาชนคนไทยในวัยทํางาน จึงจัดตั้งกองทุนเพื@อ

เปนชองทางการออมขั้นพื้นฐานใหแกผูที่ยังไมไดรับความคุมครอง

เพื@อการชราภาพใหไดรับผลประโยชนในรูปบํานาญ อันเปนการ

สรางความเทาเทียม และความเปนธรรมในการดูแลจากภาครัฐ

 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

จัดต้ังข้ึนเมื@อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เปนองคกรไมแสวงหา

กําไรภายใตการสนับสนุนของกระทรวงการคลัง มีภารกิจตามการ

จดทะเบียนมูลนิธิ ดังนี้

 - การศึกษาวิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเงิน การคลัง 

และสังคม ตลอดจนการดําเนินการติดตาม รวบรวม รายงานขอมลู

และสถานะทางเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และสังคม

 - การสงเสริมความรวมมือดานการวิจยัและการฝกอบรมกับ

หน\วยงาน/องคกรภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ

 - การดําเนินการรวมกับองคการการกุศลอื@นๆ เพื@อสาธารณ-

ประโยชน

 - ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมืองแตประการใด

 - เปนทีป่รกึษางานดานการศึกษา วิเคราะห วจิยั จัดฝกอบรม 

และจัดสัมมนาในสาขาตางๆ
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งบประมาณรายจาย และอัตรากําลัง

งบประมาณรายจาย
และอัตรากําลัง
Budget and Staffi ng Ratio

งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามหนวยงาน

THE BUDGET OF THE MINISTRY OF FINANCE  2019 BY DEPARTMENT

หนวย: บาท I Unit : Baht

ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 1 รายรับรายจายเปรียบเทียบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562, สํานักงบประมาณ
Source: Budget document issue no.1, Budget of Fiscal Year 2019, book no.1, The Bureau of the Budget
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Budget and Staffing Ratio

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี 215 85 22 150 472 4
Office of Permanent Secretary 

กรมธนารักษ์  1,832 358 345 1,294 3,529 21
Treasury Department

กรมบัญชีกลาง  2,111 441 91 421 3,064 23
Comptroller General’s Department 

กรมศุลกากร  4,673 782 204 749 6,408 56
Customs Department 

กรมสรรพสามิต  3,231 709 203 2,126 6,269 42
Excise Department 

กรมสรรพากร  18,212 453 1,038 3,109 22,812 170
Revenue Department 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 163 27 1 41 232 0
State Enterprise Policy Office 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 195 9 - 91 295 2
Public Debt Management Office 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 275 24 11 140 450 3
Fiscal Policy Office 

 รวม I Total 30,607 2,888 1,915 8,121 43,531 321

จํานวนผูพิการ
ที่รับเขาทํางาน

Number of disabled 
persons admitted

to work

ขาราชการ
Civil Servants

พนักงาน
ราชการ

Government
Employees

ลูกจาง
ประจํา

Permanent 
Employees

ลูกจาง
ชั่วคราว
Temporary
Employees

รวม
Total

สวนราชการ
DEPARTMENT

ที่มา: สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2562
Source: Human Resource Management Bureau, Ministry of Finance as September 2019

อัตรากําลังที่มีคนครอง
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2562
MOF’S STAFFING RATIO OF CIVIL SERVERANTS, GOVERNMENT EMPLOYEES, PERMANANT EMPLOYEES,

AND TEMPORARY EMPLOYEES, FISCAL YEAR 2019



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256244

งบประมาณรายจาย และอัตรากําลัง
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Budget and Staffing Ratio



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256246

วิสัยทัศน พันธกิจ
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Vision and Missions



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256248

วิสัยทัศน พันธกิจ
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Vision and Missions



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256250

วิสัยทัศน พันธกิจ
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Vision and Missions



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256252

วิสัยทัศน พันธกิจ
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Vision and Missions



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256254

วิสัยทัศน พันธกิจ
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Vision and Missions



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256256

วิสัยทัศน พันธกิจ
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Vision and Missions



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 25624

ภาพกิจกรรมสําคัญ

Ministry of Finance Annual Report 2019 5

Key Activities



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256260

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562

1. มาตรการระยะสั้นที่ชวยสนับสนุน
 การฟนตัวทางเศรษฐกิจและแกไขปญหา
 ระยะส้ัน

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562 
 มวีตัถปุระสงคเพื�อกระตุนเศรษฐกจิและบรรเทาภาระคาครองชพี

ใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยและเกษตรกรรายยอยใหสามารถ

ดํารงชีพได ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงสงเสริมการลงทุน

ของภาคเอกชนเพื�อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงป 

2562 โดยการดําเนินการ ไดแก

 - มาตรการบรรเทาภาระคาใชจายในการดาํรงชพีของผูมบีตัร

สวสัดกิารแหงรัฐ และกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง โดยมีมาตรการ

พักชําระหนี้เงินตนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่คงคาง

กับสถาบันการเงิน เพื�อลดภาระในการชําระหนี้และเพิ่มสภาพ

คลองใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจํานวน 50,732 แหง 

ภายใตการดูแลของธนาคารออมสินและธนาคารเพื�อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร โดยเปนการพักชําระเฉพาะเงินตนเทาน้ัน 

และยังคงตองชําระดอกเบี้ยตามปกติเปนระยะเวลา 3 ป

 - มาตรการเพื�อบรรเทาค าครองชีพสําหรับเกษตรกร

ผูประสบภัยแลง ป 2562 และเกษตรกรรายยอย 

  1. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู โดยเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 

ทีป่ระสบภัยแลงไดรบัสทิธิจ์ายดอกเบ้ียเงินกูเหลอืรอยละ 0.1 ตอป

สําหรับตนเงินกูที่ ไมเกิน 300,000 บาท เปนระยะเวลา 1 ป 

(1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

  2. โครงการขยายเวลาชําระหนี้เงินกู  โดยเกษตรกร

ลูกคา ธ.ก.ส. ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงไดรับสิทธิ์ขยายเวลา

ชําระหน้ีเดิมเปนระยะเวลา 2 ปนับจากงวดชําระเดิม แตไมเกิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นอกจากนี้ ธ.ก.ส. มีมาตรการสินเชื�อ

ผอนปรนเพื�อชวยเหลือเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ใหมีเงินทุนสําหรับ

เปนคาใชจายหรือคาลงทุนเพื�อฟนฟูการประกอบอาชีพ และเปน

คาสรางหรือซอมแซมที่อยูอาศัยหรือโรงเรือนการเกษตร รวมถึง

ฟนฟูการผลิตที่ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ 

วงเงินรวม 55,000 ลานบาท 

  3. โครงการสนับสนุนตนทนุการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว

นาป ปการผลิต 2562/63 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผูปลูกขาวป 2562 กับกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับเงินชวยเหลือ

ไรละ 500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร เพื�อบรรเทาความ

เดือดรอนและลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกร โดย ณ วันที่ 30

กันยายน 2562 จายเงินใหเกษตรกรแลว 2,611,595 ครัวเรือน 

เปนเงิน 15,924.26 ลานบาท

 - มาตรการเพื�อกระตุนการบริโภคและการลงทุนภายใน

ประเทศ 

1. Short-term measures to support 
 the economic recovery and resolve 
 short-term problems

Measure for stimulating the economy 
in year 2019
 Measures to alleviate the burden of living expenses of people 

with state welfare cards and National Village Funds which are debt 

moratorium scheme for National Village and Urban Community 

Fund

 - The objective of this scheme is to reduce debt burden 

and increase liquidity for 50,732 National Village and Urban 

Community Funds under the supervision of Bank for Agriculture 

and Agricultural Cooperatives and Government Savings Bank. The 

debt moratorium applies only to the principal these funds owed 

to financial institutions for 3 years.

 - Measures to alleviate the cost of living of farmers affected 

by drought and small-scale famers 

  1. Interest Rate Reduction Scheme: This scheme aims to 

assist farmers affected by drought and small-scale farmers. Under 

this scheme, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

(BAAC) will cut lending rate for eligible farmers to 0.1 percent per 

year for 1 year, between August 1, 2019 to July 31, 2020, covering 

the first 300,000 Baht lent. 

  2. Debt moratorium: The BAAC will grant a 2-year debt 

moratorium to farmers affected by drought, from August 1, 2019 

to July 31, 2021. In addition, BAAC has also launched a soft loan 

project with the total credit line of 55,000 million Baht in order 

to lend money to farmers willing to improve their productivity or 

those who are in need of money to repair properties damaged by 

natural disaster.

  3. Financial policy to reduce rice farmers’ cost of 

production during the 2019/2020 crop year. Under this policy, 

rice farmers whose crops were damaged by drought or flooding 

during the 2019/2020 crop year will be eligible to receive financial 

aid of 500 Baht per Rai, but not exceeding 20 Rai per household. 

As of September 30, 2019, BAAC paid an amount of 15,924.26 

million Baht to 2,611,595 eligible rice farmers

 - Measures to stimulate domestic consumption and domestic 

investment 

  1. ChimShopChai (Taste Shop Spend) Campaign 

ChimShopChai Campaign was implemented from August 20 to 

November 30, 2019 to promote domestic tourism and electronic 

payment through government electronic wallet (g-Wallet). The 

campaign offers 10 million Thai people aged 18 years old and 

older successfully registering to participate in the campaign two 

kinds of benefits if they make payment at any participating shops 

through government electronic wallet (g-Wallet) in “Paotang” 

application. This application has two “wallets”, so called g-Wallet 

1 and g-Wallet 2. In the g-Wallet 1, any successfully registered 

participant will receive 1,000 Baht one-time allowance from the 
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Key Performance of Fiscal Year 2019

 1. มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช” 

เพื�อสงเสรมิการทองเทีย่วในประเทศและสนบัสนนุการใชจายผาน

ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ (G-Wallet) โดย

กลุมเปาหมายผูเขารวมมาตรการ ไดแก ชาวไทยที่มีอายุ 18 ป

บริบูรณขึ้นไป และมีบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 10 ลานคน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 20 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 โดย

ผูผานการลงทะเบยีนจะไดรบัสิทธิประโยชนใน 2 สวน คอื สวนที ่1

รฐับาลสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทตอคน เพื�อซ้ือสินคาและบริการ

จากผู ประกอบการที่เขารวมมาตรการโดยไมสามารถเบิกเปน

เงินสดได และสวนท่ี 2 หากผูลงทะเบียนเติมเงินเพิ่มเติมเพื�อ

ใชจายคาอาหารและเครื�องดื�ม คาที่พัก หรือคาสินคาทองถิ่นจาก

ผูประกอบการทีเ่ขารวมมาตรการ รฐับาลจะสนบัสนนุวงเงนิชดเชย

เปนจาํนวนรอยละ 15 ของยอดชําระเงินแตไมเกิน 4,500 บาทตอคน

 2. โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยกองทุนสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดําเนินการรวมกับธนาคาร

พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 

โดยมีวงเงินสินเชื�อรวม 10,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 1 เพื�อให SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงนิทนุ เสริมสภาพคลอง

หรือลงทุนขยายกิจการและสนับสนุน SMEs ในกลุ มธุรกิจ

ทองเทีย่วและบริการเพื�อปรบัปรงุซอมแซม ขยายกิจการ และยกระดับ

การพฒันาคณุภาพมาตรฐานการใหบรกิาร ทัง้นี ้ธพว. รวมกบั สสว. 

ไดกําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือ SMEs แลว 

 3. โครงการค้ําประกันสินเชื�อ Portfolio Guarantee Scheme 

ระยะที่ 8 (PGS8) บรรษัทประกันสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

(บสย.) ดําเนินโครงการ PGS8 วงเงินโครงการ 150,000 ลานบาท 

ระยะเวลาการคํ้าประกันไมเกิน 10 ป คาธรรมเนียมการค้ําประกัน

เฉล่ียไมเกินรอยละ 1.75 ตอป เพื�อชวยเหลือ SMEs ใหสามารถ

เขาถงึแหลงเงินทนุในระบบสถาบันการเงิน โดย ณ วันที ่30 กันยายน 

2562 อนุมัติการค้ําประกันแลว 1,288 ราย เปนเงิน 3,634.82 

ลานบาท

 นอกจากน้ี สถาบันการเงินของรัฐ ไดแก ธนาคารออมสิน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห 

ยงัมมีาตรการสนิเชื�อผอนปรนเพื�อสนบัสนนุ SMEs และทีอ่ยูอาศัย 

วงเงินรวม 100,000 ลานบาท สําหรับสินเชื�อ SMEs และวงเงิน 

52,000 ลานบาทสําหรับสินเชื�อที่อยูอาศัย

มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 684) พ.ศ. 2562 กําหนดใหขยาย

เวลาลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมใหคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 7 (รวม

ภาษีทองถ่ิน) ไปอีก 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 

2563 เพื�อชวยลดภาระคาครองชีพของประชาชนและสรางความ

เชื�อมั่นในการประกอบธุรกิจใหกับภาคเอกชนอันจะทําใหระบบ

เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื�อง รวมทั้งเพื�อสนับสนุน

เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

government to purchase goods and services at any participating 

shops. While the g-Wallet 2 works similarly to any commercial 

e-Wallet that user has to transfer their money in to the wallet 

before making any payment. However, any participant who makes 

payment from their g-Wallet 2 at the participating shops will receive 

rebates equal to 15 percent of the actual payment amount but 

no more than 4,500 Baht per person.

  2. Micro SMEs soft loans program: the SMEs Promotion 

Fund together with the SME Development Bank has launched 

a soft loan program to support micro SMEs offering 1 percent 

interest rate per year with the total credit line of 10 billion Baht. 

Under this program, SMEs can apply the soft loan as working 

capital or for investment to expand their business. The program 

also support SMEs in services sector, especially those in tourism

sector, for their business expansion or their service quality 

improvement. The SME Development Bank and the Office of Small 

and Medium Enterprise Promotion (OSMEP) has already set up 

terms and conditions for SMEs to apply for loans. 

  3. Portfolio Guarantee Scheme 8 (PGS8): Operated by 

the Thai Credit Guarantee Corporation (TCG), this scheme will 

encourage lenders to extend more loans to SMEs, enabling SMEs 

to easily access to bank loans at reasonable cost. The PGS8 

offers for credit guarantees worth 150,000 million Baht with the 

maximum guarantee period of 10 years and the guarantee charge 

of 1.75 percent per year. As of September 30, 2019, TCG approved 

3,634.82 million Baht of credit guarantee to 1,288 qualified lenders.

  Moreover, 3 state owned banks, namely Government 

Savings Bank, Krung Thai Bank and Government Housing Bank, 

have been extended low-interest-rate loans to support SMEs 

and housing sector. The total credit line for SMEs sector 

amounted to 100,000 million Baht while the credit line for 

housing sector stood at 52,000 million Baht.

Extension of the reduced VAT rate 
 The Royal Decree No.(684) B.E.2562 has been issued to 

extend the reduced VAT rate of 7% for another year, from October 

1, 2019 to September 30, 2020. The extension has been expected 

to stimulate Thai economy and reduce cost of living for household 

spending on purchasing commodities and services.



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256262

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562

2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ
 ในการแขงขันเพื่อวางรากฐาน
 ระยะยาว

มาตรการสนับสนุน SMEs และ Start-Up
 มาตรการทางการเงิน
 (1) โครงการค้ําประกันสินเชื�อเพื�อผู ประกอบการ Micro 

Entrepreneurs ระยะท่ี 3 (วงเงินคํ้าประกัน 15,000 ลานบาท 

รายละไมเกิน 200,000 บาท คาธรรมเนียมการคํ้าประกันรอยละ 

1 - 2 ตอป โดยคิดตามระดับความเส่ียงของผูประกอบการรายยอย 

ระยะเวลาการค้ําประกันสนิเชื�อสงูสดุไมเกนิ 10 ป รบัคาํขอถึงวนัที่ 

23 กรกฎาคม 2563) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บสย. ค้ําประกัน

สินเชื�อใหกับ SMEs แลว 42,531 ราย จํานวนเงิน 4,038 ลานบาท

 (2) โครงการค้ําประกันสนิเชื�อ Portfolio Guarantee Scheme 

(PGS) 7 (มีวงเงินคํ้าประกันรวม 150,000 ลานบาท คาธรรมเนียม

คํ้าประกันไมเกินรอยละ 1.5 - 1.75 ตอป ระยะเวลาค้ําประกัน

สินเชื�อสูงสุดไมเกิน 10 ป รับคําขอถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บสย. ค้ําประกันสินเชื�อใหกับ SMEs 

แลว 29,104 ราย จํานวนเงิน 70,803 ลานบาท

 (3) มาตรการสนับสนนุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมผาน

การรวมลงทุนในรูปแบบ SMEs Private Equity Trust fund (วงเงิน

รวมทุน 6,000 ลานบาท ธนาคารละ 2,000 ลานบาท) ณ วันที่ 30 

กนัยายน 2562 มีผลการดําเนนิงาน ดังนี ้(1) ธนาคารออมสินอนุมตัิ

หลักการรวมทุน 25 ราย วงเงิน 538.8 ลานบาท อนุมัติ

รวมลงทนุ 17 ราย วงเงนิ 364.5 ลานบาท (2) ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยอนุมัติหลักการรวมทุน 

34 ราย วงเงิน 666.3 ลานบาท อนุมัติรวมลงทุน 9 ราย วงเงิน 

179.1 ลานบาท และ (3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อนุมัติ

หลักการรวมทุน 7 ราย วงเงิน 526.2 ลานบาท อนุมัติรวมลงทุน 

6 ราย วงเงิน 256.6 ลานบาท

2. Measures to enhance 
 competitiveness and lay foundation 
 in the long term

Measures to support SMEs and Start-Up
 Financial Measures
 (1) Credit Guarantee for Micro Entrepreneurs (Phase 3). 

This project offers for credit guarantee worth 15,000 million 

Baht. Maximum guarantee amount for each lender is 200,000 

Baht covering not more than 10 years with guarantee charge 

of 1 to 2 percent per year, depended on their level of risk. 

Interested SMEs are required to submit applications to TCG by 

July, 23 2020. As of September 30, 2019, the TCG approved 

credit guarantee for 42,531 qualified applicants accounting 

for 4,038 million Baht.  

 (2) Portfolio Guarantee Scheme Phase 7 (PGS7): The 

PGS7 offers for credit guarantees worth 150,000 million Baht 

with the maximum guarantee period of 10 years and the 

guarantee charge of 1.5 - 1.75 percent per year. To participate 

in this scheme, SMEs need to submit their applications to the 

TCG no later than July 23, 2020. As of September 30, 2019, 

TCG approved 70,803 million Baht of credit guarantees to 

29,104 qualified applicants.

 (3) The government has supported the development of 

the small and medium-sized enterprises (SMEs) and startups 

by fostering investment in startups and SMEs through SMEs 

Private Equity Trust Funds of 6,000 million Baht in total, 2,000 

million Baht for each bank. As of September 30, 2019, the 

Government Savings Bank has approved the investment into 

25 companies with 538.8 million Baht, with the 364.5 million 
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 (4) มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผาน

โครงการคํ้าประกันสินเชื�อเพื�อผูประกอบการใหมและผูประกอบ

การเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) เมื�อวันที่ 26 

กุมภาพันธ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงการคลัง

โดยบรรษัทประกันสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ดําเนิน

มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผานโครงการ

คํ้าประกันสินเชื�อเพื�อผู ประกอบการใหมและผู ประกอบการ

เทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาส

ใหผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

กลุ มดังกลาวสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบไดมากข้ึน 

รวมทั้งจะชวยสรางความเชื�อมั่นใหแกสถาบันการเงินในการปลอย

สินเชื�อใหแกผูประกอบการ SMEs โดยมาตรการดังกลาว มีวงเงิน

คํ้าประกันสินเชื�อรวม 8,000 ลานบาท ระยะเวลาคํ้าประกันสินเชื�อ

สูงสุดไมเกิน 10 ป กําหนดวงเงินคํ้าประกันสินเชื�อสูงสุดตอราย 

SMEs ไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับผูประกอบการใหม (Start-up) 

และไมเกิน 40 ลานบาท สาํหรบัผูประกอบการเทคโนโลยนีวัตกรรม 

โดย บสย. คดิคาธรรมเนยีมการคํา้ประกนัในอตัราไมเกินรอยละ 1.5 

ตอปของวงเงินคํ้าประกันสินเชื�อ ขึ้นอยูกับระดับความเส่ียงของ

ผูประกอบการ และรัฐบาลเปนผูจายคาธรรมเนียมการค้ําประกัน

แทนผูประกอบการ SMEs ในอัตรารวมรอยละ 2 ตลอดอายุการ

คํ้าประกัน ท้ังน้ี ผูประกอบการ SMEs ท่ีสนใจเขารวมโครงการ

สามารถยื�นขอค้ําประกันสินเชื�อไดจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 

หรอืจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางใดอยางหน่ึงจะถึงกอน ท้ังนี้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บสย. อนุมัติแลว 712 ราย จํานวนเงิน 

1,142 ลานบาท

มาตรการสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
การคาและการลงทุนในภูมิภาค
 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจัดตั้ง
 ศูนยกลางธุรกิจระหวางประเทศ (IBC) 
 สบืเนื�องจากกระทรวงการคลงัไดออกมาตรการภาษเีพื�อสงเสรมิ

การจัดตัง้ศูนยกลางธุรกจิระหวางประเทศ (International Business 

Center หรือ IBC) มาทดแทน ROH1, ROH2, IHQ และ ITC ตาม

พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่674) พ.ศ. 2561 เพื�อสงเสรมิการลงทนุ

ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และใหสอดรบักบัแนวปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล ซึง่กอนหนานี้ไดมี

การยกเลิกมาตรการภาษีเพื�อสงเสรมิการจัดต้ังสาํนกังานปฏิบตักิาร

ภูมิภาค 1 (Regional Operating Headquarters : ROH1) ไปแลว 

จึงไดมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมเพื�อยกเลิกมาตรการภาษีเพื�อ

สงเสริมการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค 2 ตามพระราช

กฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 685) พ.ศ. 2562 สํานักงานใหญขามประเทศ 

(International Headquarters : IHQ) ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

(ฉบับที่ 686) พ.ศ. 2562 และบริษัทการคาระหวางประเทศ 

(International Trading Center : ITC) ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

(ฉบับที่ 687) พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เปนตนไป 

Baht fund is already investing into 17 companies. The Small 

and Medium Enterprise Development Bank of Thailand has 

approved the investment into 34 companies with 666.3 million 

Baht and with the 179.1 million Baht fund is already investing 

into 9 companies. The Krung Thai Bank Public Company 

Limited has approved the investment into 7 companies with 

526.2 million and with the 256.6 million Baht fund is already 

investing into 6 companies.

 (4) Credit Guarantee Scheme for Startup & Innobiz: On 

February 26, 2019, the cabinet approved TCG’s 8-billion-Baht 

loan guarantee scheme for new entrepreneurs, startups and 

innovative entrepreneurs (Startup and Innobiz). Under this 

scheme, TCG will provide loan guarantee up to 10 million Baht 

for startups, and up to 40 million Baht of loan guarantee for 

businesses with innovations. The guarantee period under this 

scheme is 10 years and the annual credit guarantee fees is 

capped at 1.5 percent, while the government will subsidize the 

annual guarantee fees of 2 percent throughout the guarantee 

period. Interested parties are required to submit applications 

to TCG by February 25, 2020 or until the 8-billion-Baht limited 

is reached, whichever occurs first. As of September 30, 2019, 

TCG approved 1,142 million Baht of credit guarantees to 712 

qualified applicants.

Measures to promote Thailand as the regional 
trade and investment center 
 Tax incentive to promote Thailand as an 
 International Business Centre
 The Ministry of Finance has issued the tax incentive to 

promote Thailand as an International Business Centre (IBC). 

