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สารจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
A Message from the Minister of Finance

(ดร. อุตตม สาวนายน)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ในฐานะที่ ไดรับความไววางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรไทยเปนการทั่วไปเมื1อวันที่ 24 มีนาคม 2562 รัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งจึงมีหนาที่สําคัญในการเขามาขับเคลื1อนและบริหารเศรษฐกิจ
ของประเทศทามกลางการเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วของปจจัยดานตางๆ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื1อใหเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได
อยางมีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ในฐานะหน;วยงานหลักของรัฐบาลในดานการบริการเศรษฐกิจ และ
ดําเนินนโยบายทางการคลังซึ่งถือเปนเครื1องยนตสําคัญในการขับเคลื1อน
เศรษฐกิจของประเทศใหมีเสถียรภาพและเติบโตอยางตอเนื1อง กระทรวง
การคลัง ไดออกนโยบายและมาตรการที่สําคัญ อาทิ การออกมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจระยะตางๆ ซึ่งไดรวมถึงการบรรเทาภาระคาใชจายในการ
ดํารงชีพของผูม บี ตั รสวัสดิการแหงรัฐ การชวยเหลือกลุม เกษตรกรผูป ระสบ
ปญหาจากภัยธรรมชาติ การสนับสนุน SMEs ใหเขาถึงแหลงเงินทุน
พร อ มส ง เสริ ม องค ค วามรู  แ ละความพร อ มในการทํ า ธุ ร กิ จ เชิ ง พาณิ ช ย
การกระตุน การบริโภคภายในประเทศผานมาตรการ “ชิมชอปใช” ซึง่ เปนการ
สงเสริมใหภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐมีการทําธุรกรรมผาน
ระบบชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมาตรการเหลานี้ ไดสงผลกระตุนให
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจผานการบริโภคของประชาชนในกลุมตางๆ ชวย
สรางกําลังซื้อและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุมที่มีความเปราะบาง
ตลอดจนสรางความเชื1อมั่นใหกับนักลงทุนและประชาชนในประเทศ
กระทรวงการคลังยังไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) เพื1อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน
โดยมุงเนนการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื1อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน สรางความเทาเทียมและความเปนธรรม เพิ่มโอกาสในการ
เขาถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุม ตางๆ ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม ตางๆ พัฒนาคุณภาพสิง่ แวดลอมควบคูไ ปกับ
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทางการคลัง ซึง่ การดําเนินการทัง้ หมดของกระทรวงการคลังจะเปนไปตาม
กรอบในการรักษาวินยั ทางการคลังภายใตกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพื1อใหสถานะ
การคลังของประเทศมีความเขมแข็งและยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญที่จะสงผลใหการดําเนินการ การดําเนินงานตางๆ
ขางตนสามารถบรรลุวัตถุประสงคก็คือความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
สนองภารกิจของกระทรวงการคลังอยางตอเนื1อง ผมขอขอบคุณผูบริหาร
ขาราชการ และบุคลากรของกระทรวงการคลัง รวมทั้งหน;วยงานภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังทุกทานที่ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น
ทุม เท ในการเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต
หลักวินัยการคลัง เพื1อมุงสูเปาหมายในการพัฒนาประเทศให มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน

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
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สารจาก
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
A Message from the Deputy Minister of Finance

(นายสันติ พรอมพัฒน)

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังถือเปนหนวยงานหลักในการบริหารเศรษฐกิจของ
รัฐบาล โดยมีเปาหมายในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให
เปนไปอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน ควบคูไปกับการกระจายทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจใหกับประชาชนกลุมตางๆ อยางเทาเทียมและทั่วถึง นอกจาก
บทบาทในเชิงเศรษฐกิจแลว กระทรวงการคลังยังมีบทบาทที่สําคัญในดาน
สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไมวาจะเปนการดูแล
สวัสดิการของผูม รี ายไดนอ ย หรือการสรางการเตรียมความพรอมเขาสูส งั คม
ผูส งู อายุ เปนตน ซึง่ จะเห็นไดวา บทบาทของกระทรวงการคลังมีความสําคัญ
และมีความครอบคลุมในหลายมิติของการพัฒนาประเทศ
ผมในฐานะที่ ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล และทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังใหกํากับดูแลงานในสวนที่เกี่ยวของกับกรมบัญชีกลาง
กรมธนารักษ กรมศุลกากร รวมทั้งหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
การคลัง อาทิ ธนาคารเพื1อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื1ออุตสาหกรรมขนาดยอม
และบรรษัทตลาดรองสินเชื1อที่อยูอาศัย มีความมุงมั่นที่จะขับเคลื1อนการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลังใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแนว
นโยบายตางๆ ไมวาจะเปนการสนับสนุนและสงเสริมการสรางวินัยการเงิน
การคลัง เพื1อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายอันจะเปนการกระจายเม็ดเงินจาก
ภาครัฐเขาสูระบบเศรษฐกิจ การสรางความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ การสนับสนุนบทบาทของเอกชนเพื1อใหเกิดการขับเคลื1อน
เศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงสรางรายไดภาครัฐทั้งในสวนของรายไดภาษี
และรายไดจากทรัพยสินของรัฐ ตลอดจนการนําที่ราชพัสดุมาใชประโยชน
ทัง้ ในเชิงของการสนับสนุนโครงการลงทุนขนาดใหญ การสงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก และการสงเสริมใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีโอกาสเขาถึงแหลง
เงินทุน และมีรายไดที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื1อใหเครื1องมือทางการคลังของรัฐ
ชวยสรางความเทาเทียม ความเปนธรรม และลดความเหลื1อมลํ้า ตลอดจน
สนับสนุนใหภาคเอกชนมีขดี ความสามารถในการแขงขันทีส่ งู ขึน้ เพื1อสงเสริม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง
ผมขอขอบคุณคณะผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนที่ ไดรวมมือสนับสนุน
การทํางานของกระทรวงการคลังจนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ ไดดวยดี
ตลอดมา ผมเชื1อมัน่ เปนอยางยิง่ วา หากไดรบั ความรวมมือจากบุคลากรของ
กระทรวงการคลังอยางจริงจังและเต็มความสามารถเชนทีผ่ า นมา เศรษฐกิจ
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
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สารจาก
ปลัดกระทรวงการคลัง
A Message from
the Permanent Secretary

ในปงบประมาณ 2562 กระทรวงการคลังไดปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
เศรษฐกิจของประเทศเพื1อรองรับความผันผวนตางๆ ทัง้ จากปจจัยภายในและ
ภายนอกตอการประกอบธุรกิจ สงผลใหเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวไดอยาง
ตอเนื1อง รวมถึงไดดําเนินการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจและการคลัง
โดยวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและฉับพลันทั้งในประเทศ
และระดับโลก อันจะนํามาซึง่ โอกาสและความทาทายตอการบริหารเศรษฐกิจ
การคลังของประเทศไทย
นอกจากนี้ การดําเนินการของกระทรวงการคลังในชวงเวลาดังกลาว
ยังไดคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับ
ชาติอื1นๆ ที่เกี่ยวของในหลายประเด็น โดยกระทรวงการคลังไดมุงเนนการ
พัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื1อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
สรางความเทาเทียมและความเปนธรรม เพิ่มโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตางๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนผานการเสริมสรางศักยภาพของกลุม บุคคลตางๆ การใชกลไก
และเครื1องมือทางการคลังมาชวยในการแก ไขปญหาและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทาง
การคลังผานการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ในการกําหนดนโยบายและ
การใหบริการแกประชาชน พรอมสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนIวยงานภาครัฐ ซึง่ การดําเนินการทัง้ หมดของกระทรวงการคลังเปนไปตาม
กรอบในการรักษาวินยั ทางการคลังภายใตกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพื1อใหสถานะ
การคลังของประเทศมีความเขมแข็งและยั่งยืนในอนาคตตอไป
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของ
กระทรวงการคลังทุกทาน ทีร่ ว มมือรวมใจกันปฏิบตั หิ นาที่ พรอมทัง้ สนับสนุน
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง อันเปนการสรางประโยชน ใหกับ
ประเทศชาติและประชาชนสืบตอไป
(นายประสงค พูนธเนศ)

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.

ปลัดกระทรวงการคลัง

(Mr. Prasong Poontaneat)
Permanent Secretary
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ผลการจัดเก็บรายไดรัฐบาล
ปงบประมาณ 2562
ในปงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) รัฐบาล
จัดเก็บรายไดสทุ ธิจาํ นวน 2,566,116 ลานบาท สูงกวาปกอ น 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

Revenue Collection, Fiscal Position and Public Debt Report

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. หนวยงานอื1น จัดเก็บรายไดรวม 188,672 ลานบาท สูงกวา
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

Revenue Collection, Fiscal Position and Public Debt Report

ฐานะการคลังของรัฐบาล
ปงบประมาณ 2562
ฐานะการคลั ง ของรั ฐ บาลตามระบบกระแสเงิ น สดประจํ า
ปงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีรายไดนําสงคลังทั้งสิ้น 2,540,218
ลานบาท สูงกวาชวงเวลาเดียวกันปทแี่ ลว 14,183 ลานบาท (คิดเปน
รอยละ 0.6) ในขณะที่การเบิกจายเงินงบประมาณของรัฐบาลมี
จํานวนทัง้ สิน้ 3,043,177 ลานบาท สูงกวาชวงเวลาเดียวกันปทแี่ ลว
35,974 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 1.2) ทําใหดุลเงินงบประมาณ
ขาดดุล 502,959 ลานบาท เมื1อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่
เกินดุล 33,500 ลานบาท สงผลใหดุลการคลังรัฐบาลตามระบบ
กระแสเงินสดขาดดุล 469,459 ลานบาท ทั้งนี้ รัฐบาลไดกูเงิน
เพื1อชดเชยการขาดดุล 348,978 ลานบาท ทําใหดุลเงินสดหลัง
กูขาดดุลเทากับ 120,481 ลานบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นป
งบประมาณ 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 512,955 ลานบาท

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.

หนี้สาธารณะ
หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจํานวน
6,901,801.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.24 ของ GDP
โดยเปนหนีข้ องรัฐบาล 4,861,159.75 ลานบาท หนีท้ รี่ ฐั บาลกูเ พื1อ
ชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื1อการฟน ฟูฯ 803,016.21 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจ 892,597.67 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจ
ในภาคการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 335,921.18 ลานบาท และหนี้
หน+วยงานของรัฐ 9,106.74 ลานบาท

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.