Under The Royal Decree No.(674) B.E.2561, this measure will 

replace incentive for ROH1, ROH2, IHQ and ITC and to comply 

with the international standards. The additional legislations 

have been issued to terminate tax incentive for ROH2, IHQ 

and ITC from June 1, 2019 onwards including that 

 (1) The Royal Decree No.(685) B.E.2562 has been 

endorsed to abolish ROH2 scheme

 (2) The Royal Decree No.(686) B.E.2562 has been 

endorsed to abolish IHQ scheme

 (3) The Royal Decree No.(687) B.E.2562 has been 

endorsed to abolish ITC scheme

 However, expatriate employees working for the ROH2, 

IHQ and ITC can still enjoy tax privilege until December 31, 

2019. For existing subsidiary companies, the tax privilege is 

still granted until December 31, 2019. ROH1, ROH2 IHQ and 



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256264

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562

อยางไรก็ดี สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับคนตางดาวซ่ึงทํางาน

ประจํา ROH2, IHQ และ ITC ในปจจุบันยังคงอยูตอไปจนถึง

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และสําหรับบริษทัหรือหางหุนสวนนิตบิคุคล

ตางประเทศท่ีถือหุนใน ROH2, IHQ และ ITC สิทธิประโยชน

จะยังคงอยูตอไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ท้ังนี้ ROH1, 

ROH2 และ IHQ ท่ีจะขอเปล่ียนแปลงเปน IBC จะไดรับการ

ผอนปรนเงื�อนไขบางประการและไดรับการอํานวยความสะดวก

ในการยื�นคําขอการเปลี่ยนแปลง และสําหรับ ITC ที่จะขยาย

ขอบเขตธรุกจิใหรวมถงึการเปนสาํนกังานใหญและไดมกีารยื�นคาํขอ

อนมุตัเิปน IBC จะไดรบัการอํานวยความสะดวกในการยื�นคาํขอการ

เปล่ียนแปลงเชนเดียวกัน โดยกรมสรรพากรไดเริ่มเปดรับการยื�น

คําขอเปน IBC แลว ตั้งแตเดือนเมษายน 2562

มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
 (National e-Payment Master Plan)
 โครงการที ่1 ระบบการชาํระเงนิแบบ Any ID และโครงการท่ี 2 

การขยายการใชบัตร มีวัตถุประสงคเพื�อพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานการชําระเงินของประเทศไทยใหสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย และเปนชองทางในการจายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ

สูประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสงเสริมการใชบัตร

อิเล็กทรอนิกสที่มีคาธรรมเนียมต่ําแทนการใชเงินสด โดยปจจุบัน

มีผูลงทะเบียนพรอมเพยทุกประเภทแลวจํานวน 46.5 ลานราย 

และมีปริมาณธุรกรรมทั้งสิ้น 1.1 พันลานรายการ คิดเปนมูลคา

ธุรกรรมทั้งสิ้น 5.8 ลานลานบาท (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 

และไดมกีารตดิตัง้อปุกรณรบัชาํระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส (เครื�อง 

Electronic Data Capture : EDC) แลวทัง้สิน้จาํนวน 768,103 เครื�อง

 โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

เปนโครงการที่มุงเนนการพัฒนาการจัดทําและการนําสงขอมูล

ใบกาํกับภาษอีเิลก็ทรอนกิส (e-Tax Invoice) และใบรับอเิลก็ทรอนกิส

(e-Receipt) เพื�ออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทํา 

รวมทั้งการนําสงรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินและการนําสง

ภาษีเมื�อมีการชําระเงินผานระบบ e-Payment ซึ่งเปนไปตามพระ

ราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 

นอกจากน้ี กรมสรรพากรยังไดยกระดับการบริการผูเสียภาษีให

คืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดเร็วข้ึนผานระบบพรอมเพย การ

ดําเนินการในระยะตอไป กรมสรรพากรจะดําเนินการพัฒนาระบบ

โครงสรางพืน้ฐานทีเ่กีย่วของกบัฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมลู

ของผูเสียภาษีเพื�อการบริการที่ดีและการแนะนําการเสียภาษีได

อยางเต็มประสิทธิภาพ 

ITC that convert to IBC will also be lessened from rules and 

conditions when summiting IBC application.

 

Measures to support the development 
of infrastructure
 National e-Payment Master Plan
 PromptPay scheme and Debit card usage expansion 

scheme aims to facilitate financial transactions, promote 

usage of debit cards instead of cash and reduce cost of fund 

transfer. Under the PromtPay scheme, national identification 

and mobile phone numbers can be used as fund transfer 

code, in addition to bank account numbers, as these figures 

can be memorized more easily and are more convenient. 

As of December 2018, there are 46.5 million registered 

accounts under this scheme, 1.1 billion transactions were 

made, accounting for 5.8 trillion Baht. Moreover, the debit card 

usage expansion scheme facilitates more shops and venders 

to have the Electronic Data Capture (EDC) machines. To date, 

768,103 EDC machines are distributed to entire government 

agencies and shops.

 Tax system and electronic transaction The Revenue Code

Amendment Act (No.48) B.E. 2561 has been issued to 

facilitate taxpayers who use electronic tax invoice and 

electronic tax receipt system which is part of its effort to 

upgrade the Thai payments system. This system will streamline 

business processes and reduce cost of paper for invoice and 

receipt. Other notable point of the Act is that any businesses 

financial transactions through electronic payment which are 

compliance with the criteria shall be delivered to the Revenue

department database. Moreover, this scheme is also 

advantageous to individuals who have registered their bank 

accounts through PromptPay because they will receive 

personal income tax refunds faster than through ordinary 

approach. For the next steps, the RD will develop the 

infrastructure database and enhance data analytics system 

to improve taxpayer service standards efficiently.
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 โครงการท่ี 4 e-Payment ภาครัฐ ประกอบดวยโครงการยอย 

2 โครงการ ดังนี้

 (1) โครงการบูรณาการฐานขอมลูสวสัดกิารสงัคม เปนโครงการ

ที่จัดทําข้ึนเพื�อใหภาครัฐมีฐานขอมูลกลางในการดูแลใหความ

ชวยเหลอืดานสวสัดิการสังคมแกประชาชน เพื�อบรูณาการจัดระบบ       

การแจงสิทธิ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม การประเมินและ

ตรวจสอบการใชสิทธิสวัสดิการสังคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ซึ่งกรมบัญชีกลางไดดําเนินการจายเงินสวัสดิการสังคมผานบัตร 

โดยเปดใหลงทะเบียนบัตรสวัสดกิารแหงรฐัแลวเมื�อป 2560 โดยมี

การลงทะเบียนจํานวน 2 รอบ และมีผูไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

แลวจํานวน 14,176,464 ราย

 รอบที ่1 โครงการประชารฐัสวสัดิการการใหความชวยเหลอืผาน

บตัรสวัสดิการแหงรัฐ มีผูมสีทิธริบับัตรแลว 11,103,785 ใบ (ขอมลู 

ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561) 

 รอบท่ี 2 การลงทะเบียนเพื�อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติม ภายใต

โครงการไทยนิยมย่ังยนื มผีูมสีทิธริบับัตรแลว 3,072,679 ใบ (ขอมลู 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)

 นอกจากน้ียังไดดําเนินการจายเงินสวัสดิการสังคมดวย

พรอมเพยจํานวน 10 สวัสดิการ ประกอบดวย (1) เงินอุดหนุน

เพื�อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (2) เงินชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(3) เบี้ยความพิการ (กรุงเทพมหานคร) (4) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

(กรงุเทพมหานคร) (5) เบีย้ความพกิาร (เมอืงพทัยา) (6) เบีย้ยงัชพี

ผูสงูอาย ุ(เมอืงพทัยา) (7) เบีย้ความพกิาร (กรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ิน) (8) เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นํารองจังหวัดสิงหบุรี) (9) เงินเดือนทหารกองประจําการ และ 

(10) เงินคาปวยการอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงไดจายเงิน

ตั้งแตตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 รวมท้ังสิ้น 33,425.62 

ลานบาท และจะขยายไปยังสวัสดิการอื�น ๆ ตอไป

 (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจายเงินภาครัฐทาง

อิเล็กทรอนิกส ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการตอไปนี้

  1. จัดทาํหนังสือเพื�อซกัซอมความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติในการรับชําระเงินของสวนราชการดวย QR Code 

และการนําเงินสงคลัง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ 

กค 0402.2/ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561)

  2. จัดทาํแผนงานสรางการรบัรู ใหความรู และนาํไปปฏบิตัิ

ใหแกหน�วยเบกิจายจาํนวน 7,199 หน�วยเบิกจาย โดยแตงตัง้ทมีงาน

หมอคลังอุนใจจังหวัด 76 ทีม (ในสวนภูมิภาค) และ 2 ทีม 

(สวนกลาง) เมื�อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 และมอบหมายให

ดําเนินการสรางการรับรู ใหแกสวนราชการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

และรวบรวมขอมูลที่ตองใชในการเปดการใชงาน KTB Corporate 

Online EDC และ QR CODE สงใหกรมบัญชีกลาง เพื�อตรวจสอบ 

และสงตอใหธนาคารกรุงไทยฯ ดําเนินการติดตั้งตอไป

 There are 2 projects related to Social welfare and 

government e-Payment Project

 (1) The Integrated Welfare Database Project is created

on the basis of having the central database. It aims to 

integrate the right verification, audit the welfare and evaluate 

the welfare in order to be effectively managed. The Comptroller 

General’s Department (CGD) already transferred the money 

into the state-welfare card for 2 rounds on the year 2018 and 

the State-Welfare cards are distributed to 14,176,464 person. 

 First Round: as of October 31, 2018, there are 11,103,785 

state-welfare cards giving away 

 Second Round: as of September 30, 2019, there are 

3,072,679 state-welfare cards giving away

 Furthermore, 10 welfares are paid through Promptpay 

with a total amount of 33,425.62 million Baht (from October 

2019 - September 2019) as follows 1. Newly born allowance 

2. South Thailand Insurgency Allowance 3. - 5. Disabilities

Allowances (Bangkok, Pattaya, Department of Local 

Administration) 6. - 8. Elderly Allowances (Bangkok, Pattaya, 

Department of Local Administration (Sing Buri) 9. Military 

Officer Salary 10. Village Voluntary Allowance 

 (2) Increasing the effectiveness of electronic receiving-

disbursement project 

  1. Circulate letter for rehearsal of the principles and 

guidelines of receiving money from government agencies by 

using QR Code and deposit revenue as a national treasury.  

  2. Set up training plan for 7,199 disbursement units 

by setting up 76 teams (Mor Klang Un Jai) and 2 teams at 

the center on February 8, 2018. Furthermore, CGD already 

assigned the government agencies to collect data for KTB 

Corporate Online Electronic Data Capture (EDC) and QR 

CODE to verify before sending to Krungthai Bank, Limited 

  3. The actions with Krungthai Bank, Limited

   - develop program as Excel File and consider 

the fees related

   -  facilitate people by using Credit card, Cash 

card instead of cash and cheque or Internet Banking to pay 

the bills (Cashless Society)

  4.  Circulate letter for rehearsal of the understanding 

about disbursement, receiving and deposit revenue as a 

national treasury. Government agencies apply to use the KTB 

Corporate Online system with Krungthai Bank and installed 

the EDC for receiving money from Card and QR Code. It is 

already started from March 27, 2018.
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  5. Debut Cashless Project (Electronic Receiving 

and Disbursement) together with the Excise Department 

(Bangkok), Revenue Department (Pathumthani) and Excise 

Department (Laem Chabang Port). 

  6. Registration on KTB Corporate Online and EDC 

users is about 7,228 agencies (as of September 30, 2019)

   - There are 7,184 agencies who apply to use 

KTB Corporate Online.

   - There are 75 agencies who apply for setting 

up EDC, and there are 6,973 agencies who already set up 

EDC, therefore, 7,078 agencies in total.

  7. From March 27, 2018 - September 30, 2018, the 

overall receiving and disbursement of 7,228 spending units 

are as follows the transaction of KTB Corporate is 13,432,962 

with a total amount of 1,284,561.06 million Baht and the 

transaction of EDC is 1,630,488 million Baht with a total 

amount of 23,756.57 million Baht.

 Therefore, CGD will try to expand use of card to entire 

target, will spread the low income welfare database, and will 

transfer money through PromptPay by integrating data from 

different departments. By having such data, CGD can analyze 

and evaluate the data of welfare state. Moreover, CGD will 

follow up the government agencies on the use of e-Payment 

from both receiving and disbursement from KTB Corporate 

Online, EDC and QR Code with the utmost use.

 There are 2 projects related:

  2.1 e - Payment Portal of Government project

   1. Follow up and evaluate e-Payment Portal of 

Government, as the beginning, Treasury Department and 

Department of Industrial Works join the project.

  3. ดําเนินการรวมกับธนาคารกรุงไทยฯ 

   - พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเปน Excel File เพื#อให

สามารถบันทึกขอมูลไดงาย และรวบรวมสงมาที่กรมบัญชีกลาง 

รวมทั้งพิจารณาคาใชจายคาธรรมเนียมการใหบริการ 

   - อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีมาติดตอ

ราชการโดยไมตองถือเงินสดใหสามารถใชบัตรเครดิตธนาคาร

กรุงไทยฯ บัตรเงินสด Internet Banking ในการชําระคาบริการกบั

สวนราชการ เพื#อรองรับการกาวไปสูสังคมไรเงินสด

  4. จัดทําหนังสือเวียนซอมความเขาใจในการจายเงิน 

การรบัเงนิและการนาํเงนิสงคลงั ผานระบบอิเลก็ทรอนกิส เพื#อให

สวนราชการสมคัรเขาใชบรกิารระบบ KTB Corporate Online เพื#อ

การจายเงนิ การรบัเงนิ และการนาํเงนิสงคลงักบัธนาคารกรงุไทยฯ 

หรือวางเครื#อง EDC เพื#อการรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส 

และการรับเงินดวย QR Code โดยสามารถเปดใชบริการไดตั้งแต

วันท่ี 27 มีนาคม 2561 

  5. เป ดตัวโครงการรับและจายเป นอิเล็กทรอนิกส 

(Cashless) รวมกับ 3 กรมจัดเก็บภาษี เมื#อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

ไดแก กรมสรรพสามติ (กรงุเทพมหานคร) กรมสรรพากร (ปทมุธาน)ี 

และกรมศุลกากร (แหลมฉบัง)

  6. การสมัครใชบริการระบบ KTB Corporate Online และ

การวางเครื#อง EDC ของหน]วยงานจํานวน 7,228 หน]วย (ณ วันที่ 

30 กันยายน 2562)

   - มีหน]วยงานที่สมัครเขาใชบริการ KTB Corporate 

Online จํานวน 7,184 หน]วยงาน 

   - หน]วยงานท่ีตดิตัง้เครื#อง EDC จํานวน 75 หน]วยงาน

และติดตัง้เครื#อง EDC/QR Code จํานวน 6,973 หน]วยงาน รวมท้ังสิน้

จํานวน 7,048 หน]วยงาน 

  7. การใชงานรับ/นําสงและจายเงินของ 7,228 หน]วยเบิกจาย

ตัง้แตวนัที ่27 มนีาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 มกีารทาํธรุกรรม

ผาน KTB Corporate จํานวน 13,432,962 รายการ เปนจาํนวนเงิน

1,284,561.06 ลานบาท และผานเครื#อง EDC ต้ังแตวันที่ 27 

มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 จํานวน 1,630,488 รายการ 

เปนจํานวนเงิน 23,756.57 ลานบาท

 ท้ังนี้ กรมบัญชีกลางจะผลักดันใหเกิดการขยายการใชบัตร

อยางครบวงจรและการขยายฐานขอมูลผูมรีายไดนอยที่ไดรบัความ

ชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และการโอนเงินผานระบบ

พรอมเพย โดยบูรณาการขอมูลกับกระทรวงอื#นๆ ที่เกี่ยวของเพื#อ

เปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหและประเมินผลการจัดสวัสดิการ 

นอกจากน้ีจะเรงรัดใหทุกหน]วยงานใชงานระบบ e-Payment 

ทั้งการชําระและรับชําระเงินผานชองทาง KTB Corporate Online 

เครื#อง EDC และ QR Code ใหเต็มประสิทธิภาพ
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  ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจายเงินภาครัฐทาง

อิเล็กทรอนิกสยังแบงออกเปน 2 โครงการยอย ดังนี้

  2.1 โครงการระบบการรับชาํระเงินกลางของบริการภาครัฐ 

(e-Payment Portal of Government) ขณะน้ีอยูระหวาง

   1. ตดิตามและประเมนิผลการใชงานระบบการรบัชาํระ

เงินกลางฯ หน]วยงานนํารองเดิม 2 หน]วยงาน ไดแก กรมธนารักษ 

และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   2. จัดฝกอบรมใหเจาหนาท่ีของหน]วยงานนํารอง

เพิ่มเติม 31 หน]วยงาน 

   3. ขยายผลการใชงานระบบใหกับกรมปศุสัตว และ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงเปนหน]วยงานภายใตระบบ Biz 

Portal ซ่ึงจะเริ่มใชงานระบบการรับชําระเงินกลางฯ ในเดือน

ตุลาคม 2562

  2.2 โครงการระบบการจายเงนิของสวนราชการใหขาราชการ

โดยใชวิธีโอนเงินผานระบบ e-form (กรณีการเดินทางไปราชการ) 

ตรวจรับงานและเบิกจายเงินงานงวดที่ 1 และงวดท่ี 2 เรียบรอย

แลวขณะน้ีอยูระหวางทดสอบระบบเพื#อตรวจรับงานงวดท่ี 3 

คาดวาจะเริ่มใชงานจริงกับกรมบัญชีกลางในไตรมาสแรกของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 โครงการท่ี 5 การใหความรู และสงเสริมการใชธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส

 กระทรวงการคลังรวมกับหน]วยงานท่ีเกีย่วของ เชน กรมประชา-

สมัพนัธ ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการคา

แหงประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย คณะผูบรหิาร

การคลงัประจาํจงัหวดั เปนตน ในการจัดกจิกรรมเพื#อใหความรูและ

ประชาสัมพันธโครงการตางๆ ภายใตแผนยุทธศาสตร National 

e-Payment โดยไดมีการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ การจัดทํา

VDO Infographic เพื#อเผยแพรผานสื#อโทรทัศนและสื#อสังคม

ออนไลน (Social Media) การจัดใหมีเว็บไซตหลักของโครงการ 

(www.epayment.go.th) และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื#อให

ความรูและสงเสริมการใชธรุกรรมอิเล็กทรอนิกสแกประชาชนและ

ผูประกอบการ นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทําโครงการแจกโชคจาก

การใชบัตรเดบิต เพื#อสนับสนุนใหประชาชนชําระเงินโดยใชบัตร

เดบิตหรือบัตรสวัสดิการแหงรัฐผานเครื#อง EDC มากขึ้น โดยไดมี

การจายเงินรางวัลไปแลวทั้งส้ิน 69.9 ลานบาทใหกับผูไดรับรางวัล

จํานวน 8,872 ราย 

 

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีอากร
 มาตรการการปรับปรุงแกไขการเสียภาษีเงินได
 แทนผูขายสินคายาสูบ
 กระทรวงการคลังไดกําหนดมาตรการปรับปรุงแกไขการ

เสียภาษีเงินไดออกแทนใหผูขายสงและผูขายปลีกสินคายาสูบ

ของการยาสูบแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

   2. Training Course for 31 government agencies.  

   3. Department of Livestock Development and 

Department of Health Service Support joined e-Payment Portal 

of Government and will start using system on October, 2019.

  2.2 E-Form project, CGD is already approved the 

inspection first and second and on the process of approval on 

the third inspection. It is expected to use on the first quarter 

of the year 2020

 Market education and activation scheme: Through 

this scheme, VDO, Infographic and advertisement through 

television and social media platform were made to educate 

consumers, businesses and government agencies about 

e-Payment instruments. Moreover, the government created 

the incentive program for consumers and businesses to 

encourage them to adopt electronic means of payment. In 

this regard, the scheme launched a program to incentivize 

consumers and businesses to adopt electronic means 

of payment by devising a lucky draw for Debit card 

transactions, which gave prizes to both card users and 

shops for 69.9 million Baht

Improving and increasing the efficiency
of tax collection
 Income tax on tobacco selling 
 The Ministry of Finance has implemented an amendment 

of tax law to exempt income tax of Tobacco wholesalers and 

Tobacco retailers paid by Tobacco Authority of Thailand.

 1. Ministerial Regulation No.349 B.E.2562 and 

Ministerial Regulation No.350 B.E.2562 have been 

announced to tax Tobacco Authority of Thailand for 12.5% 

of tobacco wholesaler’s profit and for 10% of tobacco 

retailer’s profit that the Authority paid for. In case of corporate 

tobacco sellers, they can convey amount of tax paid by 

Tobacco Authority of Thailand as tax credits. For household/

individual sellers, amount of tax paid by Tobacco Authority 

of Thailand will be exempted for personal income tax. All 

payments are required to be paid from May 14, 2018 to 

June 30, 2019

 2. Since July 1, 2019, Tobacco Authority of Thailand 

will not be in charge of tax payment paid for tobacco 

wholesalers and tobacco retailers. Thus, those sellers are 

obligated to declare tobacco income for self-assessment in 

the next tax year.
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 1. กําหนดใหการยาสูบแหงประเทศไทยเสียภาษีเงินไดแทน

ผูขายสินคายาสูบในอัตรารอยละ 12.5 ของกําไรของผูขายสง

ไมวาทอดใด และในอัตรารอยละ 10 ของกําไรของผูขายปลีก ทั้งน้ี 

กรณีผูขายสินคายาสูบที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดที่การ

ยาสูบแหงประเทศไทยไดออกแทนนั้นใหถือเปนเครดิตภาษีของ

ผูขายสินคายาสูบ และกรณีผูขายสินคายาสูบที่เสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา เงินไดจากการขายสินคายาสูบท่ีการยาสูบแหง

ประเทศไทยไดออกภาษเีงนิไดแทนนัน้ ไดรบัยกเวนไมตองนาํมารวม

คาํนวณเพื�อเสยีภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดา ต้ังแตวนัที ่14 พฤษภาคม 

2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ท้ังนี้เปนไปตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 349 (พ.ศ. 2562) กฎกระทรวง ฉบับที่ 350 (พ.ศ. 2562) 

และกฎกระทรวง ฉบับที่ 351 (พ.ศ. 2562)

 2. ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การยาสูบแหงประเทศไทย

ไมมีหนาที่เสียภาษีเงินไดแทนผูขายสงและผูขายปลีกสินคายาสูบ

ทุกทอด ดังนั้น ผูขายสินคายาสูบทั้งที่เปนนิติบุคคลและบุคคล

ธรรมดาตองนําเงินไดจากการขายสินคายาสูบมารวมคํานวณและ

ยื�นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําปตอไป

 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562
 เปนกฎหมายท่ีนาํมาบังคบัใชแทนพระราชบัญญตัภิาษีโรงเรือน

และท่ีดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 

2508 มีผลใชบังคับ เมื�อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มจัดเก็บ

ภาษีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป โดยภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสรางเปนภาษทีรัพยสนิทีจ่ดัเกบ็จากมลูคาของทีด่นิและสิง่ปลกู

สราง อัตราภาษีแบงตามการใชประโยชนที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง 4 

ประเภท คือ

 (1) ใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม (2) ใชประโยชน

เปนที่อยูอาศัย (3) ใชประโยชนอื�น ๆ นอกเหนือจากการประกอบ

เกษตรกรรมและอยูอาศัย และ (4) ที่รกรางวางเปลาหรือไมไดใช

ประโยชนตามควรแกสภาพ ซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจะชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และชวยเพ่ิมรายไดใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 Land and Building Tax Act B.E. 2562
 Land and Building Tax Act B.E. 2562 has replaced 

the Building and Land Tax Act B.E. 2475 and the Local 

Maintenance Tax Act B.E. 2508. This law has come into effect 

since March 13, 2019 and Local Authorities will start collecting 

tax from January 1, 2020 onwards. Tax will be assessed and 

collected based on the total value of real property. (i.e. land 

and building.) The Land and Building tax rate are divided 

into 4 categories in accordance with specific types of usage 

i.e. (1) agriculture (2) residence (3) others from agriculture or 

residence and (4) vacant land or unoccupied buildings. The 

purpose of Land and Building tax is to increase efficiency of 

local tax administration and broaden local tax base.

 Tax Incentive to support fund raising 
 of the Specialised Financial Institutions
 Ministerial Regulation No.352 B.E.2562 has been 

announced to support fund raising of the Specialised Financial 

Institutions. Details are informed below;

 1. Exempt personal income tax on Interest and prizes 

of saving lotteries received from Government Housing Bank. 

Saving lotteries shall be deployed from August 1, 2019 

onwards.

 2. Exempt personal income tax on Interest from saving 

deposit with Government Housing Bank. Interest shall be 

calculated from July 1, 2019 onwards

 This tax incentive will promote fund raising of the 

Specialised Financial Institution for housing loan purposes 

through saving lottery products and saving deposit. As a result,  

low income and middle-income persons are able to reach 

source of housing loans with low interest rate and increase 

a chance to possess their houses.
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 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุน
 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 352 (พ.ศ. 2562) ไดกําหนดมาตรการภาษี

เพื�อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

รายละเอียดดังนี้

 (1) กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบ้ีย

และรางวัลสลากออมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะห แตไม

รวมถึงดอกเบี้ยซึ่งผูรับมิใชผูทรงคนแรก ทั้งนี้ สําหรับสลากออม

ทรัพยที่ออกจําหน�ายต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เปนตนไป

 (2) กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบ้ีย

เงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะห ทั้งนี้ 

สําหรับดอกเบ้ียที่คํานวณตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป

 มาตรการภาษีเพื�อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงิน

เฉพาะกจิของรัฐดังกลาว จะชวยสงเสรมิภารกจิของสถาบนัการเงนิ

เฉพาะกิจของรัฐในการระดมเงินโดยการออกผลิตภัณฑสลาก

ออมทรพัยและเงนิฝากประเภทออมทรพัยเพื�อนาํมาใชในโครงการ

สินเชื�อดานที่อยูอาศัย อันจะเปนการสนับสนุนกลุมประชาชนที่มี

รายไดนอยและรายไดปานกลางใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูยืม

ที่มีดอกเบ้ียต่ํา และมีโอกาสไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

การแกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจ 
 การแกไขปญหาของรัฐวสิาหกจิผานการดาํเนนิการตามมตกิาร

ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งท่ี 2/2562 

เมื�อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง คนร. ไดพิจารณาและมีมติ

ในเรื�องสําคัญดังนี้

 1. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือของ

รฐัวสิาหกจิจํานวน 158 แหง โดยสําหรบับรษิทัในเครือทีด่าํเนนิการ

ไมสอดคลองกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจ คนร. ได ใหรัฐวิสาหกิจ

เรงยุบเลิก/ถอนการลงทุนบริษัทในเครือโดยเร็ว รวมท้ังให

รัฐวิสาหกิจแกไขปญหาบริษัทในเครือท่ีมีผลขาดทุนดวย โดยให

รายงานผลการดําเนินการให คนร. ทราบภายใน 1 เดือน

 2. เห็นชอบในหลักการจัดตั้งบริษัทลูกเพื�อบริหารทรัพยสิน

ของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ตามที่กระทรวงคมนาคม

เสนอ เพื�อใหบริหารจัดการทรัพยสินของ รฟท. มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยบริษัทลูกจะทําหนาที่ในการจัดการท่ีดินในเชิงพาณิชย

ใหแก รฟท. ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมรายไดและแกไขปญหาหน้ีสิน

ใหแก รฟท.

 3. เห็นชอบการเพ่ิมพนัธกิจใหแกบริษทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด

(รฟฟท.) ที่ปจจุบันมีพันธกิจในการบริหารโครงการ Airport Rail 

Link (ARL) ใหเปนผูเดินรถและซอมบํารุงรถไฟฟาสายสีแดง 

ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ซ่ึงจะเปนการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรและบุคลากรของ รฟฟท. ที่มีอยูอยางคุมคา เนื�องจาก 

รฟฟท. มีประสบการณในการเดินรถและซอมบํารุงโครงการ ARL 

โดยใหปรับปรุงแผนเพื�อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการหารายไดและทํากําไร และใหกระทรวงคมนาคมแตงต้ัง

Driven a policy to solve state enterprise 
organizational problem 
 State Enterprise Policy Office (SEPO) has driven a policy 

to solve state enterprise organizational problem through State 

Enterprise Policy Committee (SEPC) resolution. The second 

SEPC meeting was held on May 15, 2019. In this meeting, 

SEPC has considered some important state enterprise policy 

and has resolutions which are

 1. Acknowledge the annual performance of 158 

state enterprise subsidiary companies. For any subsidiary 

companies which don’t have directions relating to the main 

state enterprise, they must be divest/close down quickly. 

Moreover, for other subsidiary companies which having 

financial problems, the main state enterprise must improve and 

solve their financial problems too. The result of the operation 

is to report to the SEPC within a month

 2. Approve the principle of establishing the subsidiary 

company of State Railway of Thailand (SRT) to efficiently 

manage assets of SRT according to Ministry of Transport’s 

proposal. This subsidiary company will commercially manage 

all of the non-core asset of SRT, which will result in increased 

revenue and better debt management for SRT.

 3. Approve the new mission for S.R.T Electrified Train 

Company Limited (SRTET) from the Airport Rail Link (ARL) 

management to Red line Commuter train management 

according to Ministry of Transport’s proposal. This measure 

will effectively utilize current SRTET asset and workforce 

to maximum benefit since SRTET has long experience in 

electric train operation and management. This proposal 

includes SRTET’s business plan improvement to increase 

profit and special committee appointment to regulate and 



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256270

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562

คณะกรรมการกาํกบัตดิตามการดาํเนนิโครงการรถไฟฟาสายสแีดง

และ รฟฟท. ใหมปีระสิทธภิาพไดมาตรฐานเทียบเทาเอกชน เปนไป

ตามแผนการดําเนินงานและตัวช้ีวัดที่กําหนดโดยไมเปนภาระของ

ภาครัฐในอนาคต

 4. การแกไขปญหารฐัวสิาหกจิ 5 แหง คนร. ไดพจิารณาและรบั

ทราบความคบืหนาการดาํเนนิการตามแผนการแกไขปญหาองคกร

ของรัฐวสิาหกิจทัง้ 5 แหง โดยมีสาํระสําคญัและนโยบาย คนร. สรุป

ดังนี้

  4.1 บรษิทั ทีโอท ีจาํกดั (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษทั 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บมจ. กสท) กระทรวงดิจิทัล

เพื�อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง ดศ.) ไดรายงานความกาวหนา

ในการควบรวม บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ซ่ึงไดมีความชัดเจน

ในเรื�องขอพิพาท เรื�องบุคลากร และเรื�องตางๆ ตามที่ คนร. 

ไดมอบหมายแลว 

  4.2 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขสมก. ได

รายงานความคืบหนาตามแผนการแกไขปญหาองคกร ซึ่งไดมี

การปรับโครงสรางบุคลากรใหมและพัฒนาระบบการจายเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื�องเพื�อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การใหบริการแกประชาชน รวมทั้งไดนํานํ้ามัน B20 มาใชกับรถ

ทั้งหมดแลว เพื�อลดมลพิษในกรุงเทพมหานคร และหาก ขสมก. 

สามารถจัดหารถโดยสารใหมไดตามแผน ขสมก. จะสามารถมี 

EBITDA เปนบวกไดในป 2566 โดย คนร. ไดรับทราบแผนฟนฟู

กิจการและให ขสมก. นําเสนอแผนฟนฟูกิจการให ครม. พิจารณา

ตอไป สวนรายละเอียดของแผนฟนฟูใหกระทรวงคมนาคมและ 

ขสมก. พิจารณาจัดทําดําเนินการใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ

การเพ่ิมประสทิธภิาพการดําเนินงานของ ขสมก. เชน การจัดหารถ

โดยสาร การจัดการพนักงาน และการแกไขปญหาหน้ีสิน เปนตน

  4.3 การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รฟท. ไดรายงาน

ความคืบหนาตามแผนการแกไขปญหาองคกร ในเรื�องการพัฒนา

ทางคู ทางสายใหม รถไฟความเร็วสูง สถานีกลางบางซื�อ และ

รถไฟฟาสายสีแดง รวมท้ังเรื�องการบริหารจัดการทรัพยสิน และ

การจัดการดานบุคลากร โดย คนร. ไดมอบหมายใหกระทรวง

คมนาคมและ รฟท. เรงจดัทําขอมลูท่ีดนิใหครบถวนและพัฒนาการ

บริหารจัดการที่ดินใหสรางมูลคาโดยเร็ว และใหมีคณะทํางานจาก

หน�วยงานที่เกี่ยวของมาชวยกํากับดูแลในการดําเนินการท้ังหมด

  4.4 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) บกท. 

ไดรายงานความคืบหนาตามแผนการแกไขปญหาองคกร ในเรื�อง

การพฒันาการใหบริการ การพฒันาระบบการขาย การหารายไดเสรมิ

และการลดตนทุน รวมทั้ง การจัดหาฝูงบินและโครงการศูนยซอม

บํารุงที่อูตะเภา เพื�อให บกท. สามารถแขงขันได และสรางความ

ประทับใจใหแกผู โดยสาร โดย คนร. มอบหมายให บกท. ดําเนิน

การใหเปนไปตามแผนเพื�อยกระดับการใหบริการของ บกท. และ

ทําใหผลการดําเนินงานของ บกท. มีกําไร

supervise SRTET operation. This committee will ensure that 

SRTET is achieving a standard Service Level Agreement (SLA) 

like a private operator according to the business plan and 

Key Performance Index (KPI)

 4. SEPC has considered and acknowledged 5 state 

enterprises, which are having organizational problems. SEPC 

has given important policy and regulation which are;

  4.1 TOT PUBLIC COMPANY LIMITED (TOT) and 

CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED (CAT), Ministry 

of Digital Economy and Society (MDES) has reported the 

progress of TOT and CAT unification and other issue such 

as dispute between TOT and CAT, staffs and other issues 

that SEPC has assigned.

  4.2 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) has 

reported the progress of BMTA business plan such as 

new organizational structure, electronic payment or B20 

diesel usage to reduce air pollution in Bangkok. BMTA has 

reported that if they could purchase new buses according to 

the business plan, BMTA will have positive EBITDA by the year 

2023. SEPC has acknowledged BMTA business plan, which 

BMTA will propose to the cabinet afterward. SEPC has also 

assigned Ministry of Transport and BMTA to improve BMTA 

business plan in other area to increase BMTA performance 

such as purchasing new buses, staff management and debt 

management.

  4.3 SRT has reported the progress of SRT business

plan such as double tracks development, new route 

development, high speed train, Bang Sue central station, 

red line commuter train, SRT asset management and staff 

management. SEPC has assigned Ministry of Transport and 

SRT to accelerate the SRT asset management plan especially

land and asset data collection in order to improve SRT 

performance and profitability. Moreover, an external committee 

which consisted of related stakeholders should be established 

to regulate SRT according to SRT asset management plan.

  4.4 Thai Airways International Public Company Limited 

(THAI) has reported the progress of THAI business plan such 

as quality of service (QOS) improvement, sales and marketing

management, ancillary revenue, expenses reduction, fleet 

management, Maintenance Repair and Overhaul (MRO) 

project. In order to achieve the objective in the business 

plan and making THAI more competitive and having good 

impression among customers, SEPC has assigned THAI to 

continually execute the business plan to improve THAI QOS 

and increase THAI profitability.

Ministry of Finance Annual Report 2019 71

Key Performance of Fiscal Year 2019

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 และความเปนอยูของประชาชน 

มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเพิ่มเติม
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
 1) มาตรการบรรเทาภาระคาไฟฟาและคานํ้าประปา
 วัตถุประสงค : เพื�อบรรเทาภาระคาใชจายดานสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐาน ไดแก คาไฟฟาและคานํ้าประปา อันจะสงผลใหผูมี

รายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียนเพื�อสวัสดกิารแหงรฐัมภีาระ

คาครองชพีลดลง โดยกรณคีาไฟฟา ใหใชไฟฟาในวงเงนิ 230 บาท

ตอครัวเรือนตอเดือน กรณีคานํ้าประปาใหใชนํ้าประปาในวงเงิน 

100 บาทตอครัวเรือนตอเดือน ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวมีผลต้ังแต

เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดือน

 กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัตกิารลงทะเบียนเพื�อสวัสดกิาร

แหงรัฐจํานวน 11.4 ลานคน และการลงทะเบียนเพื�อสวัสดิการ

แหงรัฐเพิ่มเติมภายใต โครงการไทยนิยมย่ังยืน 3.1 ลานคน 

รวมทั้งหมด 14.5 ลานคน ซึ่งทั้งหมดมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

คิดเปนครัวเรือนประมาณ 8.2 ลานครัวเรือน ท้ังน้ี 1 ครัวเรือน

ใชไดเพียง 1 สิทธิเทานั้น

 การดําเนินการ : (1) กรณีคาไฟฟา ผูมีรายไดนอยใชไฟฟา

ไมเกิน 50 หน�วยตอเดือน ติดตอกันเปนระยะเวลา 3 เดือน ใหใช

สทิธคิาไฟฟาฟรตีามมาตรการทีม่อียูในปจจบุนั แตหากใชไฟฟาเกนิ 

50 หน�วยตอเดือน ใหใชสิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้ ท้ังนี้ ตอง

ไมเกิน 230 บาทตอครัวเรือนตอเดือน กรณีที่ใชเกินวงเงินที่

กําหนด ผูมีรายไดนอยเปนผูรับภาระคาไฟฟาทั้งหมด (2) กรณี

คานํา้ประปา ใหใชในวงเงินไมเกนิ 100 บาทตอครวัเรอืนตอเดอืน กรณี

ที่ใชเกินวงเงินที่กําหนด ผูมีรายไดนอยเปนผูรับภาระคานํ้าประปา

ทั้งหมด โดยใหผู มีรายไดนอยนําใบแจงคาไฟฟาและใบแจง

คานํ้าประปาไปชําระที่สํานักงานการไฟฟานครหลวง สํานักงาน

การไฟฟาสวนภมูภิาค สาํนกังานการประปานครหลวง และสํานกังาน

การประปาสวนภูมิภาค พรอมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดย

ทุกส้ินเดือนการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปา

นครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค จะสงบันทึกรายชื�อผูมี

รายไดนอยท่ีใชไฟฟาและน้ําประปาภายใตวงเงินที่กําหนดให

กรมบญัชกีลาง เพื�อทีก่รมบญัชกีลางจะนําเงนิจากกองทุนประชารัฐ

เพื�อเศรษฐกจิฐานรากและสงัคมมาจายคนืผานบตัรสวสัดกิารแหงรฐั

ในชองกระเปาเงนิอิเล็กทรอนกิสประมาณกลางเดอืนของเดอืนถดัไป 

 ผลการเบิกจาย : 384,783,047.80 บาท (ขอมลู ณ 30 กนัยายน 

2562) 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื�อเศรษฐกิจฐานราก

และสังคมไดเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการการบรรเทาภาระ

คาไฟฟาและคานํา้ประปาตอไปอกี 1 ป โดยสิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยคาไฟฟาใช

ในวงเงิน 230 บาทตอครัวเรือนตอเดือน และคานํ้าประปาวงเงิน 

100 บาทตอครัวเรือนตอเดือน

3. Measure to uplift people’s quality 
 of life and well-being 
 

Low income Earners Additional Benefits via 
state-welfare card
 1) Electricity and Water Bill Support
 Objective: To reduce the cost of essential utility, which was 

electricity and water bill for state-welfare cardholders. In case 

of electricity bill support, households must use electricity under              

230 Baht per month to receive full support from the government. 

For water bill support, households must use water under 100 

Baht per month to receive full support from the government. The 

measures were effective from December 2018 to September 2019 

(10 months).

 Targets: The 14.5 million state-welfare cardholders or 8.2 million 

households.

 Procedure: (1) For electricity bills, if the cardholders use 

electricity less than 50 units per month for three months consec-

utively, electricity is provided at no charge under the current policy. 

However, if the cardholders use above 50 units but less than 230 

Baht per household per month, they are eligible for this measure, 

and the government did not charge for the electricity bill. (2) For 

water bills, households must use water under 100 Baht per month 

to receive full support from the government.

 For each month, the cardholders must show their electricity 

and water bills, as well as their welfare card to electricity or water 

authorities under this program. The authorities recorded the users 

of this measure. Then the Ministry of Finance would transfer money 

to welfare cards in the following month.

 Disbursement: 384,783,047.80 Baht, as of September 30, 

2019

 The Board of Civil State Fund for Grassroots Economy and 

Society has approved an 1 year extension of this measure to 

September 2020.
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 2) Travel expenses for medical treatment 
  and other expenses related to health care 
  for elderly  
 Objective: To reduce the cost of medical care travel expenses 

for eligible seniors who need to travel to receive medical treatment 

1,000 Baht per person (one-time payout).

 Targets: The 3.5 million welfare cardholders who aged over 

65 during December 2018 - September 2019.

 Procedure: The Ministry of Finance would transfer cash to 

welfare cards in the form of e-money.

 Disbursement: 3,295,845,000.00 Baht, as of September 30, 

2019

 3) House rent allowance for elderly
 Objective: To reduce the cost of renting a house for the elderly 

who have no home or rent accommodation. The allowance is 400 

Baht per month.

 Targets: The 0.23 million state-welfare cardholders who 

aged over 60 and have no home or rent accommodation during 

December 2018 - September 2019.

 Procedure: The Ministry of Finance would transfer cash to 

welfare cards in the form of e-money.

 Disbursement: 836,608,800.00 Baht, as of September 30, 

2019

 4) Internet bills support for low-income 
  households.
 Purpose: The measure aims to reduce the level of inequality of 

prosperity to the countryside. It also seeks to extend the support 

to cover the whole village in rural areas and marginalized people 

with low-income. (Based on low-income people registration data) 

 2) มาตรการชวยเหลือคาเดินทางไปรับการรักษา
  พยาบาลและคาใชจายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสําหรับ
  ผูสูงอายุที่มีรายไดนอย
 วตัถปุระสงค : เพื�อบรรเทาภาระคาใชจายในการเดนิทางไปรบั

การรักษาพยาบาลและคาใชจายอื�นที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา

สุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีรายไดนอย เปนจํานวน 1,000 บาท

ตอคน (ไดรับครั้งเดียว) 

 กลุมเปาหมาย : ผูผานคณุสมบตักิารลงทะเบียนเพื�อสวสัดกิาร

แหงรัฐและการลงทะเบียนเพื�อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติมภายใต

โครงการไทยนิยมย่ังยืน โดยมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป ระหวาง

เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จํานวน 3.5 ลานคน 

 การดําเนินการ : กรมบัญชกีลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐ

เพื�อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน

ชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส 

 ผลการเบิกจาย : 3,295,845,000.00 บาท (ขอมูล ณ 30 

กันยายน 2562) 

 3) มาตรการชวยเหลือคาเชาบานสําหรับผูสูงอายุ
  ที่มีรายไดนอย
 วัตถุประสงค : เพื�อบรรเทาภาระคาเชาที่อยู อาศัยใหแก

ผูสงูอายทุีม่รีายไดนอยเปนจาํนวน 400 บาทตอคนตอเดอืน ระหวาง

เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 

 กลุมเปาหมาย : ผูผานคุณสมบัตกิารลงทะเบียนเพื�อสวสัดกิาร

แหงรัฐและการลงทะเบียนเพื�อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติมภายใต

โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ระหวางเดือน

ธนัวาคม 2561 ถงึเดอืนกนัยายน 2562 และเชาทีอ่ยูอาศยั โดยรวม

ถึงผูสูงอายุที่ไมมีที่อยูอาศัยดวย (ตามขอมูลการลงทะเบียนของ

ผูมีรายไดนอย) ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 2.3 แสนคน ณ เดือนกันยายน 

2562 

 การดําเนินการ : กรมบัญชกีลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐ

เพื�อเศรษฐกจิฐานรากและสงัคม ใสในบตัรสวัสดกิารแหงรฐัในชอง

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส 

 ผลการเบิกจาย : 836,608,800.00 บาท (ขอมูล ณ 30 กันยายน 

2562) 

 4) มาตรการชวยเหลือคาอินเตอรเน็ตครัวเรือน
  ผูมีรายไดนอย
 วตัถปุระสงค : เพื�อชวยลดความเหลื�อมลํา้ กระจายความเจรญิ

สูชนบท ใหครอบคลุมทั้งหมูบานในพื้นที่ชนบท ครัวเรือน และ

ประชาชนในชายขอบใหแกผู มีรายไดนอย (ตามขอมูลการ

ลงทะเบียนของผูมีรายไดนอย)
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 กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีมาตรการ

สนับสนุนคาใชจายในการเชื�อมตอบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

ใหแกครัวเรือนของผูมีรายไดนอยท่ีอยูภายใตโครงการลงทะเบียน

เพื�อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 โดยสํานักงาน กสทช. จะสนับสนุน

คาใชจายในการใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประมาณ 

400,000 ครัวเรือน ในอัตราคาบริการ 200 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

เปนระยะเวลา 36 เดือน โดยจะเร่ิมตนใหบริการไดตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2562 เปนตนไป และส้ินสุดโครงการในเดือนเมษายน 

2565

 การดําเนินงาน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดเริ่มสง

หนังสือแจงไปยังผูอาศัยในพื้นที่โครงการเน็ตชายขอบ และเปน

ผูมีรายไดนอยภายใต โครงการลงทะเบียนเพื�อสวัสดิการแหงรัฐ

พรอมทั้งจัดสงหนังสือไปยังครัวเรือนจนครบเรียบรอยแลว 

ขณะนี้อยู ระหวางรอการตอบยืนยันกลับมายังสํานักงานคณะ

กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.)

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ระยะท่ี 2 และการเติมเงินเขากระเปาเงิน
อิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
 เมื�อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความ

คืบหนาการดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ (มาตรการฯ) และใหความเห็นชอบการดําเนินการ 2 เรื�อง 

คือ (1) การดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ ระยะที่ 2 (มาตรการฯ ระยะที่ 2) และ (2) การเติมเงินเขา

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยมีสาระ

สําคัญ ดังนี้

 1) ความคืบหนาการดําเนินมาตรการฯ 

 ผูมบีตัรสวสัดกิารแหงรฐัเขารวมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 

ราย ซึ่งไดรับการพัฒนาแลวจํานวน 3,267,941 ราย และจากผล

การติดตามความคืบหนาการพัฒนาตนเองของผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ ขอมูล ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถติดตามได

จํานวน 2,607,195 ราย หรือคิดเปนรอยละ 80 ของผูที่พัฒนาแลว 

สรปุได ดงัน้ี (1) มผีูมรีายไดเพิม่ขึน้มากกวา 30,000 บาทตอป หรอื

เปนผูพนจากเสนความยากจนมีจํานวน 1,012,727 ราย จากเดิม

เปนผูที่มีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป อยางไรก็ดี ยังมีผูที่มี

รายไดไมเกนิ 30,000 บาทตอป คงเหลือ 1,040,842 ราย (กอนพฒันา

มีจํานวน 2,053,569 ราย) (2) มีผูมีรายไดมากกวา 100,000 บาท

ตอป จํานวน 115,116 ราย (กอนพัฒนามีจํานวน 0 ราย)

 2) การดําเนินมาตรการฯ ระยะที่ 2 

 จากผลสําเร็จของการดําเนินมาตรการฯ มีสวนสําคัญท่ีชวยให

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐหลุดพนจากเสนความยากจน (Poverty 

Line) หรือมีรายไดมากกวา 30,000 บาทตอป และหลุดพนจาก

 Target group: The Office of National Broadcasting and 

Telecommunications Commission (NBTC) has a measure to 

support the cost of connecting to high-speed internet services 

to low-income families under the National Welfare Registration 

Program 2017. NBTC will support the service fee of high-speed 

internet for around 400,000 households with 200 Baht per 

household per month for a period of 36 months. The service has 

been available from May 2019 onwards, and the project will end 

in April 2022.