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

หนวย: ลานบาท
Unit : Million Baht

ปีงบประมาณ

เปรียบเทียบ

Fiscal year

2562

2561

2,540,218

2,524,249

14,183

0.6

3,043,177
2,788,323
254,854
(502,959)

3,007,203
2,792,105
215,098
(482,954)

35,974
(3,782)
39,756
(21,791)

1.2
(0.1)
18.5
(4.5)

33,500

92,274

(56,988)

(61.8)

(469,459)

(390,680)

(78,779)

(20.2)

348,978

500,358

(151,380)

(30.3)

(120,481)

109,678

(230,159)

(209.8)

633,436

523,758

109,678

20.9

512,955

633,436

(120,481)

(19.0)

2019

1. รายได้*
Revenue*
2. รายจ่าย (2.1 + 2.2)
Expenses (2.1 + 2.2)
2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน Present year expenses
2.2 รายจ่ายปีก่อน
Previous year expenses
3. ดุลเงินงบประมาณ
Budget Balance
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ
Non - Budget Cash Balance
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)
Excluding Loans (3+4)
6. เงินกู้เพื่ อชดเชยการขาดดุล
Cash Balance excluding Loan
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)
Cash Balance including Loans (5+6)
8. เงินคงคลังต้นงวด
Treasury Reserves at the beginning
of the Fiscal Year
9. เงินคงคลังปลายงวด
Treasury Reserves at the End of
the Fiscal Year

Variance

2018

จํานวน

Increase (Decrease)

ร้อยละ
%

หมายเหตุ : ขอมูลเบื้องตน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
* เปนรายไดนําสงคลังซึ่งแตกตางจากรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บไดสุทธิเนื1องจากมีการเหลื1อมเวลาในการนําสงคลัง
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
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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

Overview

อํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
มาตรา 10 กําหนดใหกระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การเงินการคลังแผนดิน การประเมินราคาทรัพยสิน การบริหาร
พัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดิน
ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการ
ได แ ต ผู  เ ดี ย วตามกฎหมายและไม อ ยู  ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข องส ว น
ราชการอื1น การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ และราชการอื1นตามที่มีกฎหมาย
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 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขอ 4 กําหนดใหกระทรวง
การคลังมีกลุมภารกิจ ดังนี้

ภาพรวม
ของกระทรวง
การคลัง
Overview

กลุมภารกิจดานทรัพยสิน

1. กรมธนารักษ
2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลุมภารกิจดานรายได

1. กรมศุลกากร
2. กรมสรรพสามิต
3. กรมสรรพากร

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

กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

1. กรมบัญชีกลาง
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

Overview

แผนผังโครงสราง
Oganization Chart

The Duties and Responsibilities
of Government Agencies and State
Enterprise under the Ministry
of Finance

หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
สํ า หรั บ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของส ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีดังนี้

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.
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1. สวนราชการที่ไมสังกัดกลุมภารกิจใด

• สํานักงานรัฐมนตรี มีหนาทีร่ บั ผิดชอบงานดานชวยอํานวย
การและประสานงานตามที่ ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ประสาน
ราชการทางการเมือง ติดตอกับรัฐสภาและการตอบกระทูถาม
ของสมาชิกรัฐสภา พิจารณาเรื1องการขอเขาพบและนัดหมายของ
รัฐมนตรี ตรวจสอบเรื1องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิบัติราชการและคํารองทุกข
• สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหนาที่รับผิดชอบดาน
การพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลง
นโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบตั ริ าชการ ควบคุมการปฏิบตั ิ
ราชการประจํา การประสานงาน การตรวจราชการของกระทรวง
งานเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารในภาพรวม นอกจากนี้
ยังมีหนาที่พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื1องวินัยของขาราชการ
และปฏิบัติราชการในเรื1องที่มิไดเปนหนาที่ของสวนราชการใด
• สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง บทบาทและภารกิจเกี่ยวกับ
การเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการดานการคลัง
ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศตอกระทรวงการคลัง เพื1อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข ง ขั น และส ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น
ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในนโยบาย
และผลงานใหแกกลุมเปาหมาย ประชาชน และหน\วยงานทั่วไป
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. กลุมภารกิจดานทรัพยสิน

• กรมธนารักษ มีหนาที่ผลิตเหรียญกษาปณ จัดทําเครื1อง
ราชอิสริยาภรณ อนุรักษ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพรความรู
เกีย่ วกับทรัพยสนิ อันมีคา ของแผนดินจัดให ใชประโยชนในทีร่ าชพัสดุ
นอกจากนี้ ยังมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมการรับ-จาย แลก และ
เก็บรักษาเหรียญกษาปณ การเบิก-สงเงินคงคลังของจังหวัด
การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึง
ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพยและ
ทรัพยสินอื1นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
• สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหนาทีเ่ สนอ
แนะนโยบาย การเงิน การบัญชี คาตอบแทน และสวัสดิการของ
รัฐวิสาหกิจ กําหนดนําสงเงินรายไดแผนดิน พัฒนาประสิทธิภาพ
ของรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานและระบบ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

Ministry of Finance Annual Report 2019 23
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3. กลุมภารกิจดานรายได

3. Revenue Cluster

• กรมศุลกากร มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศลุ กากร
ขาเขา-ขาออก และคาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทน
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพื1อเปน
รายไดแผนดิน ซึง่ จะตองมีการปองกันและปราบปรามการหลีกเลีย่ ง
และลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการสงเสริม
การสงออก โดยมาตรการทางภาษีอากร และการใหบริการแก
ผูนําเขาและสงออก เพื1อสนองนโยบายรัฐบาลในการสงเสริม
การคาระหวางประเทศ ใหสามารถสงสินคาไปจําหน\ายในตลาด
ตางประเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว
• กรมสรรพสามิต มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจาก
สินคาบางประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรและสินคาบางชนิดที่
นําเขาจากตางประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ
โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษี และการปราบปรามผูกระทํา
ผิดกฎหมายอยางเขมงวดกวดขัน
• กรมสรรพากร เปนหน\วยงานหลักในการจัดเก็บรายไดภาษี
ใหภาครัฐ เพื1อเปนรายได ใหรัฐบาลนํามาใชพัฒนาประเทศ กํากับ/
ตรวจสอบการปฏิบตั ดิ า นภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและเรงรัดภาษี
อากรคาง ตัวแทนฝายรัฐในการรักษาความเปนธรรม และรักษา
สภาพบังคับใชกฎหมายภาษี พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย
และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื1อสงเสริมการออม การลงทุน
และการแข ง ขั น ในการผลิ ต และการส ง ออกกั บ นานาประเทศ
ตลอดจนสรางความเปนธรรมในการกระจายรายได และเสริมสราง
ความสมั ค รใจในการเสี ย ภาษี นอกจากนี้ ไ ด ทํ า ความตกลงกั บ
ประเทศตางๆ เพื1อขจัดการเก็บภาษีซาํ้ ซอนระหวางกัน เพื1อสนับสนุน
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ

• 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 investment between these countries.

4. กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

• กรมบั ญ ชี ก ลาง เป น หน\ ว ยงานกลางในการกํ า หนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานกฎหมายการคลังการบัญชี
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน
คาตอบแทนและสวัสดิการ บริหารงานบุคคลลูกจางของสวน
ราชการ และความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคุม
การเบิกจายเงินและบริหารการใชจา ยเงินทัง้ ทีเ่ ปนเงินงบประมาณ
และเงิ น นอกงบประมาณให ส อดคล อ งกั บ การรั ก ษาวิ นั ย และ
ความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง บริ ห ารเงิ น สดภาครั ฐ บริ ห ารการ
รับ-จายเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในสวนภูมิภาค
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางดานการบริหาร
การเงินภาครัฐ และเปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง
• สํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ มีหนาทีก่ าํ หนดนโยบายและ
วางแผนการกอหนี้ในภาพรวม ดําเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้
สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและตางประเทศ บริหารหนี้สาธารณะ
ทัง้ ทางดานการบริหารความเสีย่ งและการบริหารเงินสด จัดทําฐาน
ขอมูลหนี้ของประเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินกู และ
24
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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

การชําระหนี้ ดําเนินการหรือจัดใหมีการพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน ดําเนินการเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแก ไขการผูกพันและ
บริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ
5. รัฐวิสาหกิจ

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.

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยการจั ด ตั้ ง องค ก รของรั ฐ บาล
พ.ศ. 2496 กําหนดใหรัฐบาลสามารถจัดตั้งองคกรของรัฐบาลที่มี
ฐานะเปนนิติบุคคลเปนพระราชกฤษฎีกาขึ้นไดตามที่เห็นสมควร
เพื1อดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะ หรือเพื1อประโยชน ในทาง
เศรษฐกิจ หรือชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแก
ประชาชน โดยใชเงินทุนจากงบประมาณแผนดิน พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เปนรากฐานของการกําเนิดรัฐวิสาหกิจตางๆ ในปจจุบัน
กระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจํานวน 15 แหง ไดแก
• สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มีวัตถุประสงค ในการออก
สลากกินแบงรัฐบาล จัดการโรงพิมพสลากหรือสิง่ พิมพทเี่ กีย่ วของ
• การยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) มีวัตถุประสงค ในการ
ผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเปนกิจการผูกขาดของรัฐ รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจ การประกอบอุตสาหกรรม อุปกรณ เครื1องมือ หรือเครื1องใช
ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมกี ารศึกษา วิจยั พัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ
จากพืชอื1น
• ธนาคารออมสิ น มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ
สงเสริมการออม สรางวินัยทางการเงิน และการสงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความเขมแข็ง
ไดอยางยัง่ ยืน ดวยการเสนอบริการทางการเงินทีค่ รบวงจร ลํา้ สมัย
และเหนือความคาดหวัง ตลอดจนดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐ
เพื1อสรางความแข็งแกรงของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมตัง้ แต
ระดับฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให
เขมแข็งยั่งยืน
• ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) มีบทบาทหนาที่ในการ
สนับสนุนใหประชาชนมีอาคารและ/หรือทีด่ นิ เพื1อใชเปนทีอ่ ยูอ าศัย
โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยและปานกลางที่ ไมสามารถเขาถึงบริการ
สินเชื1อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชย ได โดยมีพันธกิจที่สําคัญ
คือ ทําใหคนไทยมีบาน
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• ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มุงมั่นดูแลและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร เพื1อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่ง
แกลูกคา รวมถึงการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ใหคุณภาพที่ดีขึ้น พรอมทั้งสรางผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืนแก
ผูถือหุน
• ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
มีบทบาทในการใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกเกษตรกร
กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื1องกับเกษตรกรรมอยางครบวงจร
ควบคูก บั การเสริมสรางองคความรูแ ละสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
รวมทั้ง รวมกับหน\วยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมธุรกิจ
ดานการเกษตร เพื1อเพิ่มรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทย
• องคการสุรา (กรมสรรพสามิต) มีหนาที่เปนผูดําเนินการ
ผลิ ต และจํ า หน\ า ยเอทิ ล แอลกอฮอล และผลิ ต ภั ณ ฑ ต  อ เนื1อ ง
เพื1อตอบสนองความตองการดานการแพทย เภสัชกรรม วิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
• โรงงานไพ (กรมสรรพสามิต) มีอํานาจหนาที่ในการผลิต
ไพและรับจางพิมพสิ่งพิมพทุกชนิดเพื1อหารายได ใหรัฐ รวมถึง
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของตอเนื1องกัน ทําการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ของโรงงานไพ ตั้งและรับเปนสาขาตัวแทน ตัวแทนการคาตางๆ
อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค
• ธนาคารเพื1อ การส ง ออกและนํ า เข า แห ง ประเทศไทย
(ธสน.) มีหนาที่สนับสนุนทางการเงินเพื1อนําผูประกอบการไทย
เขาสูเวทีการคาและการลงทุนระหวางประเทศ และการลงทุน
สําหรับการพัฒนาในประเทศตามนโยบายรัฐบาล และลดความเสีย่ ง
การคาการลงทุนระหวางประเทศใหแกผปู ระกอบการไทย การพัฒนา
ประเทศ โดยการใหสินเชื1อ คํ้าประกัน รับประกันความเสี่ยงหรือ
ใหบริการที่จําเปนอื1นๆ
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• 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.