 Action: The NBTC has sent a registration letter to low-income 

people in the internet borderline area project under the National 

Welfare Registration Program, and it is waiting for a confirmation 

from those who have received the letter.

Measures on improvement of quality 
of life for state-welfare card holders 
 On January 15, 2019, The Cabinet acknowledged progress 

in the implementation of measures to develop the quality of life 

of state-welfare card holders. It also approved the second stage 

of the implementation of these measures.

 The Cabinet acknowledged a report that 4,145,397 state-

welfare card holders have participated in these measures. Out of 

this number, 3,267,941 have been developed through job training. 

Results of the development program show that these measures 

have enabled an increasing number of state-welfare card holders 

to stay above the poverty line or to earn more than 30,000 Baht 

a year. The number of state-welfare card holders who now earn 

more than 100,000 Baht a year is 115,116. Originally, no state-

welfare card holders earned over 100,000 Baht a year.

 In the second stage, the implementation of these measures 

will be extended for another six months, from January to June 

2019, to provide more opportunities for the state-welfare card 

holders to continue to develop themselves for sustainability in their 

occupations and incomes. The target groups under the second 
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562

ความยากจน หรือมีรายไดมากกวา 100,000 บาทตอป ดังนั้น เพื�อ

ใหการสนับสนุนและสงเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองของผูมี

บัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนไปอยางตอเนื�อง และกอใหเกิดความ

ยั่งยืนในการประกอบอาชีพและการมีรายไดของผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรฐั กระทรวงการคลงัจงึเสนอขยายเวลาการดาํเนนิมาตรการฯ 

ตอไปอีก 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

  2.1) หลักการและโครงสรางการดําเนินงาน คงหลักการ

และโครงสรางการดําเนินการเชนเดียวกับ การดําเนินมาตรการฯ 

ที่ผานมา และเพื�อใหผูเขารวมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย

มีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน ใหไดรับการเติมเงินรายเดือนเขา

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

ซึ่งผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่มีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป 

ในป 2559 จะไดรับเงินจํานวน 200 บาทตอคนตอเดือน และผูมี

บตัรสวัสดกิารแหงรฐัทีม่รีายไดสงูกวา 30,000 บาทตอป ในป 2559 

จะไดรับเงินจํานวน 100 บาทตอคนตอเดือน ตอไปอีก 6 เดือน

ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562

  2.2) กลุมเปาหมายและการพัฒนา แบงออกเปน 2 กลุม 

ดังน้ี (1) กลุมผูเขารวมมาตรการฯ ท่ียังไมไดรับการพัฒนา ซ่ึง

กลุมนี้ไดมกีารแสดงความประสงควาจะเขารวมพฒันาในโครงการ

พัฒนาของหน�วยงานพัฒนาที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณชิย กระทรวง

มหาดไทย ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

และธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ใหหน�วยงานพัฒนาที่เกี่ยวของ

ดําเนินการพัฒนาผู เขารวมมาตรการฯ ในกลุ มนี้ ใหเปนกลุ ม

เปาหมายแรกภายใตโครงการของแตละหน�วยงาน โดยพัฒนาให

แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 (2) กลุมผูที่ผานการพัฒนา

แลวแตยังมีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป เพื�อใหมีการพัฒนา

ทกัษะและศกัยภาพของผูเขารวมมาตรการฯ ในกลุมนีอ้ยางตอเนื�อง

จนสามารถประกอบอาชีพใหมีรายไดสูงกวา 30,000 บาทตอป 

เหน็ควรให ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสนิ ในฐานะผูดแูลผูมบีตัรสวสัดิการ

แหงรัฐดําเนินการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐในกลุมนี้ตอไป 

โครงการประกันภัยขาวนาปและโครงการประกันภัย
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 

 เมื�อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ

โครงการประกันภัยขาวนาป และโครงการประกันภัยขาวโพด

เลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 เพื�อใชเปนเครื�องมือในการบริหาร

จัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติใหแกเกษตรกรผูเพาะปลูกขาว

นาปและผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามที่กระทรวงการคลัง

เสนอทั้งนี้ โครงการประกันภัยทั้ง 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี

 (1) โครงการประกันภัยขาวนาป 

 ปการผลิต 2562 มีการพัฒนาจากโครงการประกันภัยขาวนาป 

ปการผลิต 2561 ที่สําคัญ 3 ประการ คือ (1) โครงการประกันภัย

ขาวนาป ปการผลิต 2562 ไดเพิม่ความคุมครอง “ภัยชางปา” ทําให

stage include those who joined these measures but have not yet 

been developed and those who have already been developed but 

still earn not more than 30,000 Baht a year.

National Rice and Maize Insurance Scheme 
(Production Year 2019)
 The national rice and maize insurance scheme had been ap-

proved by the cabinet resolution on February 18, 2019 with the 

main objective to provide rice and maize farmers with effective 

risk management mechanism. The details of both schemes can 

be seen

as follows:

 (1) National Rice Insurance Scheme has been enhanced 

from the 2018 production year in 3 pivotal aspects which are 

(1) increasing the number of peril insured in order to include “wild 

elephant” from the existing scheme which covered only flood, 

drought and rain spell, windstorm, frost, hail, fire and pests and 

diseases (2) offering the premium rate at 85 Baht per rai (without 

tax and stamp duty) which are 5 Baht lower than the premium in 

2018’s scheme (3) providing more alternatives to farmers in order 

to copay by categorising the scheme into 2 tiers: the first tier can 

be seen as a basic insurance will be subsidised by the government 

and Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) 

while the second tier can be seen as additional insurance and will 

be voluntarily insured without subsidy by farmers.

 The key features of 2019’s National Rice Insurance Scheme 

can be summarised in the table
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สามารถคุมครองความเส่ียงภัยใหกับเกษตรกรไดถึง 8 ประเภท 

จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะน้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝน

แลงหรือฝนท้ิงชวง ลมพายุหรือพายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือ

นํ้าคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม และภัยแมลงศัตรูพืชหรือโรคระบาด 

(2) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 มีอัตราคาเบ้ีย

ประกันภัย 85 บาทตอไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) 

ลดลงจากโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2561 ที่มีอัตรา

คาเบี้ยประกันภัย 90 บาทตอไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากร

แสตมป) และ (3) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 

มีหลักการใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจายคาเบ้ียประกันภัยโดย

สามารถซื้อหรือทําประกันภัยเพิ่มเติม (สวนที่ 2 หรือ Tier 2) เพื�อ

ใหไดรบัความคุมครองมากข้ึนจากสวนท่ีภาครัฐใหการอุดหนุน (สวน

ที่ 1 หรือ Tier 1) ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการและรายละเอียดของ

การรับประกันภัยโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 ได

ดังตาราง ดังนี้

30 ลานไร ประกอบดวย

(1) เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื�อเพื�อการเพาะปลูกขาวนาป 

 ปการผลิต 2562 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย จํานวนไมเกิน 28 ลานไร

(2) เกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกขาวนาปและไมใชลูกคาสินเชื�อ ธ.ก.ส. 

 จํานวนไมเกิน 2 ลานไร

30 million rais comprising 

(1) rice farmers who are BAAC’s loan clients (not exceeding 

 28 million rais) 

(2) general farmers (not exceeding 2 million rais)

85 บาทตอไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) หรือ 

92.02 บาทตอไร (รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) เทากัน

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

85 Baht per rai (without tax and stamp duty) which is 

92.02 Baht per rai (with tax and stamp duty) and the same 

premium rate applies nationwide

1,260 บาทตอไร สําหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 8 ประเภท ไดแก

นํ้าทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือ

พายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม 

และภัยชางปา และวงเงินความคุมครองสูงสุด 630 บาทตอไร 

สําหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด

1,260 Baht per rai for all kinds of natural perils including flood, 

drought and rain spell, windstorm, frost, hail, fire and wild 

elephant while pests and diseases damage will be covered at 

630 Baht per rai

เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวนาปที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมสงเสริมการเกษตร 

ในปการผลิต 2562/63

Rice farmers with farm registration to Department of Agricultural Extension (DOAE) 

in 2019 production year

ไมเกิน 5 ลานไร

not exceeding

5 million rais

3 อัตรา คือ 5 15 และ 

25 บาทตอไร (ไมรวมภาษี

มูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) 

ตามระดับความเส่ียงภัย

ในแตละพื้นที่

Premium is categorised 

into 3 rates (5 15 or 

25 Baht per rai without 

tax and stamp duty) 

based upon the risk 

statistic in each province 

240 บาทตอไรสําหรับภัย

ธรรมชาติทั้งหมด 8 ประเภท

ดังกลาว และสําหรับภัยศัตรู

พืชและโรคระบาดจะไดรับ

วงเงินความคุมครองเพิ่มเติม 

120 บาทตอไร

240 Baht per rai for all 

kinds of natural perils 

except pests and diseases 

damage will be covered at 

120 Baht per rai

พื้นที่เปาหมาย
Targeted areas

อัตราคาเบี้ยประกันภัย
Premium

วงเงินความคุมครอง
Coverage 
(Sum Insured)

ผูเอาประกันภัย
Insured Farmers

รายละเอียด/เงื่อนไข
Features

สวนท่ี 1
(Tier 1)

สวนที่ 2
(Tier 2)
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 ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ (สิ้นสุดการจําหน�าย

กรมธรรม เมื�อวันที่ 30 มิถุนายน 2562) มีพื้นที่เขารวมโครงการฯ 

ปการผลิต 2562 ในการรับประกันภยัสวนท่ี 1 จาํนวน 28 ลานไร และ

การรับประกันภัยสวนที่ 2 จํานวน 2.43 ลานไร มีคาเบี้ยประกันภัย

รวมจํานวน 2,592.55 ลานบาท 

 (2) โครงการประกันภัยขาวโพดเล้ียงสัตว ปการผลิต 2562 

เปนปแรกในการดําเนินโครงการประกันภัยใหแกเกษตรกร

ผู เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมีประเภทภัยที่ ไดรับความ

คุมครอง มกีารอดุหนนุคาเบีย้ประกนัภยัของภาครฐั และมหีลกัการ

ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจายคาเบี้ยประกันภัยโดยสามารถซ้ือ

หรือทําประกันภัยเพิ่มเติม เพื�อใหไดรับความคุมครองมากขึ้นใน

รูปแบบเดียวกันกับโครงการประกันภัยขาวนาป ท้ังนี้ สามารถสรุป

หลักการและรายละเอียดของการรับประกนัภยัโครงการประกันภยั

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 ไดดังตาราง ดังนี้

 The result of the scheme as of the end of fiscal year (the 

policy sale ended at June 30, 2019) reach 28 million rais for 

planted area insured in tier 1 and 2.43 million rais for planted 

area insured in tier 2 with total premium and government 

premium subsidy at 2,592.55 million Baht.

 (2) National Maize Insurance Scheme is firstly launched 

for maize farmers. The main features including a number of 

perils covered, premium subsidy mechanism and copayment 

are the same as rice insurance counterpart. The key features of 

2019’s National Maize Insurance Scheme can be summarised 

in the table

(1) รัฐบาลอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรทุกรายในอัตรา 

 58.02 บาทตอไร (รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)

(2) ธ.ก.ส. อุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื�อ

 เพื�อการเพาะปลูกขาวนาป ในอัตรา 34 บาทตอไร

(1) The government will subsidise the premium for all rice 

 farmers at 58.02 Baht per rai (including tax and stamp duty) 

(2) BAAC will subsidise the premium only for BAAC loan 

 clients at 34 Baht per rai

30 ลานไร ประกอบดวย

(1) เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื�อเพื�อการเพาะปลูก ขาวโพดเล้ียงสัตว 

 ปการผลิต 2562 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย จํานวนไมเกิน 2.8 ลานไร

(2) เกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและไมใช

 ลูกคาสินเชื�อ ธ.ก.ส. จํานวนไมเกิน 2 แสนไร

30 million rais comprising 

(1) rice farmers who are BAAC’s loan clients 

 (not exceeding 2.8 million rais) 

(2) general farmers (not exceeding 0.2 million rais)

1,740,600,000 บาท

1,740,600,000 Baht

เมื�อรวมวงเงินความคุมครองสวนที่ 1 และ 2 แลว จะไดรับความคุมครอง 1,500 และ 

750 บาทตอไร ตามลําดับ 

Total sum insured for both tier 1 and tier 2 will be 1,500 Baht or 750 Baht per rai

เกษตรกรรับภาระ

คาเบี้ยประกันภัยทั้งหมด

Farmers will be fully 

responsible for the 

premium.

ไมเกิน 3 แสนไร

not exceeding 

0.3 million rais

-

-

การอุดหนุนคาเบี้ย
ประกันภัยของรัฐบาล
Premium Subsidy

พื้นที่เปาหมาย
Targeted areas

งบประมาณ
Budget Allocation

รายละเอียด/เงื่อนไข
Features

รายละเอียด/เงื่อนไข
Features

สวนที่ 1
(Tier 1)

สวนที่ 1
(Tier 1)

สวนที่ 2
(Tier 2)

สวนที่ 2
(Tier 2)
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59 บาทตอไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) หรือ 

64.2 บาทตอไร (รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) เทากัน

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

59 Baht per rai (without tax and stamp duty) which is 64.2 Baht 

per rai (with tax and stamp duty) and the same premium rate 

applies nationwide

1,500 บาทตอไร สําหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 8 ประเภท ไดแก

นํ้าทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือ

พายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม 

และภัยชางปา และวงเงินความคุมครองสูงสุด 750 บาทตอไร 

สําหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด

1,500 Baht per rai for all kinds of natural perils including flood, 

drought and rain spell, windstorm, frost, hail, fire and wild 

elephant while pests and diseases damage will be covered at 

750 Baht per rai

เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมสงเสริมการเกษตร 

ในปการผลิต 2562/63 ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

Maize farmers with farm registration to Department of Agricultural Extension (DOAE) 

in 2019 production year with land ownership documents

3 อัตรา คือ 3 10 และ 

23 บาทตอไร (ไมรวมภาษี

มูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) 

ตามระดับความเส่ียงภัย

ในแตละพื้นที่

Premium is categorised 

into 3 rates (5 15 or 

25 Baht per rai without 

tax and stamp duty) 

based upon the risk 

statistic in each province 

240 บาทตอไรสําหรับภัย

ธรรมชาติทั้งหมด 8 ประเภท

ดังกลาว และสําหรับภัยศัตรู

พืชและโรคระบาดจะไดรับ

วงเงินความคุมครองเพิ่มเติม 

120 บาทตอไร

240 Baht per rai for all 

kinds of natural perils 

except pests and diseases 

damage will be covered at 

120 Baht per rai

อัตราคาเบี้ยประกันภัย
Premium

วงเงินความคุมครอง
Coverage 
(Sum Insured)

ผูเอาประกันภัย
Insured Farmers

รายละเอียด/เงื่อนไข
Features

สวนท่ี 1
(Tier 1)

สวนที่ 2
(Tier 2)

(1) รัฐบาลอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรทุกรายในอัตรา 

 40.6 บาทตอไร (รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)

(2) ธ.ก.ส. อุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื�อ

 เพื�อการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในอัตรา 23.6 บาทตอไร 

(1) The government will subsidise the premium for all maize 

 farmers at 40.6 Baht per rai (including tax and stamp duty) 

(2) BAAC will subsidise the premium only for BAAC loan 

 clients at 23.6 Baht per rai

121,800,000 บาท

121,800,000 Baht

เมื�อรวมวงเงินความคุมครองสวนที่ 1 และ 2 แลว จะไดรับความคุมครอง 1,740 

และ 870 บาทตอไร ตามลําดับ

Total sum insured for both tier 1 and tier 2 will be 1,740 Baht or 870 Baht per rai 

เกษตรกรรับภาระ

คาเบี้ยประกันภัยท้ังหมด

Farmers will be fully 

responsible for the 

premium.

-

การอุดหนุนคาเบี้ย
ประกันภัยของรัฐบาล
Premium Subsidy

งบประมาณ
Budget Allocation
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562

 ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ (สิ้นสุดการจําหน�าย

กรมธรรม เมื�อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561) มีพื้นที่เขารวมโครงการฯ 

ปการผลิต 2562 ในการรับประกันภัยสวนที่ 1 จํานวน 1.72 ลานไร 

และการรับประกันภยัสวนที ่2 จํานวน 1.64 หมื�นไร มีคาเบีย้ประกัน

ภัยรวมจํานวน 109.57 ลานบาท 

 โครงการ “ธนารักษประชารัฐ” 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการดําเนินการตาม

นโยบายในการแกปญหาเรื�องท่ีอยูอาศยัและท่ีทาํกนิของประชาชน

จัดใหผูบุกรุกที่ราชพัสดุไดรับสิทธิเชาเพื�ออยูอาศัยและประกอบ

การเกษตร เพื�อใหมคีวามมัน่คงในดานการมทีีท่าํกนิและทีอ่ยูอาศัย 

สอดคลองกบัยทุธศาสตรชาต ิดานสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม โดยมีเปาหมายโครงการ ในการจัดใหเชา 3,500 ราย 

และจัดทําแผนที่ 4,000 ราย โดยมีผลการดําเนินการในการจัดให

เชา 3,688 ราย และจัดทําแผนท่ีแลว 5,595 ราย

 

 โครงการ “ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
แบบครบวงจร” (Senior Complex) บนท่ีราชพัสดุ
 กรมธนารกัษไดจดัทาํโครงการ “ศนูยทีพ่กัอาศยัสาํหรบัผูสงูอายุ

แบบครบวงจร” (Senior Complex) บนท่ีราชพัสด ุซึง่มวีตัถปุระสงค

เพื�อใหผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปมีที่พักอาศัยพรอมอุปกรณสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ มี

ระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื�น ๆ  แบบครบวงจร โดยนําที่

ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตําบล

บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เน้ือท่ี 71-1-97 ไร 

มาดําเนินโครงการนํารอง ซึ่งกรมธนารักษไดจัดทํารางขอกําหนด

 The result of the scheme as of the end of fiscal year 

(the policy sale ended at May 31, 2019) reach 1.72 million 

rais for planted area insured in tier 1 and 16.4 thousand rais 

for planted area insured in tier 2 with total premium and 

government premium subsidy at 109.57 million Baht 

Project “Treasury of Pracharat” 
for the fiscal year 2019 
 The project is implemented in accordance to The Government

national strategy by managing the country property in order 

to reduce social inequality. Moreover, this project will increase 

the quality of life by certifying the right to use public land for 

living and planting. In fiscal year 2019, 3,688 people were 

certified the rights and 5,595 people were surveyed

Senior Complex on State-owned land 
  The Treasury Department on behalf of the Ministry 

of Finance has initiated senior complex project to support 

elderly aged more than 60 years old to live in appropriate 

environment with medical assistance. The department recently 

launch a pilot project in partner with Mahidol University at 

Samutprakarn Province (Lot Number 623 and 646 Bangpla, 

Bangplee Samutprakarn) At this stage, the project is under 

architecture firms selection and drafting the TOR for operating 

the complex and submitting to the Ministry and Office of the 

Attorney-General for approval. 
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และหลักเกณฑการออกแบบโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ปจจุบัน

อยูระหวางดาํเนินการคดัเลือกผูออกแบบโครงการ และอยูระหวาง

จดัทาํรางขอบเขตและเงื�อนไขการจดัสรางและบรหิารโครงการเพื�อ

เสนอกระทรวงการคลังและอัยการสูงสุด (อสส.) ตอไป

โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ ใหการสนับสนุนการนํา

ทีร่าชพสัดุเพื�อแกไขปญหาการบกุรุกท่ีดนิของรฐั และดาํเนนิโครงการ

พฒันาทีอ่ยูอาศยัใหแกผูมรีายไดนอย ภายใตเงื�อนไขของโครงการ

บานมั่นคง ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายที่สําคัญ

เรงดวนของรัฐบาล โดยไดดําเนินโครงการในพ้ืนที่ชุมชนแออัด

ที่อยู ในท่ีราชพัสดุ และชุมชนแออัดริมคลอง ซ่ึงเปนคลองใน

ที่ราชพัสดุตั้งแตกอนป 2559 จนถึงปจจุบัน สําหรับป 2563 

เปนตนไป จะเริ่มดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยใหแกชุมชนใน

พื้นที่คลองเปรมประชากร รวมกับหน�วยงานภาคีที่เกี่ยวของตอไป 

โดยมผีลการดาํเนินการสะสมทัง้ป 2562 สามารถพฒันาทีอ่ยูอาศยัได

1,395 ครัวเรือนตอหลัง (รองรับราษฎรได 6,159 คน)

การกําหนดอัตราภาษีเพื่อรองรับเครื่องดื่ม
ที่เติมสารอาหารหรือสารอื่น (Functional Drinks) 
 เปนการกําหนดอัตราภาษีเพื�อรองรับสินคาเครื�องดื�มที่เติม

สารอาหารหรือสารอื�น ซึ่งเปนสินคาทางเลือกเพื�อสุขภาพสําหรับ

ผูบรโิภคเพิม่เตมิ โดยแยกออกชดัเจนจากเครื�องดื�มประเภทนํา้อดัลม 

เครื�องดื�มเกลือแร เครื�องดื�มที่ผสมกาเฟอีน ซึ่งมีการจํากัดการดื�ม

ไวในฉลาก โดยดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนดพิกดัอัตราภาษี

สรรพสามิต เพื�อกาํหนดประเภทและอัตราภาษทีีใ่ชจดัเกบ็เครื�องดื�ม

ที่เติมสารอาหารหรือสารอื�นเพิ่มเติม ในประเภทท่ี 02.02 (2) และ 

02.03 (3) ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต รวมท้ัง ดําเนินการออก

ประกาศเพื�อกําหนดรายละเอียด เพื�อกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื�อนไข สําหรับเครื�องดื�มท่ีเติมสารอาหารหรือสารอื�น 

รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื�อนไขการตรวจวัดปริมาณนํ้าตาล 

เมื�อวันที่ 30 กันยายน 2562

มาตรการดานภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุน
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 - High Pure (B10)
 เมื�อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 7) ตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน

ดีเซล B10 อยูที่ 5.80 บาทตอลิตร ซึ่งมาตรการภาษีสรรพสามิต

เพื�อสนับสนุนนํ้ามันดีเซล B10 มีวัตถุประสงคเพื�อใชเปนกลไก

ในการสงเสริมการใชนํ้ามันดีเซลท่ีมีสวนผสมของไบโอดีเซล

ใหมากขึ้น ชวยลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ

สนับสนุนเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน ปจจุบันนํ้ามันดีเซล B10 

Housing project for low income people, 
to prevent land encroachments problems
 Housing project for low income people, to prevent land 

encroachments problems by producing house for low income 

people, under the terms and conditions of Ban Mankhong 

housing project on the state land and Premprachakorn Canal. 

In 2019, the houses were built for 1,395 families or 6,159 

people

Taxation of functional drinks
 The principle of functional drinks taxation aims to separate

clearly from carbonated beverages, sports electrolyte 

beverages, and caffeine beverages (energy drink). Therefore, 

Ministerial Regulation was issued to impose tax type codes 

and tax rates for functional drinks in 02.02 (2) and 02.03 (3) 

of excise tax codes. Notifications of the excise department 

was also issued on September 30, 2019 to prescribing 

rules, procedures and conditions of notification of functional 

beverages. The functional beverage is firstly levied on excise 

tax and its differences in tax rates aim to promote innovation 

of beverages in which an option for people who concern 

about their health.

Excise Tax Measure for Supporting Diesel 
B10 - High Pure (B10)
 On May 14, 2019, the Cabinet Meeting approved the 

Ministerial Regulations regarding the Excise Tax Act B.E. 

2560 (No.7) to introduce the new excise tax rate on diesel 

B10 at 5.80 Baht/litre. The purpose of excise tax measure 

is to support the use of diesel with higher biodiesel content 

in order to help reducing PM 2.5 air pollution and support 

palm oil farmers. Currently, the price of diesel B10 is 1 Baht 

cheaper than diesel B7.



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256280

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562

จําหน�ายในราคาที่ถูกกวานํ้ามันดีเซล B7 จํานวน 1 บาท โดยใช

เงินกองทุนนํ้ามันเขามาสนับสนุน

มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื�อวันที่ 4  มิถุนายน 2562 คณะ

รัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... 

(มาตรการภาษีเพื�อสงเสริมบรรจุภัณฑพลาสติกท่ียอยสลายไดเอง

ทางชวีภาพ) ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยกาํหนดใหบริษทัหรือ

หางหุนสวนนิติบุคคลสามารถนํารายจายท่ีไดจายเปนคาซ้ือบรรจุ

ภณัฑพลาสตกิทีย่อยสลายไดเองทางชวีภาพ และไดรบัการรบัรอง

จากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเปนรายจายไดเปนจํานวน 1.25 

เทาของรายจายที่ไดจายไป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื�อนไข

ที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยสถานะปจจุบัน รางพระราชกฤษฎีกา

ดังกลาวผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาและกระทรวงการคลังไดยืนยันรางพระราชกฤษฎีกา

เรียบรอยแลว มาตรการภาษีเพื�อสงเสริมบรรจุภัณฑพลาสติกที่

ยอยสลายไดเองทางชีวภาพดังกลาว เปนหน่ึงในมาตรการดาน

สิ่งแวดลอมของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจากมาตรการภาษี

เพื�อสงเสริมใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน

เพิม่ขึน้ ผานการดาํเนนิโครงการภาคสีนบัสนนุปาชมุชนลดโลกรอน

ซึ่งชวยสงเสริมใหชุมชนดูแลรักษาปาและสนับสนุนใหมีการใช

ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นท่ีปาชุมชนอยางเหมาะสม โดยให

สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่

บรจิาคเงนิ เพื�อสนบัสนนุโครงการภาคีสนบัสนนุปาชมุชนลดโลกรอน

สามารถนํามาหักเปนรายจายไดตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 2 

ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ สําหรับรายจายที่ไดจายไปในรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2565

Tax measures to promote and preserve 
environmental quality
 Cabinet has approved the principle of Tax Exemption 

measures to promote bio-degradable plastic packaging 

proposed by Ministry of Finance. The measure allow company 

to use the expense of compostable plastic packaging, that 

has been certified by the Ministry of Industry, as an expenses 

deduction for an amount equal to 1.25 times of the expenses,

from the period between January 1, 2019 to December 31, 

2021. At this moment, the Office of the Council of State 

and the Ministry of Finance has endorsed the draft of Royal 

Decree issued under the Revenue Code Regarding the 

Revenue Exemption (No...) B.E. 

 The tax measures is to promote the bio-compostable 

plastic packaging is one of the environmental measures of the 

Ministry of Finance In addition to tax measures to encourage 

the private sector to participate in reducing global warming. 

Through the implementation of a project to support community 

forests to reduce global warming which helps the community 

to take care of the forest and supports the proper use of the 

resources in the community area. By providing tax incentives 

for corporations or juristic partnerships that donate money to 

support community forest support projects that reduce global 

warming can be deducted as expenses but not more than 2 

percent of the net profit. For the period beginning on or after 

January 1, 2018 to December 31, 2022
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4. การเพิ่มประสิทธิภาพดานการคลัง
 โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม

ดิจิทัลแพลตฟอรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสูชุมชน 
วางโครงสรางระบบงานผานบล็อกเชน 
 กระทรวงการคลังจะนําบล็อกเชนมาพัฒนาระบบงานในหน�วย

งานตางๆ ครอบคลุมถึงหน�วยงาน การจัดเก็บรายได การบริหาร

ทรพัยสนิ บริหารรายจายตามงบประมาณ ระบบการออม และระบบ

สวัสดิการตางๆ ของประชาชน ซึ่งในระยะแรกนี้ประกอบดวย 

 (1) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e-GP) โดยบลอ็กเชน

ของ e-GP มีการรวบรวมขอมลูประวัตขิองผูประกอบการนิตบิคุคล 

รวมถึงระบบ Rating ของผูประกอบการตามผลงานในการทํางาน

กับภาครัฐ สามารถชวยใหผูประกอบการลดระยะเวลา และภาระ

ของผูประกอบการในการจัดเตรียมเอกสาร เพื�อขอขึ้นทะเบียน

ผูประกอบการและการยื�นเสนอราคา โดยจากขอมูล ป 2562 

ภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจางกวา 3.6 ลานโครงการ วงเงินรวมกวา 

1.4 ลานลานบาท ลดภาระใหผูประกอบการกวา 270,000 ราย 

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ สรางความโปรงใสของระบบการจัดซื้อ

จดัจาง ซึง่ชวยผลกัดันการใชงบประมาณในการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิ

สูรากหญาใหเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถเชื�อมโยงกับระบบของ

สถาบนัการเงนิ และระบบการประเมนิคณุภาพแบบบรูณาการของ

ผูประกอบการที่รวมงานกับภาครัฐไดอีกดวย

 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางไดนําเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 

มาใชสาํหรบัการออกหนงัสอืรับรองสนิเชื�ออเิล็กทรอนกิส e-Credit 

Confirmation ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e-GP) เพื�อใชประกอบ

การยื�นขอขึ้นทะเบียนจัดลําดับชั้นผูประกอบการงานกอสราง 

ถือเปนการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง ท่ีตองการ

ยกระดับและเพ่ิมประสิทธภิาพระบบงานของหน�วยงานในกระทรวง

การคลังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลดข้ันตอนการทํางาน 

ตอบสนองผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว และสะดวกมากย่ิงขึ้น 

สงเสริมรัฐบาลยุคไทยแลนด 4.0 คาดวาจะดําเนินการประมาณ

เดือนมกราคม 2563 

 โดยผลการจัดซือ้จัดจางของหน�วยงานของรัฐ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) มีหน�วยงานของรัฐดําเนิน

การจัดซ้ือจดัจางและกอหน้ีแลวจํานวนท้ังสิน้ 2,584,516 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 51.87 ของจํานวนโครงการจัดซ้ือจัดจางทั้งหมด 

มูลคาที่จัดหาได 1,134,324.41 ลานบาท ทําใหสามารถประหยัด

งบประมาณได 102,159.21 ลานบาท หรือประหยัดไดรอยละ 8.26 

ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา พบวาสวนราชการมีมูลคาการ

จัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP มากที่สุด โดยมีโครงการจัดซื้อจัดจาง

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) จํานวน

ทั้งส้ิน 1,160,466 โครงการ มูลคาที่จัดหาได 653,307.66 ลานบาท

4. Increasing Effectiveness of Public 
 Finance by Using New Technologies  

Digital Platform Driving the Thai Economy
to Local Community and Structuring an 
Operational System by Blockchain
 Ministry of Finance is going to develop operation systems 

in organization by utilizing blockchain technology. The first 

phase comprises 

 1) Electronic Government Procurement (e-GP): Using 

blockchain to collect information of the entrepreneurs. This 

will reduce operation time and entrepreneurs’ burdens in 

document preparation.

 (2) VAT Refunds for Tourists: Using blockchain to 

revolutionize VAT Refunds system. Connecting blockchain, 

mobile application, tourists’ identification system, e-Tax Invoice 

of companies, and foreign payment and settlement to 

facilitate tourists to feel more convenient in refunding VAT.   

 (3) Scripless Bond: Scripless bond improves issuing 

bonds process. Every people can access savings bond on 

a First Comes First Serve basis with more effective system. 

This can lead to Cross Border Trading in the future. 

 (4) Taxation by Excise and Customs Department: Using 

blockchain to centralize and digitalize every related documents 

including ordering, manufacturing, import, export and etc.  

 (5) The State - Welfare Card Program: Using blockchain

in this program to identify and increase effectiveness in 

the state - welfare card registration and also updating and 

sharing data in real-time. This will reduce misuse and fraud 

in registrants.  



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256282

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562

 (6) Healthcare for Government Officials: Using blockchain 

to connect data from the Ministry of Public Health with other 

hospitals. This connection can identify and update in real 

time, which help to contribute transparency and increasing 

effectiveness in the country’s healthcare.  

 (7) The assessed price of land valuation lists of the 

Treasury department are made through the process of data 

linkage of the relevant institutes for increasing the efficiency 

of land valuation nationwide. This leads to the accuracy of 

tax collecting calculation relating to the precision process of 

property valuation and land tax collection. Furthermore, it is 

also the way of public facilitation. The Treasury Department has 

studied the pattern and developed the database of assessed 

property price for servicing the Sub-district Administration 

Organization via Block Chain. This means that it enables the 

คิดเปนรอยละ 57.59 ของวงเงินในการจัดหาทั้งหมด รองลงมา 

ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และ

หน�วยงานอื�นๆ

 สําหรับการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เมื�อพิจารณาการ

ประกาศจัดซื้อจัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก วิธี

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส (e-Bidding) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส             

(e-Market) วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจาง

ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป การจางที่ปรึกษาโดยวิธี

คัดเลือก การจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจางออกแบบ

หรือควบคุมงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พบวา หน�วยงานของรัฐมี

มูลคาการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP มากท่ีสุดดวยวิธี e-Bidding 

มูลคาการจัดหา 588,125.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 51.82 

ของวงเงินงบประมาณในการจัดหาท้ังหมด รองลงมา คือ วธิเีฉพาะ

เจาะจง มูลคาการจัดหา 421,399.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

37.15 ของวงเงินในการจัดหาท้ังหมด และวิธีคัดเลือกมูลคาจัดหา 

111,441.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.82 ของวงเงินในการ

จัดหาทั้งหมด

 (2) การคืนภาษีของนักทองเท่ียว (VAT Refunds for Tourists) 

ระบบบล็อกเชนไดนาํมาใชปฎวิตัริะบบการคืนภาษีใหกบันกัทองเท่ียว

โดยเชื�อมโยงระบบบล็อกเชน โมบายแอพพลิเคช่ัน ระบบยืนยนัตวัตน

ของนักทองเที่ยว รวมถึง e-Tax Invoice ของรานคาเพื�อใช ใน

ระบบภาษี มาเชื�อมตอกับกระบวนการตางๆ ในประเทศ และระบบ 

Payment and Settlement ตางประเทศ เชน AliPay, WeChat, 

Visa และ Master เปนตน เพื�ออํานวยความสะดวกแกนกัทองเท่ียว

โดยสามารถเช็คยอดคืนภาษี ขอคืนภาษีไดทันที รับภาษีคืนได

ภายใน 3 วนัทาํการ จากปกตใิชเวลา 34 วันทําการ ไมตองถอืเงนิสด

กลับประเทศ ไดรับอัตราแลกเปลี่ยนท่ีดีกวาตลาด ไมตองเขาคิว

สาํแดงสนิคาทีก่รมศลุกากรทีม่มีากกวา 7 แสนคนตอป และไมตอง

เขาคิวขอคืนภาษีที่มีมากกวา 2 ลานคนตอป นอกจากนี้ ยังชวย

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของภาครัฐ โดยชวยลดเรื�องการ

ตรวจเอกสาร ลดการใชกระดาษไดสงูสดุ 10 ลานใบตอป ลดตนทนุ

ในการจัดการ ลดความหนาแน�นของคิวที่สนามบิน ลดตนทุนใน

การบริหารจัดการเงินสด และสามารถคัดแบบขอมูลการเดินทาง

เขา-ออกไดทันที จากเดิมใชเวลาประมาณ 2 เดือน เหลานี้ลวน

ชวยกระตุนเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของประเทศ 

การกระจายรายไดไปยังผูประกอบการรายยอย การสรางงาน 

สรางรายไดใหกับประชาชนระดับรากหญา 

 (3) การออมผานพันธบัตรรัฐบาล ดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Scripless Bond) จะชวยใหการออกพันธบตัรรัฐบาล การจําหน�าย 

รวมถึงการรับฝากทรัพยสิน โดยระบบสามารถออกพันธบัตร

หน�วยยอยที่ 1 บาทตอ 1 พันธบัตร ทําใหประชาชนทุกระดับชั้น

สามารถเขาถึงการออมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงเสริม

ใหเกิดความคลองตัวทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เสริมสราง

ความโปรงใส ตรวจสอบได ดวยระบบจองกอนไดกอน (First 
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Come First Serve) ในการจัดจําหน�าย และชวยลดขั้นตอนใน

กระบวนการตางๆ ใหมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยระบบจะ

เชื�อมตอกับตลาดหลัก และตลาดรอง รวมถึงตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สามารถขยายไปยังระบบการคาระหวางเขต

ชายแดน (Cross Border Trading) และในอนาคตสามารถขยาย

ไปสูนวัตกรรมอื�นๆ ตอไป ท้ังนี้ นอกจากระบบบล็อกเชนจะชวยลด

ตนทุนในการเดินทางของประชาชนในการเขามาจองซ้ือพันธบัตร

ที่สาขาแลว ยังชวยสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่หางไกลสามารถ

เขาถึงการจองซื้อพันธบัตร เพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ

พอรตการลงทุนในพันธบัตรของประชาชน โดยในแอพพลิเคชั่น

นอกจากจะมีการอาํนวยความสะดวกดานขอมลูการถอืครองพนัธบัตร

ของประชาชนแลว ยังมขีอมลูบทความทีเ่ปนประโยชนในการลงทุน

ใหกบัประชาชนอีกดวย ย่ิงไปกวานัน้สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยลดระยะเวลา

ในการออกใบพันธบัตรจากเดิม 4 วันเหลือเพียงไมถึงวัน 

 (4) การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร 

ระบบบล็อกเชนจะชวย Centralize and Digitize เอกสาร

ทุกประเภทท่ีเก่ียวของต้ังแตการส่ังสินคา การผลิต การนําเขา 

การสงออก จนกระทั่งสินคาถึงมือผูรับ โดยใชเอกสารดิจิทัล 

(Digital Document) ซึ่งผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงเอกสารได

ตามสิทธิ์ เปน One Single Document โดยชวยใหกระทรวง

การคลังสามารถประมาณรายไดการจัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง 

โปรงใส และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชวยใหผูประกอบการสามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

ผานการผลิต การนําเขา และการสงออก 

 (5) โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (State-Welfare card) 

เพื�อใชในการเชื�อมโยงขอมูล เรื�อง Identity จากทุกภาคสวน มา

เพิม่ประสิทธภิาพในการลงทะเบียนผูรบัสวัสดกิาร และใชคณุสมบัติ

ของบล็อกเชนในการปรับปรุงและแบงปนขอมลูแบบเรียลไทม เพื�อ

ปองกันการใชสวัสดิการในทางท่ีผิดและลดการทุจริตจากผูที่ไมได

รับสิทธิ์

 (6) สิทธิ์การรักษาพยาบาลของขาราชการ (Healthcare)

ระบบบล็อกเชนเขามาชวยเชื�อมโยงขอมลูของกระทรวงสาธารณสุข

และโรงพยาบาลตางๆ เพื�อนํามาใชในการยืนยันตัวตนและใชสิทธิ์

ตามกรอบท่ีได รวมท้ังตอยอดคุณสมบัติของบล็อกเชนท่ีสามารถ

ปรบัปรงุและแบงปนกนัไดแบบเรยีลไทม ซึง่ชวยสรางความโปรงใส

และถูกตองของผู ใชสิทธิ อีกทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบรักษา

พยาบาลในประเทศ

 (7) การจัดทําราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ เปน

การเชื�อมโยงขอมูลจากหน�วยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เพื�อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการกําหนดราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ ซ่ึงจะทํา

ใหการเก็บภาษีจากการซื้อขายและถือครองที่ดินไดอยางถูกตอง

รวดเร็ว โดยจะสงผลใหการประเมินราคาทรัพยสนิ และกระบวนการ

เก็บภาษีที่ดิน มีความโปรงใส และถูกตอง รวมท้ังอํานวยความ

authority to know the updated status of assessed property 

price information which may be adjusted, revaluated or 

added as the system will require the enrollment and confirm 

the right of authorities. Moreover, the assessed property 

price information which is always updated can be requested 

and downloaded via the system. Therefore, it seems that 

the system not only leads to the accuracy of the Land and 

Building tax collecting calculation, but also reduces the 

price dispute between the taxpayers and the Sub-district 

Administration Organization. 

 Nowadays, the Treasury Department has linked the 

price data with 10 institutes and also set the database and 

developed the system through The National Property Valuation 

Management Center (NPVMC).  
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สะดวกใหแกประชาชน โดยไดดาํเนนิการศกึษารปูแบบและพัฒนา

วางโครงสรางฐานขอมูลราคาประเมินทรัพยสินเพื�อใหบริการกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งระบบจะ

ทาํการลงทะเบยีนและยืนยนัสทิธใิหกบัเจาหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื�อสามารถรับทราบสถานะของ

ขอมูลราคาประเมินทรัพยสินที่มีการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมได โดยอัตโนมัติ พรอมท้ังสามารถสอบถามหรือทําการ

ดาวนโหลดขอมูลผานระบบดังกลาว ซึ่งขอมูลจะมีความทันสมัย

และเปนปจจบุนัตลอดเวลา ทาํใหการกาํหนดฐานคาํนวณภาษทีีด่นิ

และสิ่งปลูกสราง มีความถูกตองเปนธรรม ลดปญหาการรองเรียน

ระหวางผูรบัภาระภาษีกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินได ในปจจบุนั

กรมธนารักษไดดําเนินการเชื�อมโยงขอมูลกับหน�วยงานภายนอก

จํานวน 10 หน�วยงาน พรอมจัดทํามาตรฐานโครงสรางฐานขอมูล

และพัฒนาระบบการเชื�อมโยงผานศูนยบรหิารจัดการราคาประเมิน

ทรัพยสินแหงชาติ

 การพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลผูมีรายไดนอย
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 
 เพื�อสราง Data Warehouse/Data Mining ท่ีรวบรวมขอมูล

ผูมรีายไดนอยอยางเปนระบบ และสามารถเชื�อมโยงกบัขอมลูของ

หน�วยงานอื�น ๆ  ไดแบบ 360 องศา ดวยเลขบัตรประจําตวัประชาชน 

13 หลัก และสราง Dashboard ผูมีรายไดนอยในมิติตางๆ เพื�อ

ประกอบการวิเคราะหและออกแบบนโยบายสวัสดิการ เพื�อให

ครอบคลุมผูมรีายไดนอยทุกมิต ิอนัจะนําไปสูการออกแบบนโยบาย

แบบ Tailor-made ไดอยางแทจริง โดยสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั

จดัทํา Dashboard เพื�อการวเิคราะหขอมลู (Data Analytics) นาํไป

สูการออกแบบนโยบายสวสัดกิารทีเ่หมาะสมตอไป ซึง่ทาํเสรจ็และ

ใชงานไดจริงแลว ไดแก (1) Dashboard สรุปภาพรวมขอมูลผูมี

รายไดนอย 10 มิติ และสามารถใสเงื�อนไขเดี่ยวและเงื�อนไขที่

ซับซอนได อีกทั้งสามารถเลือกดูขอมูลระดับประเทศ ภูมิภาค 

จังหวัด อําเภอ และตําบลได (2) Dashboard ยอดการใชจาย

ภายในบัตร แยกประเภทการใชจาย รายจังหวัด (3) Dashboard 

เพื�อการวิเคราะหขอมูลผูมีรายไดนอยที่ประมวลผลรวมกับฐาน

ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลปญหาระดับหมูบาน

และชุมชน (กชช 2ค.) และ (4) Dashboard เพื�อการวิเคราะห

ข อมูลความตองการของผู มีรายไดน อยโดยสํานักงานสถิติ

แหงชาติ

Developing Big Data related to the social 
welfare card program: 
 Creating big data, data warehouse, and data mining for 

gathering data from registrants and integrating data with 

related departments. Then, designing dashboards to visualize

and analyze data, which help in policy implementation 

process. Consequently, these methods will lead to tailor-made 

policy. The FPO succeeds in developing dashboard which 

comprised of a lot of data from various agencies such as 

the insight dashboard that summarize the information of 

registrants and the integrated dashboard with combine our 

data and the Ministry of Interior, Ministry of Education and 

National Statistical Office data.
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5. การบริหารจัดการภาครัฐ

การจัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ 2563
 เมื�อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 (แผนฯ) 

ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ประจําปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย (1) แผนการกอหนี้ใหม 

วงเงิน 894,005.65 ลานบาท (2) แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 

831,150.32 ลานบาท (3) แผนการชําระหนี้ วงเงิน 398,372.55 

ลานบาท ทัง้นี ้แผนฯ ดงักลาว จะชวยสนบัสนนุการดาํเนนินโยบาย

การคลังแบบขยายตัวของรัฐบาล (Expansionary Fiscal Policy) 

และการลงทุนในโครงการ โครงสรางพ้ืนฐานของภาครฐัใหสามารถ

ดาํเนินงานไดอยางตอเนื�อง และเปนกลไกขับเคลื�อนการลงทุนของ

ภาครัฐไดตั้งแตเริ่มปงบประมาณ 2563 และเปนการดําเนินการ

ที่อยูภายใตกรอบของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ. 2561

 การใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
 เพื�อใหรัฐวิสาหกิจสามารถใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

ในราคาท่ีประชาชนเขาถึงไดและไดรบับริการอยางท่ัวถึง และเปนการ

ลดภาระทางการเงินของรัฐวสิาหกิจจากการดําเนนิการตามนโยบาย

ภาครัฐ คณะกรรมการเงินอุดหนนุบริการสาธารณะในคราวประชุม

ครั้งที่ 2/2562 เมื�อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีมติ ดังนี้

 (1) รับทราบรายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2561 ของ 

ขสมก. ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะจํานวน 

5. Government management

Public Debt Management Plan 
for fiscal year 2020
 On September 24, 2019, the cabinet approved a public 

debt management plan for fiscal year 2020. Public debt 

management plan will cover new borrowing plan (894,005.65 

million Baht), debt management plan (831,150.32 million Baht) 

and debt repayment plan (398,372.55 million Baht). Public 

debt management plan will support expansionary fiscal policy 

and investment in infrastructure development. 