• 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.

• บรรษัทประกันสินเชื1ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
มี บ ทบาทหน า ที่ ช  ว ยเหลื อ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
(SMEs) ในการใหบริการคํ้าประกันสินเชื1อแก SMEs ที่มีศักยภาพ
แตหลักทรัพยคํ้าประกันไมเพียงพอในการขอกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน
• บรรษัทตลาดรองสินเชื1อทีอ่ ยูอ าศัย (บตท.) มีบทบาทหนาที่
ในการพัฒนาตลาดรองสินเชื1อทีอ่ ยูอ าศัย ดวยการนําหลักการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพยมาใช เพื1อใหสามารถระดมทุนสําหรับการ
ขยายสินเชื1อที่อยูอาศัยไดมากเพียงพอสมํ่าเสมอ
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.) มีบทบาทในการใหบริการทางการเงินกับ
SMEs ไทยรายเล็ก ดานสินเชื1อ ดานรวมลงทุน เพื1อเพิม่ โอกาสการ
เขาถึงแหลงเงินทุนแก SMEs ขนาดเล็กที่ไมไดรบั บริการจากระบบ
สถาบันการเงินเชิงพาณิชย ชวยเหลือและพัฒนาผูประกอบการ
เชิงรุกดานการตลาด ดานการจัดการ และดานการผลิตเพื1อขับเคลื1อน
เศรษฐกิจโดยเนนนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
สรางความพึงพอใจและความผูกพันแกลกู คา คูค า ผูถ อื หุน และ
ผูม สี ว นไดสว นเสีย ภายใตระบบการบริการ และกระบวนการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
• บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) มีหนาที่
ในการพัฒนาและบริหารศูนยราชการใหมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ และมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิด
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
พัฒนาธุรกิจใหมเพื1อเพิม่ ชองทางการหารายไดทหี่ ลากหลายเขาสูร ฐั
• ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) มีบทบาทใน
การใหบริการทางการเงินอยางถูกตองตามหลักชะรีอะห ศาสนา
อิสลาม เพื1อรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคามุสลิม
ลูกคาทัว่ ไปทีท่ าํ ธุรกิจกับกลุม มุสลิม ตลอดจนเปนอีกหนึง่ ทางเลือก
ใหกับลูกคาทั่วไป โดยธนาคารเนนการสนับสนุนและเชื1อมโยงการ
ทําธุรกิจของกลุม มุสลิมและผูท เี่ กีย่ วของเพื1อชวยสงเสริมการลงทุน
โครงการเศรษฐกิจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื1อการพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตทตี่ อ งการแหลงเงินทุนเพิม่ เพื1อรองรับการ
ลงทุนโครงการในอนาคต อีกทัง้ ยังเปนกลไกในการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของ
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุมลูกคามุสลิม
• บริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
จํากัด (Islamic Bank Asset Management Ltd. : IAM) ทํา
หนาที่แกไขปญหาเฉพาะธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.)
รับโอนหนี้ดอยคุณภาพ (Non-Performing Financing : NPF) ใน
สวนลูกคาที่ไมใชมสุ ลิม รวมถึงหลักประกันของสินทรัพยจาก ธอท.
และนําไปบริหารหรือจําหน\ายเทานัน้ ตลอดจนดําเนินการฟองรอง
ดําเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายตอไป ตามแนวทางที่กระทรวง
การคลังเสนอ
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6. องคการมหาชน

6. Public Organization

สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื1อนบาน
(องคการมหาชน) (สพพ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื1อนบาน
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยมีวตั ถุประสงคและอํานาจหนาทีห่ ลัก
ดังตอไปนี้
- ใหการชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการทีเ่ กีย่ วโยงกับ
การชวยเหลือทางการเงินในการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจแกรฐั บาล
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื1อนบาน
- ใหการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื1อนบาน
- รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจยั และจัดทําขอเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดหรื อ การดํ า เนิ น นโยบายและมาตรการ
การรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื1อนบาน
- ประสานการใช อํ า นาจหน า ที่ ห รื อ การดํ า เนิ น การของ
หน\วยงานของรัฐ องคการหรือหน\วยงานในประเทศหรือตางประเทศ
และภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ งเพื1อ บู ร ณาการการร ว มมื อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื1อนบาน

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. หนวยงานของรัฐรูปแบบอื่น

• ธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ น
การดําเนินภารกิจอันพึงเปนงานของธนาคารกลางเพื1อดํารงไว
ซึง่ เสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของสถาบันการเงินและ
ระบบการชําระเงิน มีหนาที่หลักดังตอไปนี้
- ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร ภายใต
บังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเงินตรา และมีสิทธิแต
ผูเดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร
- กําหนดและดําเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงินกําหนด ไดแก รับเงินฝาก กําหนดอัตราดอกเบีย้ ใน
การใหกยู มื เงินแกสถาบันการเงิน ซือ้ ขายเงินตราตางประเทศและ
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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,

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.

แลกเปลีย่ นกระแสเงินสดในอนาคต กูย มื เงินตราตางประเทศเพื1อ
ดํารงไวซึ่งเสถียรภาพแหงคาของเงินตรา กูยืมเงินเพื1อการดําเนิน
นโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพยเทาที่จําเปนและแลกเปลี่ยน
กระแสเงินสดในอนาคต เพื1อควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงิน
ของประเทศ รวมถึงยืมหรือใหยืมหลักทรัพยตามที่กําหนดโดยมี
หรือไมมีคาตอบแทน
- บริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท. (ไมรวมสินทรัพย ใน
ทุนสํารองเงินตราตามกฎหมายวาดวยเงินตรา) การนําสินทรัพย
ไปลงทุ น หาประโยชน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความมั่ น คง สภาพคล อ ง
ผลประโยชนตอบแทนของสินทรัพย และความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการ
- เปนนายธนาคารของรัฐบาล โดยมีอํานาจหนาที่ ในการ
รับจายเงินเพื1อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษา
เงิน หลักทรัพย หรือของมีคาอยางอื1นเพื1อประโยชนของรัฐบาล
การเปนตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองคําและเงิน
การซื้อขายและโอนตั๋วแลกเงิน หลักทรัพยและใบหุน การควบคุม
และการรวมไว ในแหลงกลางซึ่งเงินปริวรรตตางประเทศ หรืออาจ
เปนนายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหน\วยงานอื1นของรัฐ นอกจากนี้
อาจเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐบาล โดยมีอํานาจกระทํา
การจัดจําหน\ายหลักทรัพยของรัฐบาล จายเงินตนและดอกเบี้ย
หรืออาจเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงิน
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน\วยงานอื1นของรัฐ
- เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน โดยมีอาํ นาจหนาที่ใน
การใหกยู มื เงินหรือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันการเงิน
การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย หรือของมีคา อยางอื1นของสถาบัน
การเงิน รวมถึงการสั่งใหสถาบันการเงินสงรายงานหรือชี้แจงเพื1อ
อธิบายเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันได
- จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน ระบบ
การหักบัญชีระหวางสถาบันการเงิน และบริหารจัดการระบบ
ดังกลาวใหเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- กํ า กั บ ตรวจสอบ วิ เ คราะห ฐ านะและการดํ า เนิ น งาน
ตลอดจนการบริ ห ารความเสี่ ย งของสถาบั น การเงิ น เพื1อ ให มี
เสถียรภาพ
- บริ ห ารจั ด การอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราภายใต ร ะบบ
การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา รวมทั้ ง บริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย ใ น
ทุนสํารองเงินตรา ตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
- ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน
• สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย (กลต.) เปนหน\วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีอาํ นาจหนาที่
ในการสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลตลาดทุน อาทิ การ
ระดมทุน สินคาและบริการ ผูป ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ การกระทํา
อันไมเปนธรรมในตลาดทุน
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• สถาบันคุมครองเงินฝาก (สคฝ.) เปนหน\วยงานของรัฐ
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันคุม ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
เพื1อใหความคุมครองแกผูฝากเงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
ผูฝ ากเงินรายยอยทีเ่ ปนคนสวนใหญของประเทศทีอ่ าจจะไมสามารถ
เขาถึงขาวสารทางการเงินไดอยางเพียงพอ ในกรณีทสี่ ถาบันการเงิน
ซึ่งอยูภายใตความคุมครองถูกปดกิจการ ผูฝากเงินจะไดรับเงิน
ฝากคืนจากสถาบันคุมครองเงินฝากอยางรวดเร็วภายใตวงเงิน
และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว สวนเงินฝากที่มีจํานวน
เกินวงเงินจายคืนดังกลาว จะไดรับคืนเพิ่มเติมจากการชําระบัญชี
สถาบันการเงินที่ปดกิจการ มีหนาที่หลักดังตอไปนี้
- คุม ครองเงินฝากใหแกผฝู ากเงิน โดยจายคืนเงินใหแกผฝู าก
โดยเร็วเมื1อสถาบันการเงินปดกิจการ
- เก็บเงินนําสงจากสถาบันการเงินที่ ไดรับความคุมครอง
เพื1อสะสมไวเปนกองทุนคุมครองเงินฝาก สําหรับใช ในการจาย
คืนเงินใหแกผฝู ากเงินตามวงเงินและระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
หากสถาบันการเงินใดถูกปด
- ชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปด และนําเงินที่ ไดรับจาก
การชําระบัญชี จายคืนใหแกผูฝากในกรณีที่มีเงินฝากเกินวงเงิน
ที่กําหนด
• กองทุนเงินใหกยู มื เพื1อการศึกษา (กยศ.) มีหนาทีส่ นับสนุน
และเรงดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื1อรองรับความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศเพื1อสนองตอบความจําเปนดังกลาว โดยการหาทางแกไข
ปญหาความเหลื1อมลํ้าดานการศึกษาในสังคม เพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ใหแกนกั เรียน นักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย
กูยืมเพื1อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ
และอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรี อันจะมีสวนสําคัญในการชวย
ยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น
• กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มีหนาที่เปน
หลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทน
การรับราชการแกขาราชการเมื1อออกจากราชการ สงเสริมการ
ออมทรัพยของสมาชิกและจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื1น
ใหแกสมาชิก มีหนาที่หลักดังตอไปนี้
- ดานลงทุน : นําเงินที่รับจากสมาชิกและสวนราชการไป
ลงทุน เพื1อใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได
ตามวัตถุประสงคของกฎหมายและนโยบายทีค่ ณะกรรมการกําหนด
- ดานสมาชิก : ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารฐานขอมูล
สมาชิก การจัดสรรผลประโยชนจากการลงทุน การประชาสัมพันธ
เพื1อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง การจัดสวัสดิการและ
สิ ท ธิ ป ระโยชน ต  า งๆ ให แ ก ส มาชิ ก รวมถึ ง การจ า ยเงิ น และ
ผลประโยชนคืนใหแกสมาชิกเมื1อพนสมาชิกภาพ
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Overview

• 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.

• 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
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554
เพื1อใหมรี ะบบการออมเพื1อการดํารงชีพในยามชราภาพทีค่ รอบคลุม
ประชาชนทุ ก กลุ  ม โดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานส ว นใหญ
ของประเทศทีเ่ ปนแรงงานนอกระบบยังไมไดรบั ความคุม ครองเพื1อ
การชราภาพอยางทั่วถึง จึงทําใหบุคคลเหลานี้มีความเสี่ยงที่จะตก
อยูในความยากจนในวัยสูงอายุ อันเนื1องมาจากไมมีชองทางหรือ
โอกาสเขาถึงระบบการออมเงินในขณะทีอ่ ยูในวัยทํางาน เพื1อสราง
ความมัน่ คงในบัน้ ปลายของชีวติ ตลอดจนเพื1อเปนการสรางวินยั ใน
การออมของประชาชนคนไทยในวัยทํางาน จึงจัดตั้งกองทุนเพื1อ
เปนชองทางการออมขั้นพื้นฐานใหแกผูที่ยังไมไดรับความคุมครอง
เพื1อการชราภาพให ไดรับผลประโยชน ในรูปบํานาญ อันเปนการ
สรางความเทาเทียม และความเปนธรรมในการดูแลจากภาครัฐ
• มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
จัดตั้งขึ้นเมื1อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เปนองคกรไมแสวงหา
กําไรภายใตการสนับสนุนของกระทรวงการคลัง มีภารกิจตามการ
จดทะเบียนมูลนิธิ ดังนี้
- การศึกษาวิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเงิน การคลัง
และสังคม ตลอดจนการดําเนินการติดตาม รวบรวม รายงานขอมูล
และสถานะทางเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และสังคม
- การสงเสริมความรวมมือดานการวิจยั และการฝกอบรมกับ
หน\วยงาน/องคกรภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ
- การดําเนินการรวมกับองคการการกุศลอื1นๆ เพื1อสาธารณประโยชน
- ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
- เปนทีป่ รึกษางานดานการศึกษา วิเคราะห วิจยั จัดฝกอบรม
และจัดสัมมนาในสาขาตางๆ
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งบประมาณรายจาย และอัตรากําลัง

Budget and Staffing Ratio

งบประมาณรายจาย
และอัตรากําลัง

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

Budget and Staffing Ratio

สวนราชการ
DEPARTMENT

งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามหนวยงาน
THE BUDGET OF THE MINISTRY OF FINANCE 2019 BY DEPARTMENT

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี

Civil Servants

พนักงาน
ราชการ

Government
Employees

ลูกจาง
ประจํา

Permanent
Employees

ลูกจาง
ชั่วคราว

Temporary
Employees

รวม
Total

จํานวนผูพิการ
ที่รับเขาทํางาน

Number of disabled
persons admitted
to work

215

85

22

150

472

4

1,832

358

345

1,294

3,529

21

2,111

441

91

421

3,064

23

กรมศุลกากร

4,673

782

204

749

6,408

56

กรมสรรพสามิต

3,231

709

203

2,126

6,269

42

18,212

453

1,038

3,109

22,812

170

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

163

27

1

41

232

0

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

195

9

-

91

295

2

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

275

24

11

140

450

3

30,607

2,888

1,915

8,121

43,531

321

Office of Permanent Secretary

กรมธนารักษ์

Treasury Department

หนวย: บาท I Unit : Baht

ขาราชการ

กรมบัญชีกลาง

Comptroller General’s Department
Customs Department
Excise Department

กรมสรรพากร

Revenue Department
State Enterprise Policy Office

Public Debt Management Office
Fiscal Policy Office

รวม I Total

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

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

1. มาตรการระยะสั้นที่ชวยสนับสนุน
การฟนตัวทางเศรษฐกิจและแกไขปญหา
ระยะสั้น

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

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562

Measure for stimulating the economy
in year 2019

มีวตั ถุประสงคเพื1อกระตุน เศรษฐกิจและบรรเทาภาระคาครองชีพ
ใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยและเกษตรกรรายยอยใหสามารถ
ดํารงชีพได ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงสงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนเพื1อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงป
2562 โดยการดําเนินการ ไดแก
- มาตรการบรรเทาภาระคาใชจา ยในการดํารงชีพของผูม บี ตั ร
สวัสดิการแหงรัฐ และกองทุนหมูบ า นและชุมชนเมือง โดยมีมาตรการ
พักชําระหนี้เงินตนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่คงคาง
กับสถาบันการเงิน เพื1อลดภาระในการชําระหนี้และเพิ่มสภาพ
คลองใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจํานวน 50,732 แหง
ภายใตการดูแลของธนาคารออมสินและธนาคารเพื1อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร โดยเปนการพักชําระเฉพาะเงินตนเทานั้น
และยังคงตองชําระดอกเบี้ยตามปกติเปนระยะเวลา 3 ป
- มาตรการเพื1อ บรรเทาค า ครองชี พ สํ า หรั บ เกษตรกร
ผูประสบภัยแลง ป 2562 และเกษตรกรรายยอย
1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู โดยเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.
ทีป่ ระสบภัยแลงไดรบั สิทธิจ์ า ยดอกเบีย้ เงินกูเ หลือรอยละ 0.1 ตอป
สําหรับตนเงินกูที่ ไมเกิน 300,000 บาท เปนระยะเวลา 1 ป
(1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563)
2. โครงการขยายเวลาชํ า ระหนี้ เ งิ น กู  โดยเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส. ที่ ไดรับผลกระทบจากภัยแลงไดรับสิทธิ์ขยายเวลา
ชําระหนี้เดิมเปนระยะเวลา 2 ปนับจากงวดชําระเดิม แตไมเกิน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นอกจากนี้ ธ.ก.ส. มีมาตรการสินเชื1อ
ผอนปรนเพื1อชวยเหลือเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ใหมีเงินทุนสําหรับ
เปนคาใชจายหรือคาลงทุนเพื1อฟนฟูการประกอบอาชีพ และเปน
คาสรางหรือซอมแซมที่อยูอาศัยหรือโรงเรือนการเกษตร รวมถึง
ฟนฟูการผลิตที่ ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ
วงเงินรวม 55,000 ลานบาท
3. โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูป ลูกขาว
นาป ป ก ารผลิ ต 2562/63 เกษตรกรที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร
ผูปลูกขาวป 2562 กับกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับเงินชวยเหลือ
ไรละ 500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร เพื1อบรรเทาความ
เดือดรอนและลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกร โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2562 จายเงินใหเกษตรกรแลว 2,611,595 ครัวเรือน
เปนเงิน 15,924.26 ลานบาท
- มาตรการเพื1อ กระตุ  น การบริ โ ภคและการลงทุ น ภายใน
ประเทศ
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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

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.

1. มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช”
เพื1อสงเสริมการทองเทีย่ วในประเทศและสนับสนุนการใชจา ยผาน
ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยภาครัฐ (G-Wallet) โดย
กลุมเปาหมายผูเขารวมมาตรการ ไดแก ชาวไทยที่มีอายุ 18 ป
บริบูรณขึ้นไป และมีบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 10 ลานคน
ระยะเวลาดําเนินงาน 20 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 โดย
ผูผ า นการลงทะเบียนจะไดรบั สิทธิประโยชน ใน 2 สวน คือ สวนที่ 1
รัฐบาลสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทตอคน เพื1อซือ้ สินคาและบริการ
จากผู  ประกอบการที่ เ ข ารวมมาตรการโดยไม ส ามารถเบิ ก เปน
เงินสดได และสวนที่ 2 หากผูลงทะเบียนเติมเงินเพิ่มเติมเพื1อ
ใชจายคาอาหารและเครื1องดื1ม คาที่พัก หรือคาสินคาทองถิ่นจาก
ผูป ระกอบการทีเ่ ขารวมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินชดเชย
เปนจํานวนรอยละ 15 ของยอดชําระเงินแตไมเกิน 4,500 บาทตอคน
2. โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดําเนินการรวมกับธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
โดยมี ว งเงิ น สิ น เชื1อ รวม 10,000 ล า นบาท คิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย
รอยละ 1 เพื1อให SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน เสริมสภาพคลอง
หรื อ ลงทุ น ขยายกิ จ การและสนั บ สนุ น SMEs ในกลุ  ม ธุ ร กิ จ
ทองเทีย่ วและบริการเพื1อปรับปรุงซอมแซม ขยายกิจการ และยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ ทัง้ นี้ ธพว. รวมกับ สสว.
ไดกําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือ SMEs แลว
3. โครงการคํ้าประกันสินเชื1อ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 8 (PGS8) บรรษัทประกันสินเชื1ออุตสาหกรรมขนาดยอม
(บสย.) ดําเนินโครงการ PGS8 วงเงินโครงการ 150,000 ลานบาท
ระยะเวลาการคํ้าประกันไมเกิน 10 ป คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน
เฉลี่ยไมเกินรอยละ 1.75 ตอป เพื1อชวยเหลือ SMEs ใหสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 อนุมัติการคํ้าประกันแลว 1,288 ราย เปนเงิน 3,634.82
ลานบาท
นอกจากนี้ สถาบันการเงินของรัฐ ไดแก ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห
ยังมีมาตรการสินเชื1อผอนปรนเพื1อสนับสนุน SMEs และทีอ่ ยูอ าศัย
วงเงินรวม 100,000 ลานบาท สําหรับสินเชื1อ SMEs และวงเงิน
52,000 ลานบาทสําหรับสินเชื1อที่อยูอาศัย
มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 684) พ.ศ. 2562 กําหนดใหขยาย
เวลาลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มใหคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 7 (รวม
ภาษีทองถิ่น) ไปอีก 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563 เพื1อชวยลดภาระคาครองชีพของประชาชนและสรางความ
เชื1อมั่นในการประกอบธุรกิจใหกับภาคเอกชนอันจะทําใหระบบ
เศรษฐกิ จ มี ก ารขยายตั ว อย า งต อ เนื1อ ง รวมทั้ ง เพื1อ สนั บ สนุ น
เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันเพื่อวางรากฐาน
ระยะยาว

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

มาตรการสนับสนุน SMEs และ Start-Up

Measures to support SMEs and Start-Up

(1) โครงการคํ้ า ประกั น สิ น เชื1อ เพื1อ ผู  ป ระกอบการ Micro
Entrepreneurs ระยะที่ 3 (วงเงินคํ้าประกัน 15,000 ลานบาท
รายละไมเกิน 200,000 บาท คาธรรมเนียมการคํ้าประกันรอยละ
1 - 2 ตอป โดยคิดตามระดับความเสีย่ งของผูป ระกอบการรายยอย
ระยะเวลาการคํา้ ประกันสินเชื1อสูงสุดไมเกิน 10 ป รับคําขอถึงวันที่
23 กรกฎาคม 2563) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บสย. คํ้าประกัน
สินเชื1อใหกับ SMEs แลว 42,531 ราย จํานวนเงิน 4,038 ลานบาท
(2) โครงการคํ้าประกันสินเชื1อ Portfolio Guarantee Scheme
(PGS) 7 (มีวงเงินคํ้าประกันรวม 150,000 ลานบาท คาธรรมเนียม
คํ้าประกันไมเกินรอยละ 1.5 - 1.75 ตอป ระยะเวลาคํ้าประกัน
สินเชื1อสูงสุดไมเกิน 10 ป รับคําขอถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บสย. คํ้าประกันสินเชื1อใหกับ SMEs
แลว 29,104 ราย จํานวนเงิน 70,803 ลานบาท
(3) มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผาน
การรวมลงทุนในรูปแบบ SMEs Private Equity Trust fund (วงเงิน
รวมทุน 6,000 ลานบาท ธนาคารละ 2,000 ลานบาท) ณ วันที่ 30
กันยายน 2562 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ (1) ธนาคารออมสินอนุมตั ิ
หลั ก การร ว มทุ น 25 ราย วงเงิ น 538.8 ล า นบาท อนุ มั ติ
รวมลงทุน 17 ราย วงเงิน 364.5 ลานบาท (2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
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