 According to Fiscal Responsibility Act B.E. 2561, 

public-debt management framework was set as follows:

Public Service Obligation (PSO)
 To maintain a public service at affordable price and cover 

a wide coverage area, the government has alleviated some 

financial burdens from state enterprises through PSO. In 2019, 

Public Service Obligation Committee has had a meeting on 

August 27, 2019 and has had resolutions which are;

 (1) Acknowledged a PSO report fiscal year 2018 of BMTA 

which had the total loss of 2,588.291 million Baht from public 

กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Indicators

กรอบในการดําเนินงาน 
(ไมเกินรอยละ) 

Framework (ceiling)

ประมาณการ ณ สิ้นเดือน 
กันยายน 2563 (รอยละ) 

Projected Status
(end of FY 2020)

สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP 60 42.76

Public Debt / GDP 

สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาล ตอประมาณการรายได 35 18.48

ประจําปงบประมาณ 

Government Debt Service / Revenue 

สัดสวนหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศ  10 2.86

ตอหนี้สาธารณะทั้งหมด 

Foreign Currency Debt / Public Debt 

สัดสวนภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศ  5 0.15

ตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ 

Foreign Currency Debt Service /

Export of goods and services
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* หมายเหตุ เปนโครงการท่ีไดจัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว

* Note:  There are project which have concluded and sighed a procurement agreement.

จํานวนโครงการ
Number of Project

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
Budget (Million Baht)

ประหยัดงบประมาณ (รอยละ)
Budget saving (percent)

54 246,349 30.40

2,588.291 ลานบาท และให ขสมก. เบิกจายเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะประจํางวดท่ี 3 ของปงบประมาณ 2561 จํานวน 688.296 

ลานบาท 

 (2) รับทราบรายงานผลฯ ประจํางวดคร่ึงปงบประมาณ 2562 

ของ ขสมก.ซึง่มผีลการขาดทนุจากการใหบรกิารสาธารณะ จาํนวน 

1,114.331 ลานบาท และให ขสมก. เบิกจายเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะของปงบประมาณ 2562 งวดท่ี 2 จํานวน 379.734 

ลานบาท 

 (3) รับทราบรายงานผลฯ ประจาํปงบประมาณ 2561 ของ รฟท. 

ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะ จํานวน 2,076,660 

ลานบาท และให รฟท. เบกิจายเงนิอุดหนนุบรกิารสาธารณะประจาํ

งวดที่ 3 ของปงบประมาณ 2561 จํานวน 241.378 ลานบาท 

 (4) รับทราบรายงานผลฯ ประจํางวดคร่ึงปงบประมาณ 2562 

ของ รฟท. ที่ลาชากวากรอบระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกขอตกลง

การใหบริการสาธารณะ ซ่ึงมีผลการขาดทุนจากการใหบริการ

สาธารณะ จาํนวน 1,037.365 ลานบาท ทัง้นี ้สําหรบัการเบกิจายเงนิ

อุดหนุนประจํางวดที่ 2 ของปงบประมาณ 2562 ของ รฟท. ใหนํา

ไปรวมเบกิจายรวมกบัเงนิอดุหนนุประจาํงวดที ่3 ของปงบประมาณ 

2562 เพื�อใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงฯ ประจําป 2562 ที่ระบุวา

หาก รฟท. ไมสามารถจัดสงรายงานผลฯ ไดตามที่กําหนดให

คณะกรรมการฯ พิจารณารวมผล

โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP)
 การนําขอตกลงคุณธรรมมาใช ในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และยกระดับความ

โปรงใสของโครงการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ เนื�องจากไดรับการ

ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางการดําเนินโครงการ และ

การใชจายโครงการจากภาคประชาสังคม โดยผานบุคคลท่ี 3 

(ผูสังเกตการณ) สรางความเชื�อมั่นใหกับภาคเอกชนท่ีจะเขารวม

เสนอราคาโครงการของรัฐ เกิดการแขงขันอยางเปนธรรม กอให

เกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริง อีกทั้งเปนการสงผลตอ

การจัดทําดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทย 

สงเสริมภาพลักษณของประเทศในการลงทุนของนักลงทุน

ตางชาติ และสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยมีผล

การดําเนินงานโครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ดังนี้

service and permit BMTA to withdraw a PSO fiscal year 2018, 

3rd installment, in the amount of 688.734 million Baht.

 (2) Acknowledged a PSO report in the first half of fiscal 

year 2019 of BMTA which had the total loss of 1,114.331 

million Baht from the public service and permit BMTA to 

withdraw a PSO fiscal year 2019, 2rd installment, in the 

amount of 379.734 million Baht.

 (3) Acknowledged a PSO report fiscal year 2018 of SRT 

which had the total loss of 2,076.660 million Baht from public 

service and permit SRT to withdraw a PSO fiscal year 2018, 

3rd installment, in the amount of 241.378 million Baht.

 (4) Acknowledged a PSO report in the first half of fiscal 

year 2019 of SRT which had the total loss of 1,037.365 

million Baht from the public service. However; SRT has not 

submitted the PSO report in the first half of fiscal year 2019 

on time, therefore 2nd installment will be postponed and will 

be withdrawn with the 3rd installment instead

The Integrity Pact Program (IP)
  The implementation of the Integrity Pact Program (IP) 

helps to increase budget efficiency and enhance transparency

in the government procurement system. The inspection 

procedure, which gets participation from a third party 

(observers), builds confidence for private companies to 

work with the government. The IP program also creates fair 

competition resulting in real benefits to the nation and 

promoting a good image of the country for foreign investors’ 

investment. The implementation of the Integrity Pact (IP) 

program in government procurement in 2019 are as follows:
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โครงการความโปรงใสในการกอสราง
ภาครัฐ (CoST)
 CoST มีวัตถุประสงคเพื�อสรางความโปรงใสในโครงการ

กอสรางภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบโครงสราง

พืน้ฐานของประเทศ โดยกําหนดใหมรีะบบการเปดเผยขอมลูเกีย่วกับ

โครงการกอสรางสูสาธารณชนในทุกๆ ระยะของการดําเนินการ

โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปดเผยโดย

คณะทาํงานตรวจสอบขอมลู (Assurance Team) เพื�อใหผูมสีวนได

สวนเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลได ซึ่งจะสงผลใหหน�วยงาน

เจาของโครงการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาด 

และเพิ่มความคุมคาในการใชงบประมาณในอนาคต โดยมีผลการ

ดําเนินงานโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ดังนี้

The Construction Sector Transparency 
Program ( CoST)
 The CoST program aims to create transparency in 

government construction projects, especially the country’s 

infrastructure constructions. The program establishes a 

system for disclosing information about construction projects 

to the public at all stages. The Assurance Team also helps 

in checking disclosed information to assure that all groups 

of stakeholders can access to the procurement information. 

The CoST program consequently helps the government 

project owner operate the procurement efficiently, reducing 

errors, and increasing value for future budget spendings. The 

implementation of the Construction Sector Transparency 

Program (CoST) for the fiscal year 2019 is as follows:

* หมายเหตุ เปนโครงการท่ีไดจัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว

* Note:  There are project which have concluded and sighed a procurement agreement.

จํานวนโครงการ
Number of Project

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
Budget (Million Baht)

ประหยัดงบประมาณ (รอยละ)
Budget saving (percent)

226 65,937 17.48



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 256288
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กฎหมายส�าคัญที่ด�าเนินการแล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับในปี 2562
Major laws that have been completed and effective in 2019

1. พระราชบัญญัติธุรกิจ
 สถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) 
 พ.ศ. 2561

 Financial Institutions 
 Businesses Act (No. 3) 
 B.E. 2561 

2. พระราชบัญญัติ แก้ไข
 เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
 (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 
 [มาตรการป้องกันการก�าหนด
 ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือ
 ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มี
 ความสัมพันธ์กัน (Transfer 
 Pricing)]

 Transfer Pricing Act

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
เพื่อก�าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจถือปฏิบัติหรือปฏิบัติเพิ่มเติมและแต่งตั้งผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และแก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อให้การก�ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคงทางการเงินและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ

The justification and necessity for the amendment of the Financial Institutions 
Businesses Act is to empower the Bank of Thailand to issue notifications prescribing 
the activities of specific financial institutions and appoint the specific financial institution 
inspector in order to inspect specific financial institutions, and the amended Act also 
modifies the provision of execution in the case of violating and failing to act in accordance 
with the regulation. This will result in efficient supervision, financial stability, and decrease 
of possible damage of specific financial institutions which will benefit national economy.

โดยที่ในปัจจุบันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีความสัมพันธ์กัน
ในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุม มีข้อก�าหนดทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินในการท�า
ธุรกรรมระหว่างกันแตกต่างจากที่ควรก�าหนดหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้
ด�าเนินการโดยอิสระท�าให้สามารถถ่ายโอนก�าไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่พึงต้องเสีย
และมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดเก็บภาษีเงินได้และสถานะทางการคลังของรัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกรณีดังกล่าว ให้สอดคล้อง
กับหลักการและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

Enterprises are enabled to determine the negotiated transfer price to their groups of 
related enterprises of which the price can be controlled. These actions would be the 
main reason of tax avoidances that could significantly affect domestic and international 
tax collection. So to eliminate and prevent fraud, the laws related to transfer pricing are 
legislated to tackle problems and meet international standards.

ประกาศในราชกิจจาฯ 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

Announced in the Government 
Gazette, on November 21, 2018

ประกาศในราชกิจจาฯ 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

Announced in the Government 
Gazette on November 21, 2019

ส�านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

Fiscal Policy 
Office

กรมสรรพากร

The Revenue 
Department

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256290
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3. พระราชบัญญัติ แก้ไข
 เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
 (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562 
 และพระราชกฤษฎีกา
 ออกตามความในประมวล
 รษัฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้น
 รัษฎากร (ฉบับที่ 676) 
 พ.ศ. 2562 (มาตรการภาษี
 เพื่อการจัดตั้งส�านักงาน
 เศรษฐกิจและการค้า
 ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
 ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
 คณะรัฐมนตรีตาม
 ข้อผูกพันที่ได้ท�าขึ้น)

 Tax incentive for the 
 establishment of 
 Economy and Trade 
 Office in Thailand

- ก�าหนดให้ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับการประกอบกิจการ
 การขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการช�านัญพิเศษของ
 สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การ
 ระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติ
 เท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือทบวงการช�านัญพิเศษของ
 สหประชาชาติ ส�านักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติ
 จากคณะรัฐมนตรี ตามข้อผูกพันที่ได้ท�าขึ้น ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการ
 ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�าหนด
- ก�าหนดให้ยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทต่างๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรแก่
 ส�านกังานเศรษฐกจิและการค้าทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยตามที่ได้รบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรี
 ตามข้อผูกพันที่ได้ท�าขึ้น และเจ้าหน้าที่ของส�านักงานนั้นในส่วนของ
    1. สถานท�าการของส�านักงาน ที่อยู่ของหัวหน้าของส�านักงาน 
 2. ยานพาหนะของส�านักงาน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน 
 3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยเลี้ยงที่เจ้าหน้าที่ของส�านักงานได้รับจากส�านักงาน 
  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของต่างประเทศ

- A zero VAT rate is applied to value-added tax calculations in case of sales of 
 goods and services to the United Nations and its agencies, embassies, 
 consulate-general, consulates, other organizations obligated to Thailand and 
 Economy and Trade Office permitted by the assigned cabinet. Sales and services 
 need to comply with the Notification of Director-General of the Revenue 
 Department.
- Exempt all tax duties that are related with the Revenue Code for Economy and 
 Trade Office in Thailand Any income derived from office, residence of head of 
 Economy and Trade including 
 1. Office in Thailand
 2. Official vehicles and vehicles for private use
 3. Salary, compensation and subsistence allowances paid for Economy and 
  Trade Officers

- พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม
 ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) 
 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจาฯ
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
 ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
 ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 676) 
 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจาฯ
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

The Revenue Code Amendment 
Act (No.49) B.E. 2562, announced 
in the Government Gazette, on 
February 20, 2019
The Royal Decree No.(676) 
B.E.2562 , announced in the 
Government Gazette, on February 
20, 2019

กรมสรรพากร

The Revenue 
Department

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ Key Performance
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4. พระราชบัญญัติการจัด
 ประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
 เศรษฐกิจฐานรากและ
 สังคม พ.ศ. 2562 

 Civil Welfare 
 Arrangement for the 
 Economy, Foundations 
 and Society Act 
 B.E. 2562

5. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
 พ.ศ. 2562

 Ratchaphatsadu Land 
 Act, B.E. 2562

โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มกีารจดัสวสัดกิาร ให้แก่ประชาชนผู้มรีายได้น้อยเพือ่ลดความเหล่ือมล�า้
ทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีการด�าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน อันจะมีผลท�าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีปัจจัยที่เพียงพอและสามารถด�ารงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการนี้ เพื่อให้การด�าเนินการจัดสวัสดิการ
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

To provide welfare to low-income people in order to reduce economic and social 
inequality Distribute income fairly As well as to upgrade and sustainably improve the 
quality of life of people by joint actions between the government, Private and public 
sectors. The implementation will result in people with low incomes having sufficient 
basics needs and being able to live a quality life, Including having better living conditions. 

โดยที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติ
บางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งท�าให้การบริหารจัดการที่ราชพัสด ุ
ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร และขาดความคล่องตัวในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ประกอบกับ
ไม่มีหน่วยงานใดท�าหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบ�ารุงรักษาที่ดิน ที่สงวนหรือหวงห้ามไว้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการตามกฎหมาย ท�าให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าว และยังขาดหลักเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักรและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร สมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาล 
โดยกรณีจ�าเป็น ที่ต้องให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ รวมทั้ง ก�าหนดโทษอาญาส�าหรับกรณีที่มีการบุกรุกที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นการ
รักษาที่ดินของรัฐไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการต่อไป

Ratchaphatsadu Land Act, B.E. 2518 has been used for 44 years. Some provisions 
of the Act were out of date. The Treasury Department reformed Ratchaphatsadu 
Land Act, B.E. 2518 to Ratchaphatsadu Land Act, B.E. 2562 and announced in the 
Government Gazette on March 9, 2019. The new Act prevents land encroachments 
problems; add provision for state land and property out of the kingdom management 
section. As a result the Act has been modernized to be able to solve the occurring 
problems of the state land.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette, on March 3, 2019

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette, on March 9, 2019

กรมบัญชีกลาง

The 
Comptroller 
General’s 

Department

กรมธนารักษ์

The Treasury 
Department

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256292
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6. พระราชบัญญัติการ
 ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
 เอกชน พ.ศ. 2562

 PUBLIC-PRIVATE 
 PARTNERSHIP Act,
 B.E. 2562 

โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2556 มบีทบญัญตัใินเรื่องของ
ขอบเขตของโครงการทีใ่ห้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรัฐอย่างกว้างขวางอนัส่งผลให้มีโครงการร่วม
ลงทนุที่ไม่ได้อยู่ในกจิการทีเ่กีย่วข้องกับโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะซึง่เป็นภารกจิของรฐัที่
ต้องจัดท�าเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม และการยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชนทีร่ฐัประสงค์
จะสนับสนนุให้เอกชนร่วมลงทนุต้องเข้ามาสูก่ระบวนการตามกฎหมายดงักล่าว นอกจากนี ้กฎหมาย
ปัจจุบนัยงัไม่มกีารสะท้อนถงึความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนทีร่่วมลงทนุในโครงการของรฐั
ทีช่ดัเจน ประกอบกบัยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องและ
มาตรการส่งเสรมิการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชนอนัส่งผลให้การด�าเนนิโครงการมคีวามล่าช้า
และเอกชนยงัไม่ให้ความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมลงทนุในโครงการของรัฐเท่าทีค่วร จงึมคีวามจ�าเป็นต้อง
ปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั เพื่อให้มกีารก�าหนดนโยบายของรฐั
ทีช่ดัเจนและแน่นอนในการจดัท�าโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ โดยมุง่เน้นการร่วมลงทนุ
ระหว่างรฐัและเอกชน ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นหุน้ส่วนระหว่างรฐัและเอกชน ก�าหนดกลไก
ในการแก้ไขปัญหา อปุสรรคหรือความล่าช้าในการจดัท�าหรือด�าเนนิโครงการร่วมลงทนุ และมีมาตรการ
ส่งเสริมการร่วมลงทนุให้แก่โครงการร่วมลงทนุอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินยัการเงินการคลงั
โดยมุง่เน้นการใช้ความเชีย่วชาญ และนวตักรรมของเอกชนรวมทัง้การถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวไปยงั
หน่วยงานและบคุลากรของภาครัฐ ในขณะเดยีวกนัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการจดัท�าโครงการ
ร่วมลงทนุยงัคงกระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้

In Private Participation in State Undertakings ACT (PISU), B.E. 2556 the scope of public-private 
partnership (PPP) project is included all projects which take place between public sector and 
private sector. As a result, many projects that is not an infrastructure or a public service, which 
is normally provided by the government to improve citizen quality of life according to the 
government mission in order to pursuit economic and social development, need to follow the 
procedure in the Act. Moreover, the PISU Act was not reflected a clear essence of the public
-private partnership and lack of measures to solve a problem which occur between public 
sector and private sector during the PPP process. As a result, many projects were delayed 
and did not receive proper interest from the private sector. In order solve these problems; the 
PISU act has to be adjusted to accommodate a clear government policy to increase the 
number of infrastructure investment and public services through public-private partnership. 
The new PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT, B.E. 2562 (PPP ACT) will emphasize on the 
true partnership between public sector and private sector. Moreover, problem solving method 
and investment promotional method are also included in the new act. In addition, private 
involvement in PPP projects helps increase project efficiency as private partners could use 
their expertise and innovation to minimize project cost and delivery time to maximize the 
return of the investment Additionally, the public sector could also learn from the private sector 
experience and still maintain the transparency and integrity of the project.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562

Announced in The Government 
Gazette (Ratchakitcha) 
on March 10, 2019

ส�านักงาน
คณะกรรมการ

นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

State 
Enterprise 

Policy Office 
(SEPO)
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7.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
 และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 Land and Building Tax 
 Act B.E. 2562 

8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
 ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) 
 พ.ศ. 2562

 National e-Payment 
 Master Plan

เป็นกฎหมายทีน่�ามาบงัคบัใช้แทนพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญตัิ
ภาษบี�ารงุท้องที ่พ.ศ. 2508 โดยภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสร้างจะจดัเกบ็จากเจ้าของทีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง
โดยค�านวณจากมลูค่าของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทีถื่อครองและลกัษณะการใช้ประโยชน์ โดยแบ่ง
การใช้ประโยชน์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ การประกอบเกษตรกรรม ทีอ่ยูอ่าศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก
เกษตรกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั และทีร่กร้างว่างเปล่า เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของภาษบี�ารุงท้องที่
และภาษีโรงเรือนและทีด่นิ

This act has been enacted to replace Building and Land Tax Act B.E. 2475 and Local 
Maintenance Tax Act B.E. 2508. Under this Act, land and building tax will be imposed upon 
the owner of the land and building which will be assessed based on the value and the use of 
the property. To solve the problems and fault of the Building and Land Tax Act and the Local 
Maintenance Tax Act, the purpose of use is divided into 4 types which are agriculture, 
residence, other purpose, and wasteland.

โดยทีแ่ผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช�าระเงินแบบอเิลก็ทรอนกิส์แห่งชาติ
ได้ก�าหนดให้น�าระบบอเิล็กทรอนกิส์มาใช้กบัการด�าเนนิการของภาครฐัเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนซึง่รวมถงึการรบัช�าระเงนิภาษปีระกอบกบัลกัษณะในการท�าธรุกรรมของภาคเอกชน
ในปัจจบุนัได้ปรบัเปลีย่นมาใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ ส่งผลให้การ
ตรวจสอบและตดิตามข้อมูลเพื่อการจัดเกบ็ภาษอีากร ตามประมวลรษัฎากรในปัจจุบนัไม่อาจด�าเนนิการ
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดังนัน้ เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการน�าส่งเงนิภาษี 
การย่ืนรายการหรอืเอกสารเก่ียวกบัภาษีอากร และเพื่อให้กรมสรรพากรได้รบัข้อมลูอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการจดัเกบ็ภาษอีากร สมควรปรับปรงุวิธกีารน�าส่งเงนิภาษบีางประเภทและการยื่นรายการหรอืเอกสาร
เกีย่วกบัภาษอีากรให้สามารถด�าเนินการด้วยวธีิการอื่นเพิม่เตมิจากทีก่�าหนดไว้ในประมวลรษัฎากรได้ 
นอกจากนีย้งัก�าหนดให้สถาบนัการเงนิและผู้ให้บรกิารเงินอเิลก็ทรอนกิส์มหีน้าทีร่ายงานข้อมลูเกีย่วกบั
บคุคลทีมี่ธรุกรรมลกัษณะเฉพาะให้กรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการจดัเกบ็ภาษอีากรและปรบัปรงุอตัรา
โทษส�าหรบักรณเีจ้าพนกังานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสยีภาษอีากรหรอืของผูอ่ื้นทีเ่กีย่วข้องให้เหมาะสมยิง่ขึน้ 

National e-Payment Master Plan has introduced an electronic payment system applying to 
entire loops of payment in compliance with government processes in order to facilitate citizen. 
The Revenue Department of Thailand (RD) has proposed the electronic tax system whose main 
purpose is to facilitate taxpayers to generate tax invoice and tax receipt and deliver data directly 
to the RD by using electronic channel. Businesses can also upload e-tax data through online 
channels. Furthermore, financial institutions and electronic money service providers are required 
to report details of financial transactions to the RD that will be beneficial for tax administrations.

ประกาศในราชกจิจาฯ
เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette, on March 12, 2019

ประกาศในราชกจิจาฯ
เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette, on March 20, 2019

ส�านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

Fiscal Policy 
Office

กรมสรรพากร
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Department
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9. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ
 ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
 ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) 
 พ.ศ. 2562 (มาตรการภาษีเพื่อ
 สนับสนุนการขายทอดตลาด
 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
 ห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย ส�าหรับ
 โครงการประชารัฐสวัสดิการ
 ของกรมบังคับคดี)

 Tax incentive to support 
 property auctions on the 
 public-private welfare 
 collaboration projects of 
 Legal Execution Department

10. พระราชบัญญัติการดูแล
 ผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 Escrow Account Act 
 (No. 2) B.E. 2562 

ยกเว้นอากรแสตมป์ ให้แก่ผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรัฐทีซ่ือ้ทอดตลาดทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างและ
ห้องชุดเพื่อใช้อยูอ่าศยั ส�าหรบัโครงการประชารฐัสวสัดกิารของกรมบงัคับคด ีทัง้นี ้การยกเว้นอากร
แสตมป์ข้างต้น ส�าหรบัการโอนอสังหารมิทรพัย์ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

The government is concerned about the fairness of society such as lack of residences 
particularly for low income citizen and disadvantaged people. Therefore, the Ministry of Justice 
has launched a program for property auctions under the public-private welfare collaboration 
projects of which objective is to help low-income people have affordable residences. However, 
some procedures may generate stamp duty. By doing this, the RD has introduced a tax benefit 
to exempt stamp duty for auction buyers who hold the social welfare card. This program is 
effective from October 1, 2018 onwards.

โดยทีพ่ระราชบัญญตักิารดแูลผลประโยชน์ของคูสั่ญญา พ.ศ. 2551 ใช้บงัคบัเฉพาะแก่สัญญา
ต่างตอบแทนทีคู่่สญัญาฝ่ายหนึง่มีหนี้ในการโอนหรือส่งมอบทรพัย์สนิหรือเอกสารอนัเป็นหลกัฐาน
แห่งหนี ้และคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มหีนี้ในการช�าระเงนิเท่านัน้ ไม่สามารถใช้บงัคบัแก่สญัญาต่างตอบแทน
อื่นได้ สมควรแก้ไขให้สามารถใช้บงัคบัแก่สญัญาต่างตอบแทนอื่นได้ด้วย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน 
และสมควรแก้ไขหน้าทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา วธิกีารรับรอง การฝากเงินและการแจ้งการ
ฝากเงินไปยงัคูส่ญัญาให้มคีวามคล่องตวัย่ิงขึน้ และก�าหนดให้คณะกรรมการก�ากบัการประกอบกจิการ
ดแูลผลประโยชน์มอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือช่วยในการส่งเสรมิการประกอบธรุกจิการ
ดแูลผลประโยชน์มากย่ิงขึน้

As Escrow Account Act B.E. 2551 is only applied to reciprocal contracts which the party to 
the contract have an obligation to transfer or deliver property or document embodying the 
obligations and the other party to the contract have an obligation to pay the money, and the 
Act cannot be applied to other kinds of reciprocal contracts, it is necessary that the act is 
amended to include provisions covering other kinds of reciprocal contracts and modify the 
provision prescribing the duties of the escrow agent,  money deposit approval, and money 
deposit notification in order to increase flexibility. Moreover, the amended Act empowers 
the Escrow Regulation Committee to issue notifications prescribing the rules concerning the 
operation of escrow business.

ประกาศในราชกจิจาฯ
เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2562

The Royal Decree No.(678) B.E.2562, 
Announced in the Government 
Gazette, on April 6, 2019

ประกาศในราชกจิจาฯ
เมื่อวนัที ่14 เมษายน 2562

Announced in the Government 
Gazette, on April 14, 2019

กรมสรรพากร

The Revenue 
Department

ส�านักงาน
เศรษฐกิจ
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11. พระราชบัญญัติแก้ไข
 เพิ่มเติมพระราชก�าหนดบริษัท
 บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 Amendment of Emergency 
 Decree on Asset 
 Management Company Act 
 (No. 2) B.E. 2562 

12. พระราชบัญญัติธนาคาร
 อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2562

 Government Housing Bank 
 Act (No. 4) B.E. 2562

โดยที่เป็นการสมควรขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้ครอบคลุม
ถึงการรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

The justification for the amendment of this Emergency Decree is to extend the extent 
of asset management business to purchasing, receiving, and management service of 
non-performing asset of a financial business company who is not a financial institution, 
as well as being a consultant for debtors, financial institutions, or financial business 
companies in the debt restructuring process. The purpose of the amendment is to 
support and provide the efficient resolution of the household debt problem. 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นสถาบัน
การเงินของรัฐให้ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคาร
ของตนเองเพื่อการด�ารงชีพ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและองค์ประชุม
ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ การพ้นจากต�าแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ
อื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง รวมทั้ง อ�านาจในการกระท�ากิจการต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

The rationale for the amendment of this Act is to provide housing-related services to the 
elderly’s for their living, and modify the provision concerning the constitution and quorum 
of the Board of Directors of the Bank, vacation of the Chairman and other Directors,
 and the authority to manage the Bank in order to improve flexibility and performance of 
the Bank’s management.

ประกาศในราชกจิจาฯ
เมื่อวนัที ่16 เมษายน 2562

Announced in the Government
Gazette, on April 16, 2019

ประกาศในราชกจิจาฯ
เมื่อวนัที ่16 เมษายน 2562

Announced in the Government 
Gazette, on April 16, 2019
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13. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ 
 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

 Securities and Exchange 
 Act (No. 6) B.E. 2562

โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนและเทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ท�าให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการก�ากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การก�ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ 
มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การด�าเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง โปร่งใส และค�านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน 
รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการก�าหนดนโยบาย
และบูรณาการ งานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปรับปรุงบท
ก�าหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว

Nowadays, there are huge advances in the capital market and financial technologies 
which cause the emergent of various new kinds of securities businesses. Moreover, 
the Securities and Exchange Act B.E. 2535 still has some provisions which do not comply 
with the international standard, and the current provisions are inadequate for providing 
efficient protection. Therefore, the provisions of this Act relating to securities business, 
mutual funds, and the capital market have to be amended. The amendment will provide 
effective supervision of the capital market, efficient execution of transactions related to the 
capital market, transparency, and efficient protection for investors’ interest. Furthermore, 
there will be the establishment of the Capital Market Development Fund (CMDF). 
In addition, the amended Act will not only accommodate changes in the capital market 
and the development of innovations and financial technologies, but also promote the 
competitiveness and growth of the Thai capital market.

ประกาศในราชกจิจาฯ
เมื่อวนัที ่16 เมษายน 2562

Announced in the Government 
Gazette, on April 16, 2019
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14. พระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์
 อิงสิทธิ พ.ศ. 2562

 Rights Over Leasehold 
 Asset Act B.E. 2562 

15. พระราชบัญญัติสถาบัน
 การเงินประชาชน พ.ศ. 2562

 People’s Financial 
 Institutions Act B.E. 2562

โดยที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีลักษณะเป็นสิทธิตามสัญญา
ที่ใช้บังคับระหว่างบุคคลที่เป็นคู่สัญญาโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อจ�ากัดบางประการในการน�าไปใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
พาณชิยกรรมและอตุสาหกรรมมขีอบเขตการบงัคบัใช้ทีจ่�ากัด ท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฎหมาย
ดังกล่าวในหลายกรณี สมควรก�าหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งสามารถโอนและตราเป็นประกันการช�าระหนี้โดยการจ�านองได้ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

Due to the fact that hire of immovable property following the Civil and Commercial Code 
is a contractual right which is enforceable only to the parties to the contract and has 
limitation for economic uses, and hire of immovable property following the Act on the Lease 
of Immovable Property for Commercial and Industrial Purposes B.E. 2542 has a narrow range 
of use, hence the owner of the immovable property is unable to take the most benefit from 
their property. Therefore, Rights over Leasehold Asset is introduced. A right over Leasehold 
Asset is a “new asset class” as it is a right over immovable property which enables the 
owner of the property to transfer and mortgage their property. It will support and encourage 
investment in assets and benefits the growth of the national economic as a result.

โดยที่การให้บริการทางการเงินในระดับชุมชนมักด�าเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลท�าให้มีข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน เนื่องจากเน้นการพึ่งพาตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้งขาด
ความมั่นคงในด้านการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบัญชี สมควรยกระดับองค์กร
การเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชนท�าหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมและก�ากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มีการพัฒนาที่ต่อเน่ืองและยั่งยืนอันจะท�าให้
การด�าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน 
และมีความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน

Community financial services are usually operated by the community financial organization 
which is not a judicial person, hence it has a number of limitation because its operation 
depends on the performance of one person and it also lacks stability in business 
management, risk management, and accountancy. Therefore, people’s financial institutions, 
which are judicial persons, have to be established. People’s Financial Institutions Development 
Commission will be established, as the Commission will issue policy regarding support and 
supervision of People’s Financial Institutions for consistent development, harmonization, 
efficiency, and self-reliance.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

Announced in the Government 
Gazette, on April 30, 2019

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

Announced in the Government 
Gazette, on April 30, 2019
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16. พระราชบัญญัติการพัฒนา
 การก�ากับดูแลและบริหาร
 รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

 Development of 
 Supervision and 
 Management of State 
 Enterprises ACT,
 B.E. 2562

โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็น
ผู้ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปการก�ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ซึ่งครอบคลุมถึงการก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ก�าหนดนโยบายผู้ก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเพื่อก�าหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ 
ตลอดจนให้มีการจัดท�าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นช่องทาง
ในการส่งผ่านนโยบายของภาครฐัไปยงัรฐัวสิาหกจิให้มคีวามชัดเจนและโปร่งใส รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผย
ข้อมูลการประเมินผลการด�าเนินงาน และการกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ อันน�าไปสู่สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดท�าบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

State enterprises are the government’s driving force of the national economy and investments 
and are used in providing public services to the people. Therefore, the State must reform 
the supervision and management of state enterprises to improve operational efficiencies 
of state enterprises to meet the changing economic and social contexts and to be in line 
with measures that are internationally accepted. The reform includes providing clarity in 
determining roles, duties and responsibilities of policymakers, supervisors of state enterprises, 
shareholders in state enterprises and the state enterprises themselves. This is achieved 
through creating the State Enterprise Policy Committee to have the duties of determining 
goals, policies and directions of the overall development of state enterprises, preparing the 
state enterprise development plan and issuing guidelines on good corporate governance to 
ensure that the state policies are conveyed to state enterprises with clarity and transparency. 
There must also be the disclosure of information and performance assessment and persons 
who are eligible to hold the office of state enterprise directors must be recruited based on 
their experience, knowledge and capability that is necessary for the operations of state 
enterprises. This will lead to an environment that is conducive to the quality public services 
for the people, the effective driving force for the economy and the sustainable national 
development.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette on May 22, 2019
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17. พระราชบัญญัติส�านักงาน
 สลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ. 2562

 The Government Lottery 
 Office ACT, (Second 
 Edition), B.E. 2562 

18. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
 ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) 
 พ.ศ. 2562

 Tax on Investments 
 on income mutual funds

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การด�ารงต�าแหน่ง และอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อ�านาจหน้าที่ของผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
การบัญชีของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจ�าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษส�าหรับความผิดในกรณีการเสนอขายหรือขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่ก�าหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล และก�าหนดเพิ่มเติมความผิด
ในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคล
ซึ่งมีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เพื่อให้การด�าเนินกิจการของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

In order to improve The Government Lottery Office (GLO) efficiency, many process need to 
be readjusted. Therefore, some section has been revised such as GLO Board of director’s 
composition, Director-General authorities, GLO financial account and sales of government 
lottery tickets allocation. Moreover, punishment for overpriced lottery tickets vendors and 
punishment for selling lottery tickets in school/college or selling lottery tickets to person 
under the age of 20 are also included in the new act.

โดยที่ในปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงมีภาระภาษีที่แตกต่างกับการลงทุนในตราสารหนี้
ผ่านกองทุนรวม และเพื่อให้ภาระภาษีจากการลงทุนทั้งสองประเภทดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน 
สมควรปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร  

The amendment of the law has caused a mutual fund to be subject to income tax under 
the Revenue Code. Mutual funds will be subject to income tax at a rate of 15% on gross 
income. Gross income will include only income as determined under Section 40 (4) (a), 
such as interest income and discounts derived by the mutual funds.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette on May 22, 2019

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette on May 2, 2019
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19. พระราชบัญญัติประกันชีวิต 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 Life Insurance Act (No. 4) 
 B.E. 2562 

โดยที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตและ 
นายหน้าประกันชีวิตมีบทบัญญัติหลายประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการน�าวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น และมีการฉ้อโกงการประกันภัยทั้งจากตัวแทน
ประกนัชวีติ นายหน้าประกนัชวีติ และบุคคลภายนอกเพิม่มากขึน้ ท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ประชาชน
และระบบธุรกิจประกันภัย สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิตใหม่ เพื่อให้การควบคุมและก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นไป
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชน
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย โดยการปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตให้มีความชัดเจน ตลอดจนก�าหนดโทษในกรณีที่ตัวแทน
ประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกรณีบุคคลภายนอก
ฉ้อโกงผู้เอาประกันภัยและประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

In the Life Insurance Act B.E. 2535, there are provisions concerning life insurance agents 
and life insurance brokers being inconsistent with the current situation which new electronic 
methods are introduced to insurance business. Moreover, there are more frauds committed 
by life insurance agents, life insurance brokers, and third persons, and this causes damage 
the public and insurance business system. Therefore, these provisions need to be amended 
to provide the suitable supervision of insurance business, protect the public, and improve 
strength of insurance business. The amended Act modifies the qualification of life insurance 
agents and life insurance brokers, including executions for life insurance agents, life insurance 
brokers, or third persons who commit a fraud or violate the regulation.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette, on May 25, 2019
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เศรษฐกิจ
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20. พระราชบัญญัติประกัน
 วินาศภัย (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2562

20. Non-Life Insurance Act 
 (No. 4) B.E. 2562 

โดยที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
และนายหน้าประกนัวนิาศภยัมบีทบญัญตัหิลายประการไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัทีม่กีารน�า
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในธุรกจิประกนัภยัมากขึน้ และมกีารฉ้อโกงการประกนัภยัทัง้จากตวัแทน
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น ท�าให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนและระบบธุรกิจประกันภัย สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ากับดูแลผู้ประเมิน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยใหม่ เพื่อให้การควบคุมและก�ากับดูแล
การประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย โดยการปรับปรุง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีความชัดเจน ตลอดจนก�าหนดโทษในกรณีที่ผู้ประเมิน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกรณีบุคคลภายนอกฉ้อโกงผู้เอาประกันภัย และประชาชนให้เหมาะสมย่ิงขึ้น

In the Non-Life Insurance Act B.E. 2535, there are provisions concerning non-life insurance 
agents and non-life insurance brokers being inconsistent with the current situation which 
new electronic methods are introduced to insurance business. Moreover, there are more 
frauds committed by non-life insurance agents, non-life insurance brokers, and third 
persons, and this causes damage the public and insurance business system. Therefore, 
these provisions need to be amended to provide the suitable supervision of insurance 
business, protect the public, and improve strength of insurance business. The amended 
Act modifies the qualification of non-life insurance agents and non-life insurance brokers, 
as well as the regulation concerning the practice of loss adjustors, non-life insurance 
agents, and non-life insurance brokers. Furthermore, the amendment also includes 
executions for non-life insurance agents, non-life insurance brokers, or third persons who 
commit a fraud or violate the regulation.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette, on May 25, 2019

ส�านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

Fiscal Policy 
Office

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2562102



สาระส�าคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ สถานะ หน่วยงานกกฎหมายหมาย

21. พระราชบัญญัติการประเมิน
 ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
 แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

 Property Valuation 
 for Public Interest Act 
 B.E. 2562

โดยที่การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศในปัจจุบันยังขาด
ความชัดเจน ท�าให้ไม่มีกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การ
ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
ได้บัญญัติให้กระทรวงการคลังมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน สมควรให้มี
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ�าจังหวัด เพื่อท�าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดท�า
บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท�าให้ราคา
ประเมินทรัพย์สินของประเทศเป็นไปตามหลักการพื้นฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
และหลักเศรษฐศาสตร์ เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน

Due to the lack of clarity in policy making concerning the country’s Property 
Valuation, there is no framework applied to the operation of the related agencies 
which resulted in ineffective and incoherence of the supervision of the country’s 
Property Valuation. In addition the Reorganization of Ministry , Sub-Ministry, and 
Department Act, B.E. 2545 prescribed the authority on Property Valuation to the  
Ministry of Finance to appoint the State Property Valuation Committee and Provincial 
State property Valuation Committee to perform duties regarding property valuation 
and the preparation of property valuation accounting which is used as a reference 
basis or as a basis for taxation and legal fees or for other benefits of the government 
agencies that will lead to the appropriate  basic principles of Property Valuation and 
principles of Economics for each type and characteristic of property.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

Announced in the Government 
Gazette, on May 25, 2019
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รายงานการเงิน

สินทรัพย
 สินทรัพยหมุนเวียน     

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 (248,736,635,997.50) (340,276,203,366.25)

  ลูกหนี้ระยะส้ัน  11,025,564,671.11 11,959,956,442.00

  ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน  59,781,830,529.86 60,874,378,566.73

  เงินใหกูยืมระยะส้ัน 4 77,639,508,223.73 187,144,400,946.22

  เงินลงทุนระยะส้ัน  85,720,128.40 99,185,725.17

  สินคาคงเหลือ  21,593,492.35 21,198,534.81

  วัสดุคงเหลือ  580,716,325.46 673,359,270.94

  สินทรัพยหมุนเวียนอื#น  1,585,069,521.61 1,176,750,679.78

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  (98,016,633,104.98) (78,326,973,200.60)

  

 สินทรัพยไมหมุนเวียน

  ลูกหนี้ระยะยาว  457,469,957.28 241,201,577.91

  เงินใหกูยืมระยะยาว 5 203,113,453,509.07 122,976,119,587.23

  เงินลงทุนระยะยาว 6 2,263,412,400,363.20 2,294,323,480,738.52

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  7 4,842,541,035,274.31 4,586,782,728,399.87

  สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน   42,949,149.40 45,248,088.29

  สินทรัพยไมมีตัวตน  2,947,479,411.71 2,824,184,323.45

  อสังหาริมทรัพยเพื#อการลงทุน  2,345,316.97 0.00

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื#น  0.00 1,509,594.50

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  7,312,517,132,981.94 7,007,194,472,309.77

รวมสินทรัพย  7,214,500,499,876.96 6,928,867,499,109.17

 กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ             2562 2561 
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หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน

  เจาหนี้ระยะสั้น  62,492,021,890.95 57,047,945,221.79

  เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน  166,633,611,491.84 158,424,666,002.05

  เงินกูยืมระยะส้ัน 8 82,830,283,179.23 161,416,030,006.14

  สวนของเงินกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ 9 366,754,125,968.54 464,931,969,906.18

  ภายใน 1 ป

  สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง  353,215,710.45 555,823,874.92

  กําหนดชําระภายใน 1 ป

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะส้ัน  6,092,175.19 213,608,989.35

  เงินรับฝากระยะส้ัน  24,839,886,385.43 34,209,104,753.06

  หน้ีสินหมุนเวียนอื#น  409,603,090.37 639,762,061.47

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  704,318,839,892.00 877,438,910,814.96

       

 หนี้สินไมหมุนเวียน

  เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  4,524,841,914.29 4,375,892,366.66

  เงินกูระยะยาว 10 5,367,253,043,752.77 4,950,426,021,319.94

  เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว  17,668,877,428.89 17,799,582,945.37

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  40,981,200.00 40,981,200.00

  หน้ีสินไมหมนุเวียนอื#น 11 24,894,672,232.49 25,541,910,428.39

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  5,414,382,416,528.44 4,998,184,388,260.36

รวมหนี้สิน  6,118,701,256,420.44 5,875,623,299,075.32

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  1,095,799,243,456.52 1,053,244,200,033.85

       

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน     

  ทุน  4,149,337,149,240.45 3,895,131,160,377.09

  รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม  (3,143,434,419,279.46) (2,981,837,005,497.56)

  องคประกอบอื#นของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  89,896,513,495.53 139,950,045,154.32

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  1,095,799,243,456.52 1,053,244,200,033.85

 กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ             2562 2561 
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รายงานการเงิน

รายได      

  รายไดจากงบประมาณ 12 389,858,523,733.14 388,973,475,472.79

  รายไดจากเงินกูและรายไดอื#นจากรัฐบาล  588,494,469.98 354,883,502.82

  รายไดจากการขายสินคาและบริการ  9,758,332,409.45 9,541,885,950.19

  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 13 82,009,131,793.29 86,832,396,028.68

  รายไดอื#น 14 30,862,287,307.30 28,267,643,600.15

รวมรายได  513,076,769,713.16 513,970,284,554.63

คาใชจาย     

  คาใชจายบุคลากร 15 55,193,392,686.35 48,953,262,574.62

  คาบําเหน็จบํานาญ  5,016,786,664.79 4,628,855,139.99

  คาตอบแทน  144,405,122.30 176,822,379.87

  คาใชสอย 16 11,839,745,574.63 20,360,795,372.28

  คาวัสดุ   1,138,242,779.73 897,778,337.06

  คาสาธารณูปโภค  1,150,520,599.00 1,167,876,023.18

  คาเสื#อมราคาและคาตัดจําหนFาย  5,761,232,768.44 5,269,943,023.87

  คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 17 98,124,577,156.70 123,620,275,688.18

  คาใชจายอื#น 18 377,263,114,486.55 522,884,515,718.94

รวมคาใชจาย  555,632,017,838.49 727,960,124,257.99

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน  (42,555,248,125.33) (299,179,249,065.56)

  ตนทุนทางการเงิน  (176,249,990,719.35) (172,545,058,551.87)

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธ ิ  (218,805,238,844.68) (471,724,307,617.43)

กอนรายการรายไดแผนดิน

 กระทรวงการคลัง
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562

(หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ             2562 2561 
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อํานาจหนาที่
 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10 กําหนดใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงิน

การคลงัแผนดิน การประเมนิราคาทรพัยสนิ การบรหิารพสัดภุาครัฐกิจการเก่ียวกับทีร่าชพสัดุ ทรัพยสนิของแผนดนิ ภาษีอากร การรษัฎากร

กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตเพียงผูเดียวตามกฎหมายและไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื#น การบริหาร

หนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐและราชการอื#นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการ ที่สังกัดกระทรวงการคลัง

โครงสราง
 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11 กําหนดใหกระทรวงการคลังมีสวนราชการ ดังตอไปนี้

  1. สํานักงานรัฐมนตรี

  2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

  3. กรมธนารักษ

  4. กรมบัญชีกลาง

  5. กรมศุลกากร

  6. กรมสรรพสามิต

  7. กรมสรรพากร

  8. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

  9. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

  10. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

 นายกรัฐมนตรีไดออกกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ. 2545  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 ขอ 4 กําหนดใหกระทรวงการคลังมีกลุมภารกิจ ดังนี้

1. ขอมูลทั่วไป

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

4. ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

5. เงินใหกูยืมระยะยาว

6. เงินลงทุนระยะยาว

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

8. เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

9. สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

10. เงินกูระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

11. หน้ีสินไมหมุนเวียนอื#น

12. รายไดจากงบประมาณ

13. รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

14. รายไดอื#น

15. คาใชจายบุคลากร

16. คาใชสอย

17. คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

18. คาใชจายอื#น

19. รายงานรายไดแผนดิน

 กระทรวงการคลัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุที่ 1 ขอมูลทั่วไป



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562112

รายงานการเงิน

เงินสดในมือ (453,586,660,878.73) (497,731,325,139.53)

เงินทดรองราชการ 40,981,200.00 40,981,200.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 71,477,165,667.84 37,124,326,800.84

เงินฝากประจําที่มีการกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน 3,735,115,464.15 3,892,097,532.18

เงินฝากคลัง  129,596,762,549.24 116,397,716,240.26

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (248,736,635,997.50) (340,276,203,366.25)

 กลุมภารกิจดานทรัพยสิน

  1. กรมธนารักษ

  2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 กลุมภารกิจดานรายได

  1. กรมศุลกากร

  2. กรมสรรพสามิต

  3. กรมสรรพากร

 กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

  1. กรมบัญชีกลาง

  2. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

 รายการท่ีปรากฏในงบการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณท่ีกรมใช ในการดําเนินงาน

ซึง่เปนรายการทีเ่กดิทัง้ทีห่นFวยงานในสวนกลางและหนFวยงานในสวนภมูภิาคภายใตสงักดักรม รายการทีเ่กดิขึน้ระหวางกรมภายใตสงักดั

กระทรวงซึ่งเปนรายการที่มีสาระสําคัญ ไดนํามาตัดรายการออกในการจัดทํางบการเงินรวม นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํา

งบการเงินรวมมี ดังนี้

 การรับรูรายได

  - รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื#อมีการเบิกเงินจากคลัง

  - รายไดแผนดินรับรูเมื#อไดรับเงินและแยกแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายของหนFวยงาน

 คาเสื:อมราคาและคาตัดจําหน;าย

  คํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานของสินทรัพยดังน้ี

  - อาคารและส่ิงปลูกสราง

  - ครุภัณฑ

  - โปรแกรมคอมพิวเตอร

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ บัตรภาษีเงินทดรองราชการ เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากคลัง และ

รายการเทียบเทาเงินสดอื#นตามผังบัญชีมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หน�วย : บาท)

 2561 2560
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 เงินสดในมือ มียอดดุลบัญชีติดลบ จํานวน 453,586,660,878.73 บาท เกิดจาก บัญชีบัตรภาษี และบัญชีพักเงินสดรับ ซึ่งเปนบัญชี

ที่ใชนาํเขาขอมูลรายไดแผนดินทีจ่ดัเก็บและนําสง จากระบบกรมสรรพากรเขาระบบ GFMIS โดยการ Interface มีดลุบัญชผีดิปกติเนื#องจาก