(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

มาตรการทางการเงิน
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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

(4) มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผาน
โครงการคํ้าประกันสินเชื1อเพื1อผูประกอบการใหมและผูประกอบ
การเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) เมื1อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงการคลัง
โดยบรรษัทประกันสินเชื1ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ดําเนิน
มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผานโครงการ
คํ้ า ประกั น สิ น เชื1อ เพื1อ ผู  ป ระกอบการใหม แ ละผู  ป ระกอบการ
เทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาส
ใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
กลุ  ม ดั ง กล า วสามารถเข า ถึ ง แหล ง เงิ น ทุ น ในระบบได ม ากขึ้ น
รวมทั้งจะชวยสรางความเชื1อมั่นใหแกสถาบันการเงินในการปลอย
สินเชื1อใหแกผูประกอบการ SMEs โดยมาตรการดังกลาว มีวงเงิน
คํ้าประกันสินเชื1อรวม 8,000 ลานบาท ระยะเวลาคํ้าประกันสินเชื1อ
สูงสุดไมเกิน 10 ป กําหนดวงเงินคํ้าประกันสินเชื1อสูงสุดตอราย
SMEs ไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับผูประกอบการใหม (Start-up)
และไมเกิน 40 ลานบาท สําหรับผูป ระกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม
โดย บสย. คิดคาธรรมเนียมการคํา้ ประกันในอัตราไมเกินรอยละ 1.5
ตอปของวงเงินคํ้าประกันสินเชื1อ ขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงของ
ผูประกอบการ และรัฐบาลเปนผูจายคาธรรมเนียมการคํ้าประกัน
แทนผูประกอบการ SMEs ในอัตรารวมรอยละ 2 ตลอดอายุการ
คํ้าประกัน ทั้งนี้ ผูประกอบการ SMEs ที่สนใจเขารวมโครงการ
สามารถยื1นขอคํ้าประกันสินเชื1อไดจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางใดอยางหนึง่ จะถึงกอน ทัง้ นี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บสย. อนุมัติแลว 712 ราย จํานวนเงิน
1,142 ลานบาท
มาตรการสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
การคาและการลงทุนในภูมิภาค
มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจัดตั้ง
ศูนยกลางธุรกิจระหวางประเทศ (IBC)

สืบเนื1องจากกระทรวงการคลังไดออกมาตรการภาษีเพื1อสงเสริม
การจัดตัง้ ศูนยกลางธุรกิจระหวางประเทศ (International Business
Center หรือ IBC) มาทดแทน ROH1, ROH2, IHQ และ ITC ตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 เพื1อสงเสริมการลงทุน
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และใหสอดรับกับแนวปฏิบตั ขิ องมาตรฐานสากล ซึง่ กอนหนานี้ ไดมี
การยกเลิกมาตรการภาษีเพื1อสงเสริมการจัดตัง้ สํานักงานปฏิบตั กิ าร
ภูมิภาค 1 (Regional Operating Headquarters : ROH1) ไปแลว
จึงไดมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื1อยกเลิกมาตรการภาษีเพื1อ
สงเสริมการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค 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
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อยางไรก็ดี สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับคนตางดาวซึ่งทํางาน
ประจํา ROH2, IHQ และ ITC ในปจจุบันยังคงอยูตอไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสําหรับบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คล
ตางประเทศที่ถือหุนใน ROH2, IHQ และ ITC สิทธิประโยชน
จะยังคงอยูตอไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ROH1,
ROH2 และ IHQ ที่จะขอเปลี่ยนแปลงเปน IBC จะไดรับการ
ผอนปรนเงื1อนไขบางประการและไดรับการอํานวยความสะดวก
ในการยื1นคําขอการเปลี่ยนแปลง และสําหรับ ITC ที่จะขยาย
ขอบเขตธุรกิจใหรวมถึงการเปนสํานักงานใหญและไดมกี ารยื1นคําขอ
อนุมตั เิ ปน IBC จะไดรบั การอํานวยความสะดวกในการยื1นคําขอการ
เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน โดยกรมสรรพากรไดเริ่มเปดรับการยื1น
คําขอเปน IBC แลว ตั้งแตเดือนเมษายน 2562
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
(National e-Payment Master Plan)

โครงการที่ 1 ระบบการชําระเงินแบบ Any ID และโครงการที่ 2
การขยายการใชบัตร มีวัตถุประสงคเพื1อพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานการชําระเงินของประเทศไทยใหสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย และเปนชองทางในการจายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ
สูประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสงเสริมการใชบัตร
อิเล็กทรอนิกสที่มีคาธรรมเนียมตํ่าแทนการใชเงินสด โดยปจจุบัน
มีผูลงทะเบียนพรอมเพยทุกประเภทแลวจํานวน 46.5 ลานราย
และมีปริมาณธุรกรรมทั้งสิ้น 1.1 พันลานรายการ คิดเปนมูลคา
ธุรกรรมทั้งสิ้น 5.8 ลานลานบาท (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)
และไดมกี ารติดตัง้ อุปกรณรบั ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื1อง
Electronic Data Capture : EDC) แลวทัง้ สิน้ จํานวน 768,103 เครื1อง
โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
เปนโครงการที่มุงเนนการพัฒนาการจัดทําและการนําสงขอมูล
ใบกํากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส
(e-Receipt) เพื1ออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทํา
รวมทั้งการนําสงรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินและการนําสง
ภาษีเมื1อมีการชําระเงินผานระบบ e-Payment ซึ่งเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังไดยกระดับการบริการผูเสียภาษีให
คืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดเร็วขึ้นผานระบบพรอมเพย การ
ดําเนินการในระยะตอไป กรมสรรพากรจะดําเนินการพัฒนาระบบ
โครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของกับฐานขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
ของผูเสียภาษีเพื1อการบริการที่ดีและการแนะนําการเสียภาษีได
อยางเต็มประสิทธิภาพ
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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.

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 receivingdisbursement 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.

โครงการที่ 4 e-Payment ภาครัฐ ประกอบดวยโครงการยอย
2 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม เปนโครงการ
ที่จัดทําขึ้นเพื1อใหภาครัฐมีฐานขอมูลกลางในการดูแลใหความ
ชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมแกประชาชน เพื1อบูรณาการจัดระบบ
การแจงสิทธิ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม การประเมินและ
ตรวจสอบการใช สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารสั ง คมให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่งกรมบัญชีกลางไดดําเนินการจายเงินสวัสดิการสังคมผานบัตร
โดยเปดใหลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐแลวเมื1อป 2560 โดยมี
การลงทะเบียนจํานวน 2 รอบ และมีผูไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
แลวจํานวน 14,176,464 ราย
รอบที่ 1 โครงการประชารัฐสวัสดิการการใหความชวยเหลือผาน
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ มีผมู สี ทิ ธิรบั บัตรแลว 11,103,785 ใบ (ขอมูล
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561)
รอบที่ 2 การลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติม ภายใต
โครงการไทยนิยมยัง่ ยืน มีผมู สี ทิ ธิรบั บัตรแลว 3,072,679 ใบ (ขอมูล
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)
นอกจากนี้ ยั ง ได ดํ า เนิ น การจ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมด ว ย
พรอมเพยจํานวน 10 สวัสดิการ ประกอบดวย (1) เงินอุดหนุน
เพื1อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (2) เงินชวยเหลือเยียวยาผู ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
(3) เบี้ยความพิการ (กรุงเทพมหานคร) (4) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(กรุงเทพมหานคร) (5) เบีย้ ความพิการ (เมืองพัทยา) (6) เบีย้ ยังชีพ
ผูส งู อายุ (เมืองพัทยา) (7) เบีย้ ความพิการ (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) (8) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นํารองจังหวัดสิงหบุรี) (9) เงินเดือนทหารกองประจําการ และ
(10) เงินคาปวยการอาสาสมัครประจําหมูบ า น (อสม.) ซึง่ ไดจา ยเงิน
ตั้งแตตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 33,425.62
ลานบาท และจะขยายไปยังสวัสดิการอื1น ๆ ตอไป
(2) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ จ า ยเงิ น ภาครั ฐ ทาง
อิเล็กทรอนิกส ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการตอไปนี้
1. จัดทําหนังสือเพื1อซักซอมความเขาใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการรับชําระเงินของสวนราชการดวย QR Code
และการนําเงินสงคลัง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่
กค 0402.2/ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561)
2. จัดทําแผนงานสรางการรับรู ใหความรู และนําไปปฏิบตั ิ
ใหแกหนวยเบิกจายจํานวน 7,199 หนวยเบิกจาย โดยแตงตัง้ ทีมงาน
หมอคลั งอุ นใจจังหวัด 76 ทีม (ในส ว นภูมิ ภ าค) และ 2 ที ม
(สวนกลาง) เมื1อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 และมอบหมายให
ดําเนินการสรางการรับรู ใหแกสวนราชการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และรวบรวมขอมูลที่ตองใช ในการเปดการใชงาน KTB Corporate
Online EDC และ QR CODE สงใหกรมบัญชีกลาง เพื1อตรวจสอบ
และสงตอใหธนาคารกรุงไทยฯ ดําเนินการติดตั้งตอไป
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3. ดําเนินการรวมกับธนาคารกรุงไทยฯ
- พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเปน Excel File เพื1อให
สามารถบันทึกขอมูลไดงาย และรวบรวมสงมาที่กรมบัญชีกลาง
รวมทั้งพิจารณาคาใชจายคาธรรมเนียมการใหบริการ
- อํ า นวยความสะดวกให กั บ ประชาชนที่ ม าติ ด ต อ
ราชการโดยไมตองถือเงินสดใหสามารถใชบัตรเครดิตธนาคาร
กรุงไทยฯ บัตรเงินสด Internet Banking ในการชําระคาบริการกับ
สวนราชการ เพื1อรองรับการกาวไปสูสังคมไรเงินสด
4. จัดทําหนังสือเวียนซอมความเขาใจในการจายเงิน
การรับเงินและการนําเงินสงคลัง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื1อให
สวนราชการสมัครเขาใชบริการระบบ KTB Corporate Online เพื1อ
การจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสงคลังกับธนาคารกรุงไทยฯ
หรื อ วางเครื1อ ง EDC เพื1อ การรั บ เงิ น ด ว ยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
และการรับเงินดวย QR Code โดยสามารถเปดใชบริการไดตั้งแต
วันที่ 27 มีนาคม 2561
5. เป ด ตั ว โครงการรั บ และจ า ยเป น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Cashless) รวมกับ 3 กรมจัดเก็บภาษี เมื1อวันที่ 27 มีนาคม 2561
ไดแก กรมสรรพสามิต (กรุงเทพมหานคร) กรมสรรพากร (ปทุมธานี)
และกรมศุลกากร (แหลมฉบัง)
6. การสมัครใชบริการระบบ KTB Corporate Online และ
การวางเครื1อง EDC ของหน]วยงานจํานวน 7,228 หน]วย (ณ วันที่
30 กันยายน 2562)
- มีหน]วยงานที่สมัครเขาใชบริการ KTB Corporate
Online จํานวน 7,184 หน]วยงาน
- หน]วยงานทีต่ ดิ ตัง้ เครื1อง EDC จํานวน 75 หน]วยงาน
และติดตัง้ เครื1อง EDC/QR Code จํานวน 6,973 หน]วยงาน รวมทัง้ สิน้
จํานวน 7,048 หน]วยงาน
7. การใชงานรับ/นําสงและจายเงินของ 7,228 หน]วยเบิกจาย
ตัง้ แตวนั ที่ 27 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีการทําธุรกรรม
ผาน KTB Corporate จํานวน 13,432,962 รายการ เปนจํานวนเงิน
1,284,561.06 ลานบาท และผานเครื1อง EDC ตั้งแตวันที่ 27
มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 จํานวน 1,630,488 รายการ
เปนจํานวนเงิน 23,756.57 ลานบาท
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะผลักดันใหเกิดการขยายการใชบัตร
อยางครบวงจรและการขยายฐานขอมูลผูม รี ายไดนอ ยที่ไดรบั ความ
ชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และการโอนเงินผานระบบ
พรอมเพย โดยบูรณาการขอมูลกับกระทรวงอื1นๆ ที่เกี่ยวของเพื1อ
เปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหและประเมินผลการจัดสวัสดิการ
นอกจากนี้จะเรงรัดใหทุกหน]วยงานใชงานระบบ e-Payment
ทั้งการชําระและรับชําระเงินผานชองทาง KTB Corporate Online
เครื1อง EDC และ QR Code ใหเต็มประสิทธิภาพ
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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.

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.

ภายใต โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรับจายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกสยังแบงออกเปน 2 โครงการยอย ดังนี้
2.1 โครงการระบบการรับชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ
(e-Payment Portal of Government) ขณะนี้อยูระหวาง
1. ติดตามและประเมินผลการใชงานระบบการรับชําระ
เงินกลางฯ หน]วยงานนํารองเดิม 2 หน]วยงาน ไดแก กรมธนารักษ
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. จั ด ฝ ก อบรมให เ จ า หน า ที่ ข องหน] ว ยงานนํ า ร อ ง
เพิ่มเติม 31 หน]วยงาน
3. ขยายผลการใชงานระบบใหกับกรมปศุสัตว และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเปนหน]วยงานภายใตระบบ Biz
Portal ซึ่งจะเริ่มใชงานระบบการรับชําระเงินกลางฯ ในเดือน
ตุลาคม 2562
2.2 โครงการระบบการจายเงินของสวนราชการใหขา ราชการ
โดยใชวิธีโอนเงินผานระบบ e-form (กรณีการเดินทางไปราชการ)
ตรวจรับงานและเบิกจายเงินงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เรียบรอย
แล ว ขณะนี้ อ ยู  ร ะหว า งทดสอบระบบเพื1อ ตรวจรั บ งานงวดที่ 3
คาดวาจะเริ่มใชงานจริงกับกรมบัญชีกลางในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 การใหความรูและสงเสริมการใชธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
กระทรวงการคลังรวมกับหน]วยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน กรมประชาสัมพันธ ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คณะผูบ ริหาร
การคลังประจําจังหวัด เปนตน ในการจัดกิจกรรมเพื1อใหความรูแ ละ
ประชาสัมพันธ โครงการตางๆ ภายใตแผนยุทธศาสตร National
e-Payment โดยไดมีการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ การจัดทํา
VDO Infographic เพื1อเผยแพรผานสื1อโทรทัศนและสื1อสังคม
ออนไลน (Social Media) การจัดใหมีเว็บไซตหลักของโครงการ
(www.epayment.go.th) และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื1อให
ความรูแ ละสงเสริมการใชธรุ กรรมอิเล็กทรอนิกสแกประชาชนและ
ผูประกอบการ นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทําโครงการแจกโชคจาก
การใชบัตรเดบิต เพื1อสนับสนุนใหประชาชนชําระเงินโดยใชบัตร
เดบิตหรือบัตรสวัสดิการแหงรัฐผานเครื1อง EDC มากขึ้น โดยไดมี
การจายเงินรางวัลไปแลวทั้งสิ้น 69.9 ลานบาทใหกับผูไดรับรางวัล
จํานวน 8,872 ราย
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีอากร

มาตรการการปรับปรุงแกไขการเสียภาษีเงินได
แทนผูขายสินคายาสูบ

กระทรวงการคลั ง ได กํ า หนดมาตรการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการ
เสียภาษีเงินไดออกแทนใหผูขายสงและผูขายปลีกสินคายาสูบ
ของการยาสูบแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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Driven a policy to solve state enterprise
organizational problem

1. กําหนดใหการยาสูบแหงประเทศไทยเสียภาษีเงินไดแทน
ผูขายสินคายาสูบในอัตรารอยละ 12.5 ของกําไรของผูขายสง
ไมวาทอดใด และในอัตรารอยละ 10 ของกําไรของผูขายปลีก ทั้งนี้
กรณีผูขายสินคายาสูบที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดที่การ
ยาสูบแหงประเทศไทยไดออกแทนนั้นใหถือเปนเครดิตภาษีของ
ผูขายสินคายาสูบ และกรณีผูขายสินคายาสูบที่เสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา เงินไดจากการขายสินคายาสูบที่การยาสูบแหง
ประเทศไทยไดออกภาษีเงินไดแทนนัน้ ไดรบั ยกเวนไมตอ งนํามารวม
คํานวณเพื1อเสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ตัง้ แตวนั ที่ 14 พฤษภาคม
2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 349 (พ.ศ. 2562) กฎกระทรวง ฉบับที่ 350 (พ.ศ. 2562)
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 351 (พ.ศ. 2562)
2. ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การยาสูบแหงประเทศไทย
ไมมีหนาที่เสียภาษีเงินไดแทนผูขายสงและผูขายปลีกสินคายาสูบ
ทุกทอด ดังนั้น ผูขายสินคายาสูบทั้งที่เปนนิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดาตองนําเงินไดจากการขายสินคายาสูบมารวมคํานวณและ
ยื1นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําปตอไป
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

เปนกฎหมายทีน่ าํ มาบังคับใชแทนพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.
2508 มีผลใชบังคับ เมื1อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มจัดเก็บ
ภาษีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป โดยภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางเปนภาษีทรัพยสนิ ทีจ่ ดั เก็บจากมูลคาของทีด่ นิ และสิง่ ปลูก
สราง อัตราภาษีแบงตามการใชประโยชนที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง 4
ประเภท คือ
(1) ใชประโยชน ในการประกอบเกษตรกรรม (2) ใชประโยชน
เปนที่อยูอาศัย (3) ใชประโยชนอื1น ๆ นอกเหนือจากการประกอบ
เกษตรกรรมและอยูอาศัย และ (4) ที่รกรางวางเปลาหรือไมได ใช
ประโยชนตามควรแกสภาพ ซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และชวยเพิ่มรายได ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

68

รายงานประจําปกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2562

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.

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

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 352 (พ.ศ. 2562) ไดกําหนดมาตรการภาษี
เพื1อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
รายละเอียดดังนี้
(1) กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบี้ย
และรางวัลสลากออมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะห แตไม
รวมถึงดอกเบี้ยซึ่งผูรับมิใชผูทรงคนแรก ทั้งนี้ สําหรับสลากออม
ทรัพยที่ออกจําหนายตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
(2) กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารอาคารสงเคราะห ทั้งนี้
สําหรับดอกเบี้ยที่คํานวณตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
มาตรการภาษีเพื1อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐดังกลาว จะชวยสงเสริมภารกิจของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐในการระดมเงินโดยการออกผลิตภัณฑสลาก
ออมทรัพยและเงินฝากประเภทออมทรัพยเพื1อนํามาใช ในโครงการ
สินเชื1อดานที่อยูอาศัย อันจะเปนการสนับสนุนกลุมประชาชนที่มี
รายไดนอยและรายไดปานกลางใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูยืม
ที่มีดอกเบี้ยตํ่า และมีโอกาสไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
การแกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจ

การแกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจผานการดําเนินการตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2562
เมื1อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง คนร. ไดพิจารณาและมีมติ
ในเรื1องสําคัญดังนี้
1. รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในเครื อ ของ
รัฐวิสาหกิจจํานวน 158 แหง โดยสําหรับบริษทั ในเครือทีด่ าํ เนินการ
ไมสอดคลองกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจ คนร. ได ใหรัฐวิสาหกิจ
เร ง ยุ บ เลิ ก /ถอนการลงทุ น บริ ษั ท ในเครื อ โดยเร็ ว รวมทั้ ง ให
รัฐวิสาหกิจแก ไขปญหาบริษัทในเครือที่มีผลขาดทุนดวย โดยให
รายงานผลการดําเนินการให คนร. ทราบภายใน 1 เดือน
2. เห็นชอบในหลักการจัดตั้งบริษัทลูกเพื1อบริหารทรัพยสิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ เพื1อใหบริหารจัดการทรัพยสินของ รฟท. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยบริษัทลูกจะทําหนาที่ในการจัดการที่ดินในเชิงพาณิชย
ใหแก รฟท. ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายไดและแก ไขปญหาหนี้สิน
ใหแก รฟท.
3. เห็นชอบการเพิม่ พันธกิจใหแกบริษทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
(รฟฟท.) ที่ปจจุบันมีพันธกิจในการบริหารโครงการ Airport Rail
Link (ARL) ใหเปนผูเดินรถและซอมบํารุงรถไฟฟาสายสีแดง
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งจะเปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรและบุคลากรของ รฟฟท. ที่มีอยูอยางคุมคา เนื1องจาก
รฟฟท. มีประสบการณ ในการเดินรถและซอมบํารุงโครงการ ARL
โดยให ป รั บ ปรุ ง แผนเพื1อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถ
ในการหารายไดและทํากําไร และใหกระทรวงคมนาคมแตงตั้ง
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คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีแดง
และ รฟฟท. ใหมปี ระสิทธิภาพไดมาตรฐานเทียบเทาเอกชน เปนไป
ตามแผนการดําเนินงานและตัวชี้วัดที่กําหนดโดยไมเปนภาระของ
ภาครัฐในอนาคต
4. การแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ 5 แหง คนร. ไดพจิ ารณาและรับ
ทราบความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการแกไขปญหาองคกร
ของรัฐวิสาหกิจทัง้ 5 แหง โดยมีสาํ ระสําคัญและนโยบาย คนร. สรุป
ดังนี้
4.1 บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษทั
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บมจ. กสท) กระทรวงดิจิทัล
เพื1อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง ดศ.) ไดรายงานความกาวหนา
ในการควบรวม บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ซึ่งไดมีความชัดเจน
ในเรื1องขอพิพาท เรื1องบุคลากร และเรื1องตางๆ ตามที่ คนร.
ไดมอบหมายแลว
4.2 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขสมก. ได
รายงานความคืบหนาตามแผนการแก ไขปญหาองคกร ซึ่งไดมี
การปรับโครงสรางบุคลากรใหมและพัฒนาระบบการจายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื1องเพื1อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการแกประชาชน รวมทั้งไดนํานํ้ามัน B20 มาใชกับรถ
ทั้งหมดแลว เพื1อลดมลพิษในกรุงเทพมหานคร และหาก ขสมก.
สามารถจัดหารถโดยสารใหมไดตามแผน ขสมก. จะสามารถมี
EBITDA เปนบวกได ในป 2566 โดย คนร. ไดรับทราบแผนฟนฟู
กิจการและให ขสมก. นําเสนอแผนฟนฟูกิจการให ครม. พิจารณา
ตอไป สวนรายละเอียดของแผนฟนฟูใหกระทรวงคมนาคมและ
ขสมก. พิจารณาจัดทําดําเนินการใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ ขสมก. เชน การจัดหารถ
โดยสาร การจัดการพนักงาน และการแกไขปญหาหนี้สิน เปนตน
4.3 การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รฟท. ไดรายงาน
ความคืบหนาตามแผนการแกไขปญหาองคกร ในเรื1องการพัฒนา
ทางคู ทางสายใหม รถไฟความเร็วสูง สถานีกลางบางซื1อ และ
รถไฟฟาสายสีแดง รวมทั้งเรื1องการบริหารจัดการทรัพยสิน และ
การจัดการดานบุคลากร โดย คนร. ไดมอบหมายใหกระทรวง
คมนาคมและ รฟท. เรงจัดทําขอมูลทีด่ นิ ใหครบถวนและพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดินใหสรางมูลคาโดยเร็ว และใหมีคณะทํางานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยกํากับดูแลในการดําเนินการทั้งหมด
4.4 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) บกท.
ไดรายงานความคืบหนาตามแผนการแกไขปญหาองคกร ในเรื1อง
การพัฒนาการใหบริการ การพัฒนาระบบการขาย การหารายไดเสริม
และการลดตนทุน รวมทั้ง การจัดหาฝูงบินและโครงการศูนยซอม
บํารุงที่อูตะเภา เพื1อให บกท. สามารถแขงขันได และสรางความ
ประทับใจใหแกผู โดยสาร โดย คนร. มอบหมายให บกท. ดําเนิน
การใหเปนไปตามแผนเพื1อยกระดับการใหบริการของ บกท. และ
ทําใหผลการดําเนินงานของ บกท. มีกําไร
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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.