การนาํเขาขอมูลจัดเก็บและนาํสงรายไดไมถกูตองครบถวนหลายสาเหต ุการกาํหนดคูบญัชคีลาดเคลื#อน การบนัทึกบญัชผีดิหนFวยเบิกจาย

ไดดาํเนินการแกไขขอผดิพลาดทางบัญชทีีเ่กิดขึน้ ของบัญชบีตัรภาษีแลว คงเหลือขอผดิพลาดทางบัญชบีางสวนของปงบประมาณ 2549 

ถึง 2554 ท่ียังอยูระหวางการตรวจสอบ สวนบัญชีพักเงินสดรับมีการบันทึกรายการปรับปรุงไปแลวของปงบประมาณ 2548 และ

ปงบประมาณอื#นบางสวน บัญชบีตัรภาษีมดีลุบญัชผีดิปกติดานเครดิต ปงบประมาณ 2562 จํานวน 4,051.94 ลานบาท เกิดจากยอดยกมา

มีดุลบัญชีผิดปกติดานเครดิต จํานวน 3,898.41 ลานบาท และรายการระหวางปมีดุลบัญชีดานเครดิตจํานวน 153.53 ลานบาท และบัญชี

พักเงินสดรับมีดุลบัญชีผิดปกติดานเครดิต จํานวน 452,086.08 ลานบาท เกิดจากยอดยกมามีดุลบัญชีผิดปกติดานเครดิตสะสมจาก

ปกอนๆ จํานวน 498,230.55 ลานบาท รายการระหวางปมีดุลบัญชีดานเดบิต จํานวน 46,144.47 ลานบาท

หมายเหตุที่ 4  เงินใหกูยืมระยะสั้น

หมายเหตุที่ 5 เงินใหกูยืมระยะยาว

หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะยาว

เงินใหกูยืมระยะสั้น 75,479,805,767.03 82,952,867,795.64

เงินใหยืมระยะสั้น-หนFวยงานภาครัฐ 2,159,702,456.70 104,191,533,150.58

รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 77,639,508,223.73 187,144,400,946.22

เงินใหกูยืมระยะยาว-บุคคลภายนอก 203,113,453,509.07 122,976,119,587.23

รวมเงินใหกูยืมระยะยาว 203,113,453,509.07 122,976,119,587.23

เงินลงทุนในหนFวยงานรวม 117,018,385,643.82 118,007,927,984.33

เงินลงทุนในหนFวยงานที่ควบคุม 1,763,514,760,313.39 1,744,439,065,680.66

เงินลงทุนระยะยาวอื#น 382,879,254,405.99 431,876,487,073.53

รวมเงินลงทุนระยะยาว 2,263,412,400,363.20 2,294,323,480,738.52

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

(หน�วย : บาท)

 2562 2561



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562114

รายงานการเงิน

ที่ดินราชพัสดุ 4,795,856,329,776.41 4,377,396,665,396.40

รวมที่ดิน  4,795,856,329,776.41 4,377,396,665,396.40

อาคารและสิ่งปลูกสราง 37,930,626,243.75 200,257,424,289.88

หัก คาเสื#อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสราง 19,955,430,322.06 18,083,770,033.02

อาคารและสิ่งปลูกสราง 17,975,195,921.69 182,173,654,256.86

ครุภัณฑ  32,474,411,798.10 27,833,343,628.05

หัก คาเสื#อมราคาสะสม-ครุภัณฑ 23,583,224,623.46 20,955,436,989.02

ครุภัณฑ  8,891,187,174.64 6,877,906,639.03

อาคารและสิ่งปลูกสรางภายใตสัญญาเชาการเงิน 19,401,822,089.28 19,401,822,089.28

หัก คาเสื#อมราคาสะสม-อาคารและส่ิงปลูกสราง 9,058,262,410.38 8,253,083,529.46

 ภายใตสัญญาเชาการเงิน

อาคารและสิ่งปลูกสรางภายใตสัญญาเชาการเงิน 10,343,559,678.90 11,148,738,559.82

งานระหวางกอสราง 9,474,762,722.67 9,185,763,547.76

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ  4,842,541,035,274.31 4,586,782,728,399.87

หมายเหตุที่ 8  เงินกูยืมระยะสั้น

หมายเหตุที่ 9 สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

เงินกูระยะส้ันที่เปนสกุลเงินบาท 82,830,283,179.23 161,416,030,006.14

เงินกูยืมระยะสั้น 82,830,283,179.23 161,416,030,006.14

เงินกูที่เปนสกุลเงินบาท 366,754,125,968.54 464,931,969,906.18

รวมสวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ 366,754,125,968.54 464,931,969,906.18

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

(หน�วย : บาท)

 2562 2561
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หมายเหตุที่ 10 เงินกูระยะยาว

หมายเหตุที่ 11  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุที่ 12 รายไดจากงบประมาณ

หมายเหตุที่ 13 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

เงินกูระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาท 5,288,933,527,262.21 4,872,209,126,418.58

เงินกูระยะยาวที่เปนสกุลเงินตางประเทศ 78,319,516,490.56 78,216,894,901.36

รวมเงินกูระยะสั้น 5,367,253,043,752.77 4,950,426,021,319.94

หนี้สินจากการออกบัตรภาษี 15,216,196,944.82  15,590,544,845.66 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื#น 9,678,475,287.67  9,951,365,582.73 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอื:น 24,894,672,232.49 25,541,910,428.39

รายไดงบบุคลากร 12,845,384,396.41 12,600,848,360.66

รายไดงบดําเนินงาน 6,494,228,838.28 6,150,553,061.53

รายไดงบลงทุน 3,652,802,492.16 3,083,916,217.53

รายไดงบอุดหนุน 11,760,941.05 13,105,742.99

รายไดงบกลาง 105,209,866,731.69 87,465,775,004.52

รายไดงบรายจายอื#น 261,667,826,771.44 279,686,218,166.14

หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ (23,346,437.89) (26,941,080.58)

รายไดจากงบประมาณ  389,858,523,733.14 388,973,475,472.79

รายไดจากการชวยเหลือเพื#อการดําเนินงานจากหนFวยงานภาครัฐ 16,903,468,852.45 50,403,658.57

รายไดจากการชวยเหลือเพื#อการดําเนินงานจากแหลงอื#น 64,931,548,550.73 86,727,066,023.85

รายไดจากการชวยเหลือเพื#อการลงทุน 64,568,364.19 -

รายไดจากการบริจาค 109,546,025.92 54,926,346.26

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 82,009,131,793.29 86,832,396,028.68

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

(หน�วย : บาท)

 2562 2561



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562116

รายงานการเงิน

หมายเหตุที่ 14 รายไดอื่น

หมายเหตุที่ 15 คาใชจายบุคลากร

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 1,069,239.49 1,420,632.87

รายไดดอกเบี้ยรับอื#น 5,279,888,661.94 3,104,430,263.39

รายไดเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม 87,491,134.73 83,166,074.00

รายไดเงินนอกงบประมาณ 1,142,421,818.71 1,421,818,524.16

รายไดบัตรภาษี 13,083,467,368.42 12,629,904,209.30

กําไรจากการประเมินราคาและขายเงินลงทุน 1,176,986,891.25 -

รายไดอื#น  10,081,940,651.90 11,263,024,114.34

รายการหักกลบ 9,021,540.86 (236,120,217.91)

รวมรายไดอื:น 30,862,287,307.30 28,267,643,600.15

เงินเดือน  11,657,501,541.63 11,426,788,685.19

คาลวงเวลา  863,501,393.03 848,721,327.78

เงินประจําตําแหนFง 37,655,105.83 36,584,346.76

คาจาง   1,756,710,624.65 1,752,972,442.90

คาตอบแทนพนักงานราชการ 562,472,570.63 526,948,092.65

เงินชวยคาครองชีพ 75,094,014.36 72,781,857.32

เงินรางวัลประจําป 1,214,288.64 598,300.67

เงินชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล 1,211,308,646.12 1,229,136,011.38

เงินชวยเหลือดานการศึกษา 109,683,888.98 111,335,114.71

เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 7,374,219.16 5,381,117.31

เงินชดเชย กบข. 193,376,377.27 186,700,004.66

เงินสมทบ กบข. 290,024,748.92 280,012,545.90

เงินสมทบ กสจ. 15,183,777.66 15,731,461.07

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 85,838,514.34 83,574,628.79

คาเชาบาน  97,843,435.25 84,976,588.60

คาใชจายบุคลากรอื#น 38,228,609,539.88 32,291,020,048.93

รวมคาใชจายบุคลากร 55,193,392,686.35 48,953,262,574.62

(หน�วย : บาท)
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(หน�วย : บาท)
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หมายเหตุที่ 16 คาใชสอย

หมายเหตุที่ 18 คาใชจายอื่น

คาใชจายในการฝกอบรม 505,708,383.68 462,760,361.76

คาใชจายในการเดินทาง 335,307,254.84 304,374,767.28

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,123,868,020.79 882,891,712.58

คาจางเหมาบริการ 3,849,403,374.38 3,475,229,862.25

คาธรรมเนียม 1,488,088,689.50 256,842,501.26

คาจางที่ปรึกษา 120,556,104.45 182,085,910.10

คาใชจายในการประชุม 64,164,448.66 44,171,606.00

คาเชา   801,703,752.99 690,331,860.09

คาวิจัยและพัฒนา 2,320,389.39 3,827,861.44

คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 3,458,235,902.44 13,860,903,227.52

คาประชาสัมพันธ 21,453,865.85 16,704,717.34

คาใชจายหนFวยงานในตางประเทศ 1,977,642.98 -   

คาใชสอยอื#น 66,957,744.68 180,670,984.66

รวมคาใชสอย 11,839,745,574.63 20,360,795,372.28

ขาดทุนสุทธิจากการจําหนFายสินทรัพย  75,831,053.99  130,161,547.64 

คาใชจายสวัสดิการสังคม  -     11,423.00 

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (2,142,066,215.77) (1,402,913,811.74)

ขาดทุนสุทธิจากการจําหนFายสินทรัพย  -    185,922,980.18 

คาใชจายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  37,000,000.00  37,000,000.00 

คาใชจายอื#น   378,940,811,853.43   524,038,100,097.21 

รายการหักกลบ  351,537,794.90   -   

รวมคาใชจายอื:น 377,263,114,486.55 522,988,282,236.29

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

Financial Statement

หมายเหตุที่ 17 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

คาใชจายเงินอุดหนุนเพื#อการดําเนินงาน 98,124,577,156.70 123,620,275,688.18

รวมคาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 98,124,577,156.70 123,620,275,688.18

(หน�วย : บาท)

 2562 2561



รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562118

หมายเหตุที่ 19 รายงานรายไดแผนดิน

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ   

  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 336,270,474,537.34 319,020,139,816.50

         ภาษีเงินไดนิติบุคคล 694,753,440,618.30 663,534,144,081.89

         ภาษีเงินไดปโตรเลียม 99,686,760,401.86 63,678,730,460.24

         ภาษีเงินไดอื#น 450,612,342.10 218,807,913.25

รวมรายไดภาษีทางตรง 1,131,161,287,899.60 1,046,451,822,271.88

    

รายไดภาษีทางออม   

 ภาษีการขายทั่วไป   

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 799,905,814,742.56 793,074,774,141.73

         ภาษีธุรกิจเฉพาะ 62,056,673,697.85 60,373,946,704.69

  อากรแสตมป 16,065,516,233.51 15,197,940,423.42

  ภาษีการขายท่ัวไปอื#น 53,408.63 1,026,561.72

รวมภาษีการขายทั่วไป 878,028,058,082.55 868,647,687,831.56

 ภาษีขายเฉพาะ   

  ภาษีสรรพสามิต 584,940,572,484.19 575,834,634,596.72

         ภาษีบริการเฉพาะ 994,853,968.84 956,277,989.68

รวมภาษีขายเฉพาะ 585,935,426,453.03 576,790,912,586.40

    

     ภาษีสินคาเขา-ออก   

   อากรขาเขา 106,510,451,348.81 106,342,093,583.92

          อากรขาออก 210,307,307.71 144,380,798.54

     รวมภาษีสินคาเขา-ออก 106,720,758,656.52 106,486,474,382.46

รวมภาษีทางออม 1,570,684,243,192.10 1,551,925,074,800.42

    

รายไดภาษีอื:น   

  ภาษีลักษณะอนุญาต 424,214,843.40 446,606,440.00

        ภาษีลักษณะอื#น 717,816,348.70 990,670,749.79

รวมรายไดภาษีอื:น 1,142,031,192.10 1,437,277,189.79

รวมรายไดแผนดิน-ภาษี 2,702,987,562,283.80 2,599,814,174,262.09

    

(หน�วย : บาท)

 2562 2561

รายงานการเงิน
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รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี   

 รายไดจากการขายสินคาและบริการ   

  รายไดจากคาธรรมเนียม 1,939,858,889.86 1,775,618,179.89

  รายไดจากการขายสินคา 684,469,542.77 1,021,115,351.70

  รายไดคาเชา 6,919,456,424.25 8,472,991,691.78

  รายรับจากการขายสินทรัพย 768,547,690.27 768,650,392.83

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ 10,312,332,547.15 12,038,375,616.20

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล   

  รายไดดอกเบ้ีย 280,371,132.07 259,793,442.55

  รายไดเงินปนผล 45,261,853,613.40 32,586,818,019.69

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 45,542,224,745.47 32,846,611,462.24

    

รายไดอื:น    

  รายไดจากเงินนําสงของรัฐวิสาหกิจ 123,897,775,097.93 124,454,766,547.43

  รายไดอื#น 8,019,271,600.38 19,541,932,687.29

รวมรายไดอื:น 131,917,046,698.31 143,996,699,234.72

รวมรายไดอื:น-นอกจากภาษี 187,771,603,990.93 188,881,686,313.16

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ 2,890,759,166,274.73 2,788,695,860,575.25

  รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง (350,305,959,757.96) (301,405,916,493.42)

  รายไดแผนดินจัดสรรตามกฏหมาย (153,346,645,482.35) (152,065,307,517.99)

รายไดแผนดินจัดเก็บสุทธิ 2,387,106,561,034.42 2,335,224,636,563.84

  รายไดแผนดินนําสงคลัง (2,368,945,285,134.95) (2,323,390,844,607.28)

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 18,161,275,899.47 11,833,791,956.56

  ปรับ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง (19,998,250,030.72) (12,261,026,577.02)

รายการรายไดแผนดินสุทธิ (1,836,974,131.25) (427,234,620.46)

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ (220,642,212,975.93) (381,608,071,480.54)

(หน�วย : บาท)

 2562 2561
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รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562130

ภาพกิจกรรมสําคัญ
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มอบนโยบาย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากอยางยั่งยืน “ประชารัฐสรางไทย”
 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม 

สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายสนธิรัตน 

สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาวมอบนโยบาย

การขับเคลื%อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน ในงาน

การประชุมรวมพลังขับเคลื%อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยาง

ยั่งยืน “ประชารัฐสรางไทย” ณ หองจูบีลี่ อิมแพค เมืองทองธานี 

เมื%อวันที่ 21 กันยายน 2562

“Pracharat Sang Thai” policy to drive 
sustainable development of the Grassroots 
economy
 Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister, 

Mr.Uttama Savanayana, The Minister of Finance, and 

Mr. Sontirat Sontijirawong, Minister of Energy imposed a 

policy to drive sustainable development of the Grassroots 

economy at the Meeting event for sustainable development

of the Grassroots economy “Pracharat Sang Thai”, Royal

Jubili Ballroom, Impact Arean, Muang Thong Thani September 

21, 2019

รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562122

ภาพกิจกรรมสําคัญ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มอบนโยบาย
หนวยงานในพ้ืนท่ีรวมกันตอยอดและขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน 
“ประชารัฐสรางไทย”
 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

นายสันติ พรอมพัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

มอบนโยบายหน7วยงานในพื้นที่ เพื%อรวมกันตอยอดและขับเคลื%อน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางย่ังยืน “ประชารัฐสรางไทย” 

ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี และ

สุพรรณบุรี เมื%อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562

The Minister of Finance imposed 
“Pracharat Sang Thai” policy for local 
agencies to jointly expand and drive 
sustainable Grassroots economic 
development. 
Mr.Uttama Savanayana, Minister of Finance, Mr. Santi 

Promphat, Deputy Minister of Finance provided policies for 

local agencies to jointly expand and drive sustainable 

Grassroots economic development “Pracharat Sang Thai”, 

lower Central Thailand group 1, Kanchanaburi, Ratchburi, and

Suphan Buri. November 11, 2019
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงพื้นที่
ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ประชารัฐสรางไทย
 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ

ประธานกรรมการธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื%อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ

สรางไทย เพื%อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานกองทุนหมูบาน พรอมให

กําลังใจเกษตรกร ลูกคาธุรกิจชุมชน ผูประกอบการ SMEs เกษตร 

และมอบสินเชื%อธุรกิจชุมชนสรางไทย แกกลุมวิสาหกิจชุมชน

รวบรวมและแปรรปูกาแฟปางขอน จาํนวน 1 ลานบาท และวสิาหกิจ

ชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแมลาว จํานวน 2 ลานบาท นอกจากน้ี ยังได

เยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิต

ผักปลอดภัยบานสันทางหลวง เมื%อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

Minister of Finance monitored 
the Grassroots economy according to
Pracharat Sang Thai policy
 Mr.Uttama Savanayana, Minister of Finance, and the 

Chairman of the Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives (BAAC) monitored the operations of the 

National Village and Urban Community Fund, visited to 

the community entrepreneurs, SME operators and offered 

business credit to Community Enterprises such as Pangkhon

Coffee (1 Million Baht), and Mae Lao beef farming (2 Million 

Baht). December 27, 2019.

รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562124

ภาพกิจกรรมสําคัญ

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงโครงการ 
MOF Blockchain
 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน

ประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงาน

โครงการใชเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื%อยกระดับ

โครงสรางพื้นฐานสถาปตยกรรมเพื%อรองรับภารกิจของหน7วยงาน

ภาครัฐ ตามนโยบาย MOF Digital Platform is Now นําดิจิทัล

สรางเศรษฐกิจสูชุมชน ระหวาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

รวมกับ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง สํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ ณ หองประชุมวายุภักษ 1 กระทรวงการคลัง 

เมื%อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

Signing Ceremony of Memorandum of 
Understanding on MOF Blockchain Project
 Mr.Uttama Savanayana, Minister of Finance, presided 

over the signing ceremony of the Memorandum of 

Understanding between Krung Thai Bank Public Company 

Limited and the Revenue Department, the Customs 

Department, the Comptroller General’s Department, the 

Public Debt Management Office on the implementation of 

projects using blockchain technology to upgrade the 

architectural infrastructure to support the mission of 

government agencies in accordance with the “MOF Digital 

Platform is Now”, November 13, 2019.
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กฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง 
ประจําป พ.ศ. 2562
 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน

ประธานในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง 

ประจําป พ.ศ. 2562 โดยมีนายประสงค พูนธเนศ ปลัดกระทรวง

การคลัง ผูบริหาร เจาหนาที่หน7วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

และพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ี รวมในพิธี ณ วัดราชผาติการาม 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื%อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

The Royal Kathin Ceremony of Ministry 
of Finance for 2019
 Mr.Uttama Savanayana , Minister of Finance, presided over 

the Royal Kathin Ceremony of Ministry of Finance for 2019, 

in which Mr. Prasong Poontaneat, Permanent Secretary of 

Ministry of Finance, the MOF’s top executives, government 

officials and employee, also joined the ceremony at Wat 

Rajphatikaram, Dusit District, Bangkok, November 1, 2019.

รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562126

ภาพกิจกรรมสําคัญ

พิธีทําบุญเน่ืองในวันสถาปนากระทรวงการคลัง 
ครบรอบ 144 ป
 นายประสงค พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน

ในพธิทีาํบญุเนื%องในวนัสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ป 

โดยมผีูบรหิารกระทรวงการคลงั ผูแทนสวนราชการ และรฐัวสิาหกิจ 

รวมถึงอดีตผูบริหารกระทรวงการคลัง รวมในพิธี ณ หองประชุม

วายุภักษ 4 กระทรวงการคลัง เมื%อวันที่ 1 เมษายน 2562

The 144th Anniversary of the Founding 
of Ministry of Finance
 Mr. Prasong Poontaneat, Permanent Secretary of 

Ministry of Finance, together with the MOF’s top executives,

representatives from government agencies and state 

enterprises attended the religious ceremony on occasion of 

the 144
th
 Anniversary of the Founding of Ministry of Finance, 

April 1, 2019.
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ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
Contact Information

กระทรวงการคลัง
ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2126 5800

เว็บไซต www.mof.go.th

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2126 5800

เว็บไซต www.palad.mof.go.th

สํานักงานรัฐมนตรี
ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2126 5800 ตอ 2402

เว็บไซต www.ofm.mof.go.th

กรมธนารักษ
ที่อยู ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2273 0899-903

เว็บไซต www.treasury.go.th

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
ที่อยู 310 อาคาร SME Bank ชั้น 2 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2298 5880-7

เว็บไซต www.sepo.go.th

กรมศุลกากร
ที่อยู 1 ถนนสุนทร-โกษา แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 0 2667 6000, 0 2667 7000

เว็บไซต www.customs.go.th

Ministry of Finance
Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai, 

Bangkok 10400 

Tel : (662) 126 5800

Website : www.mof.go.th

Office of Permanent Secretary
Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai, 

Bangkok 10400 

Tel : (662) 126 5800

Website : www.palad.mof.go.th

Office of the Minister
Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai, 

Bangkok 10400 

Tel : (662) 126 5800 ext. 2402

Website : www.ofm.mof.go.th

Treasury Department
Soi Areesampan Rama 6 Rd., Phayathai, 

Phayathai, Bangkok 104000

Tel : (662) 273 0899-903

Website : www.treasury.go.th

State Enterprise Policy Office
310 SME Bank Building, 2

nd
 Floor, 

Phaholyothin Rd., Samsen Nai, Phayathai, 

Bangkok 10400 

Tel : (662) 298 5880-7

Website : www.sepo.go.th

Customs Department
1, Suntorn Kosa Rd., Klong Toey, 

Bangkok 10400

Tel : (662) 667 6000, (662) 667 7000

Website : www.customs.go.th
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กรมสรรพสามิต
ที่อยู 1488 ถนนนครไชยศรี 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท 0 2241 5600

เว็บไซต www.excise.go.th

กรมสรรพากร
ที่อยู 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 1161

เว็บไซต www.rd.go.th

กรมบัญชีกลาง
ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2127 7000, 0 2270 6400

เว็บไซต www.cgd.go.th

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2265 8050

เว็บไซต www.pdmo.go.th

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2273 9020

เว็บไซต www.fpo.go.th

Excise Department
1488 Nakorn Chai Si Rd., Dusit, 

Bangkok 10300

Tel : (662) 241 5600

Website : www.excise.go.th

Revenue Department
90 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Rd., 

Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : 1161

Website : www.rd.go.th

Comptroller General’s Department
Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai, 

Bangkok 10400  

Tel : (662) 127 7000, (662) 270 6400

Website : www.cgd.go.th

Public Debt Management Office
Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai, 

Bangkok 10400 

Tel : (662) 265 8050

Website : www.pdmo.go.th

Fiscal Policy Office
Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai, 

Bangkok 10400  

Tel : (662) 273 9020

Website : www.fpo.go.th
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จัดทําโดย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

และกลุมสารนิเทศการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

Published
Bureau of Policy and Strategy

and Division of Information

Office of Permanent Secretary

Ministry of Finance

ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 02-126-5800

www.mof.go.th

Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai, 

Bangkok, 10400

Tel : +66 2126 5800 

www.mof.go.th
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