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของประชาชน
มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเพิ่มเติม
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

1) มาตรการบรรเทาภาระคาไฟฟาและคานํ้าประปา

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 consecutively, 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.

วัตถุประสงค : เพื1อบรรเทาภาระคาใชจายดานสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน ไดแก คาไฟฟาและคานํ้าประปา อันจะสงผลใหผูมี
รายไดนอ ยภายใต โครงการลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการแหงรัฐมีภาระ
คาครองชีพลดลง โดยกรณีคา ไฟฟา ให ใชไฟฟาในวงเงิน 230 บาท
ตอครัวเรือนตอเดือน กรณีคานํ้าประปาให ใชนํ้าประปาในวงเงิน
100 บาทตอครัวเรือนตอเดือน ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวมีผลตั้งแต
เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดือน
กลุม เปาหมาย : ผูผ า นคุณสมบัตกิ ารลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการ
แหงรัฐจํานวน 11.4 ลานคน และการลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการ
แห ง รั ฐ เพิ่ ม เติ ม ภายใต โ ครงการไทยนิ ย มยั่ ง ยื น 3.1 ล า นคน
รวมทั้งหมด 14.5 ลานคน ซึ่งทั้งหมดมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
คิดเปนครัวเรือนประมาณ 8.2 ลานครัวเรือน ทั้งนี้ 1 ครัวเรือน
ใชไดเพียง 1 สิทธิเทานั้น
การดําเนินการ : (1) กรณีคาไฟฟา ผูมีรายไดนอยใชไฟฟา
ไมเกิน 50 หนวยตอเดือน ติดตอกันเปนระยะเวลา 3 เดือน ให ใช
สิทธิคา ไฟฟาฟรีตามมาตรการทีม่ อี ยูในปจจุบนั แตหากใชไฟฟาเกิน
50 หนวยตอเดือน ให ใชสิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้ ทั้งนี้ ตอง
ไมเกิน 230 บาทตอครัวเรือนตอเดือน กรณีที่ ใชเกินวงเงินที่
กําหนด ผูมีรายไดนอยเปนผูรับภาระคาไฟฟาทั้งหมด (2) กรณี
คานํา้ ประปา ให ใช ในวงเงินไมเกิน 100 บาทตอครัวเรือนตอเดือน กรณี
ที่ใชเกินวงเงินที่กําหนด ผูมีรายไดนอยเปนผูรับภาระคานํ้าประปา
ทั้ ง หมด โดยให ผู  มี ร ายได น  อ ยนํ า ใบแจ ง ค า ไฟฟ า และใบแจ ง
คานํ้าประปาไปชําระที่สํานักงานการไฟฟานครหลวง สํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมภิ าค สํานักงานการประปานครหลวง และสํานักงาน
การประปาสวนภูมิภาค พรอมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดย
ทุกสิ้นเดือนการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปา
นครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค จะสงบันทึกรายชื1อผูมี
รายไดน อยที่ ใ ช ไ ฟฟาและนํ้าประปาภายใต ว งเงินที่กํ าหนดให
กรมบัญชีกลาง เพื1อทีก่ รมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐ
เพื1อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจายคืนผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ในชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสประมาณกลางเดือนของเดือนถัดไป
ผลการเบิกจาย : 384,783,047.80 บาท (ขอมูล ณ 30 กันยายน
2562)
ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื1อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคมไดเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการการบรรเทาภาระ
คาไฟฟาและคานํา้ ประปาตอไปอีก 1 ป โดยสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2563 จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยคาไฟฟาใช
ในวงเงิน 230 บาทตอครัวเรือนตอเดือน และคานํ้าประปาวงเงิน
100 บาทตอครัวเรือนตอเดือน
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2) มาตรการชวยเหลือคาเดินทางไปรับการรักษา
พยาบาลและคาใชจายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีรายไดนอย

2) Travel expenses for medical treatment
and other expenses related to health care
for elderly

วัตถุประสงค : เพื1อบรรเทาภาระคาใชจา ยในการเดินทางไปรับ
การรักษาพยาบาลและคาใชจายอื1นที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา
สุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีรายไดนอย เปนจํานวน 1,000 บาท
ตอคน (ไดรับครั้งเดียว)
กลุม เปาหมาย : ผูผ า นคุณสมบัตกิ ารลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการ
แหงรัฐและการลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติมภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป ระหวาง
เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จํานวน 3.5 ลานคน
การดําเนินการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐ
เพื1อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน
ชองกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส
ผลการเบิกจาย : 3,295,845,000.00 บาท (ขอมูล ณ 30
กันยายน 2562)

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) มาตรการชวยเหลือคาเชาบานสําหรับผูสูงอายุ
ที่มีรายไดนอย

วั ต ถุ ป ระสงค : เพื1อ บรรเทาภาระค า เช า ที่ อ ยู  อ าศั ย ให แ ก
ผูส งู อายุทมี่ รี ายไดนอ ยเปนจํานวน 400 บาทตอคนตอเดือน ระหวาง
เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
กลุม เปาหมาย : ผูผ า นคุณสมบัตกิ ารลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการ
แหงรัฐและการลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติมภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ระหวางเดือน
ธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 และเชาทีอ่ ยูอ าศัย โดยรวม
ถึงผูสูงอายุที่ ไมมีที่อยูอาศัยดวย (ตามขอมูลการลงทะเบียนของ
ผูมีรายไดนอย) ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 2.3 แสนคน ณ เดือนกันยายน
2562
การดําเนินการ : กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐ
เพื1อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในชอง
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส
ผลการเบิกจาย : 836,608,800.00 บาท (ขอมูล ณ 30 กันยายน
2562)
4) มาตรการชวยเหลือคาอินเตอรเน็ตครัวเรือน
ผูมีรายไดนอย

วัตถุประสงค : เพื1อชวยลดความเหลื1อมลํา้ กระจายความเจริญ
สูชนบท ใหครอบคลุมทั้งหมูบานในพื้นที่ชนบท ครัวเรือน และ
ประชาชนในชายขอบให แ ก ผู  มี ร ายได น  อ ย (ตามข อ มู ล การ
ลงทะเบียนของผูมีรายไดนอย)
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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)

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 statewelfare 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 statewelfare 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

กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีมาตรการ
สนับสนุนคาใชจายในการเชื1อมตอบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ใหแกครัวเรือนของผูมีรายไดนอยที่อยูภายใต โครงการลงทะเบียน
เพื1อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 โดยสํานักงาน กสทช. จะสนับสนุน
ค า ใช จ  า ยในการใช บ ริ ก ารอิ น เตอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ประมาณ
400,000 ครัวเรือน ในอัตราคาบริการ 200 บาท/ครัวเรือน/เดือน
เปนระยะเวลา 36 เดือน โดยจะเริ่มตนใหบริการไดตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2562 เปนตนไป และสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน
2565
การดําเนินงาน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดเริ่มสง
หนังสือแจงไปยังผูอาศัยในพื้นที่โครงการเน็ตชายขอบ และเปน
ผูมีรายไดนอยภายใต โครงการลงทะเบียนเพื1อสวัสดิการแหงรัฐ
พร อ มทั้ ง จั ด ส ง หนั ง สื อ ไปยั ง ครั ว เรื อ นจนครบเรี ย บร อ ยแล ว
ขณะนี้ อ ยู  ร ะหว า งรอการตอบยื น ยั น กลั บ มายั ง สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงินเขากระเปาเงิน
อิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

เมื1อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความ
คืบหนาการดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ (มาตรการฯ) และใหความเห็นชอบการดําเนินการ 2 เรื1อง
คือ (1) การดําเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ระยะที่ 2 (มาตรการฯ ระยะที่ 2) และ (2) การเติมเงินเขา
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส ในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยมีสาระ
สําคัญ ดังนี้
1) ความคืบหนาการดําเนินมาตรการฯ
ผูม บี ตั รสวัสดิการแหงรัฐเขารวมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397
ราย ซึ่งไดรับการพัฒนาแลวจํานวน 3,267,941 ราย และจากผล
การติดตามความคืบหนาการพัฒนาตนเองของผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ขอมูล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถติดตามได
จํานวน 2,607,195 ราย หรือคิดเปนรอยละ 80 ของผูที่พัฒนาแลว
สรุปได ดังนี้ (1) มีผมู รี ายไดเพิม่ ขึน้ มากกวา 30,000 บาทตอป หรือ
เปนผูพนจากเสนความยากจนมีจํานวน 1,012,727 ราย จากเดิม
เปนผูที่มีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป อยางไรก็ดี ยังมีผูที่มี
รายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป คงเหลือ 1,040,842 ราย (กอนพัฒนา
มีจํานวน 2,053,569 ราย) (2) มีผูมีรายไดมากกวา 100,000 บาท
ตอป จํานวน 115,116 ราย (กอนพัฒนามีจํานวน 0 ราย)
2) การดําเนินมาตรการฯ ระยะที่ 2
จากผลสําเร็จของการดําเนินมาตรการฯ มีสวนสําคัญที่ชวยให
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐหลุดพนจากเสนความยากจน (Poverty
Line) หรือมีรายไดมากกวา 30,000 บาทตอป และหลุดพนจาก
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ความยากจน หรือมีรายไดมากกวา 100,000 บาทตอป ดังนั้น เพื1อ
ใหการสนับสนุนและสงเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองของผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนไปอยางตอเนื1อง และกอใหเกิดความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพและการมีรายไดของผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ กระทรวงการคลังจึงเสนอขยายเวลาการดําเนินมาตรการฯ
ตอไปอีก 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1) หลักการและโครงสรางการดําเนินงาน คงหลักการ
และโครงสรางการดําเนินการเชนเดียวกับ การดําเนินมาตรการฯ
ที่ผานมา และเพื1อใหผูเขารวมมาตรการฯ จํานวน 4,145,397 ราย
มีรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน ให ไดรับการเติมเงินรายเดือนเขา
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ซึ่งผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่มีรายได ไมเกิน 30,000 บาทตอป
ในป 2559 จะไดรับเงินจํานวน 200 บาทตอคนตอเดือน และผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐทีม่ รี ายไดสงู กวา 30,000 บาทตอป ในป 2559
จะไดรับเงินจํานวน 100 บาทตอคนตอเดือน ตอไปอีก 6 เดือน
ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2562
2.2) กลุมเปาหมายและการพัฒนา แบงออกเปน 2 กลุม
ดังนี้ (1) กลุมผูเขารวมมาตรการฯ ที่ยังไมไดรับการพัฒนา ซึ่ง
กลุม นี้ ไดมกี ารแสดงความประสงควา จะเขารวมพัฒนาในโครงการ
พัฒนาของหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวง
มหาดไทย ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
และธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ใหหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของ
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาผู  เ ข า ร ว มมาตรการฯ ในกลุ  ม นี้ ใ ห เ ป น กลุ  ม
เปาหมายแรกภายใต โครงการของแตละหนวยงาน โดยพัฒนาให
แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 (2) กลุมผูที่ผานการพัฒนา
แลวแตยังมีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป เพื1อใหมีการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพของผูเ ขารวมมาตรการฯ ในกลุม นีอ้ ยางตอเนื1อง
จนสามารถประกอบอาชีพใหมีรายไดสูงกวา 30,000 บาทตอป
เห็นควรให ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ในฐานะผูด แู ลผูม บี ตั รสวัสดิการ
แหงรัฐดําเนินการพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐในกลุมนี้ตอไป
โครงการประกันภัยขาวนาปและโครงการประกันภัย
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562

เมื1อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
โครงการประกันภัยขาวนาป และโครงการประกันภัยขาวโพด
เลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 เพื1อใชเปนเครื1องมือในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติใหแกเกษตรกรผูเพาะปลูกขาว
นาปและผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอทั้งนี้ โครงการประกันภัยทั้ง 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
(1) โครงการประกันภัยขาวนาป
ปการผลิต 2562 มีการพัฒนาจากโครงการประกันภัยขาวนาป
ปการผลิต 2561 ที่สําคัญ 3 ประการ คือ (1) โครงการประกันภัย
ขาวนาป ปการผลิต 2562 ไดเพิม่ ความคุม ครอง “ภัยชางปา” ทําให
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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 approved 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

แสตมป) และ (3) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562
มีหลักการใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจายคาเบี้ยประกันภัยโดย
สามารถซื้อหรือทําประกันภัยเพิ่มเติม (สวนที่ 2 หรือ Tier 2) เพื1อ
ใหไดรบั ความคุม ครองมากขึน้ จากสวนทีภ่ าครัฐใหการอุดหนุน (สวน
ที่ 1 หรือ Tier 1) ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการและรายละเอียดของ
การรับประกันภัยโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 ได
ดังตาราง ดังนี้
รายละเอียด/เงื่อนไข
Features
พื้นที่เปาหมาย
Targeted areas

ผูเอาประกันภัย
Insured Farmers

อัตราคาเบี้ยประกันภัย
Premium

วงเงินความคุมครอง
Coverage
(Sum Insured)

สามารถคุมครองความเสี่ยงภัยใหกับเกษตรกรไดถึง 8 ประเภท
จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะนํ้าทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝน
แลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือ
นํ้าคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม และภัยแมลงศัตรูพืชหรือโรคระบาด
(2) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 มีอัตราคาเบี้ย
ประกันภัย 85 บาทตอไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)
ลดลงจากโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2561 ที่มีอัตรา
คาเบี้ยประกันภัย 90 บาทตอไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากร

สวนที่ 1
(Tier 1)

สวนที่ 2
(Tier 2)

30 ลานไร ประกอบดวย
(1) เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื1อเพื1อการเพาะปลูกขาวนาป
ปการผลิต 2562 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย จํานวนไมเกิน 28 ลานไร
(2) เกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกขาวนาปและไมใชลูกคาสินเชื1อ 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)

ไมเกิน 5 ลานไร
not exceeding
5 million rais

เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวนาปที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมสงเสริมการเกษตร
ในปการผลิต 2562/63
Rice farmers with farm registration to Department of Agricultural Extension (DOAE)
in 2019 production year
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

3 อัตรา คือ 5 15 และ
25 บาทตอไร (ไมรวมภาษี
มูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)
ตามระดับความเสี่ยงภัย
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

1,260 บาทตอไร สําหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 8 ประเภท ไดแก
นํ้าทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือ
พายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือนํ้าคางแข็ง 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

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
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Features
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สวนที่ 1
(Tier 1)

สวนที่ 2
(Tier 2)

เมื1อรวมวงเงินความคุมครองสวนที่ 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
การอุดหนุนคาเบี้ย
ประกันภัยของรัฐบาล

Premium Subsidy

งบประมาณ

Budget Allocation

(1) รัฐบาลอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรทุกรายในอัตรา
58.02 บาทตอไร (รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)
(2) ธ.ก.ส. อุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื1อ
เพื1อการเพาะปลูกขาวนาป 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

เกษตรกรรับภาระ
คาเบี้ยประกันภัยทั้งหมด
Farmers will be fully
responsible for the
premium.

1,740,600,000 บาท
1,740,600,000 Baht

-

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ (สิ้นสุดการจําหนาย
กรมธรรม เมื1อวันที่ 30 มิถุนายน 2562) มีพื้นที่เขารวมโครงการฯ
ปการผลิต 2562 ในการรับประกันภัยสวนที่ 1 จํานวน 28 ลานไร และ
การรับประกันภัยสวนที่ 2 จํานวน 2.43 ลานไร มีคาเบี้ยประกันภัย
รวมจํานวน 2,592.55 ลานบาท
(2) โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562
เป น ป แ รกในการดํ า เนิ น โครงการประกั น ภั ย ให แ ก เ กษตรกร
ผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมีประเภทภัยที่ ไดรับความ
คุม ครอง มีการอุดหนุนคาเบีย้ ประกันภัยของภาครัฐ และมีหลักการ
ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจายคาเบี้ยประกันภัยโดยสามารถซื้อ
หรือทําประกันภัยเพิ่มเติม เพื1อให ไดรับความคุมครองมากขึ้นใน
รูปแบบเดียวกันกับโครงการประกันภัยขาวนาป ทั้งนี้ สามารถสรุป
หลักการและรายละเอียดของการรับประกันภัยโครงการประกันภัย
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 ไดดังตาราง ดังนี้
รายละเอียด/เงื่อนไข
Features
พื้นที่เปาหมาย
Targeted areas
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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
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ผูเอาประกันภัย
Insured Farmers

อัตราคาเบี้ยประกันภัย
Premium

วงเงินความคุมครอง
Coverage
(Sum Insured)

สวนที่ 2
(Tier 2)

Premium Subsidy

ไมเกิน 3 แสนไร
not exceeding
0.3 million rais
งบประมาณ

Budget Allocation

-

สวนที่ 1
(Tier 1)

สวนที่ 2
(Tier 2)

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
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

3 อัตรา คือ 3 10 และ
23 บาทตอไร (ไมรวมภาษี
มูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)
ตามระดับความเสี่ยงภัย
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

1,500 บาทตอไร สําหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 8 ประเภท ไดแก
นํ้าทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือ
พายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือนํ้าคางแข็ง 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

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

เมื1อรวมวงเงินความคุมครองสวนที่ 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
การอุดหนุนคาเบี้ย
ประกันภัยของรัฐบาล

สวนที่ 1
(Tier 1)

30 ลานไร ประกอบดวย
(1) เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื1อเพื1อการเพาะปลูก ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ปการผลิต 2562 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย จํานวนไมเกิน 2.8 ลานไร
(2) เกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและไมใช
ลูกคาสินเชื1อ 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)

รายละเอียด/เงื่อนไข
Features

(1) รัฐบาลอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรทุกรายในอัตรา
40.6 บาทตอไร (รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)
(2) ธ.ก.ส. อุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื1อ
เพื1อการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 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

เกษตรกรรับภาระ
คาเบี้ยประกันภัยทั้งหมด
Farmers will be fully
responsible for the
premium.

121,800,000 บาท
121,800,000 Baht

-
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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

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ (สิ้นสุดการจําหนาย
กรมธรรม เมื1อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561) มีพื้นที่เขารวมโครงการฯ
ปการผลิต 2562 ในการรับประกันภัยสวนที่ 1 จํานวน 1.72 ลานไร
และการรับประกันภัยสวนที่ 2 จํานวน 1.64 หมื1นไร มีคา เบีย้ ประกัน
ภัยรวมจํานวน 109.57 ลานบาท

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

โครงการ “ธนารักษประชารัฐ”

Project “Treasury of Pracharat”
for the fiscal year 2019

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการดําเนินการตาม
นโยบายในการแกปญ
 หาเรื1องทีอ่ ยูอ าศัยและทีท่ าํ กินของประชาชน
จัดใหผูบุกรุกที่ราชพัสดุไดรับสิทธิเชาเพื1ออยูอาศัยและประกอบ
การเกษตร เพื1อใหมคี วามมัน่ คงในดานการมีทที่ าํ กินและทีอ่ ยูอ าศัย
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ดานสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยมีเปาหมายโครงการ ในการจัดใหเชา 3,500 ราย
และจัดทําแผนที่ 4,000 ราย โดยมีผลการดําเนินการในการจัดให
เชา 3,688 ราย และจัดทําแผนที่แลว 5,595 ราย
โครงการ “ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
แบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษไดจดั ทําโครงการ “ศูนยทพี่ กั อาศัยสําหรับผูส งู อายุ
แบบครบวงจร” (Senior Complex) บนทีร่ าชพัสดุ ซึง่ มีวตั ถุประสงค
เพื1อใหผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปมีที่พักอาศัยพรอมอุปกรณสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ มี
ระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื1น ๆ แบบครบวงจร โดยนําที่
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 71-1-97 ไร
มาดําเนินโครงการนํารอง ซึ่งกรมธนารักษไดจัดทํารางขอกําหนด
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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.

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.

และหลักเกณฑการออกแบบโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ปจจุบัน
อยูร ะหวางดําเนินการคัดเลือกผูอ อกแบบโครงการ และอยูร ะหวาง
จัดทํารางขอบเขตและเงื1อนไขการจัดสรางและบริหารโครงการเพื1อ
เสนอกระทรวงการคลังและอัยการสูงสุด (อสส.) ตอไป
โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ ใหการสนับสนุนการนํา
ทีร่ าชพัสดุเพื1อแกไขปญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ และดําเนินโครงการ
พัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยใหแกผมู รี ายไดนอ ย ภายใตเงื1อนไขของโครงการ
บานมั่นคง ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายที่สําคัญ
เรงดวนของรัฐบาล โดยไดดําเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนแออัด
ที่อยู ในที่ราชพัสดุ และชุมชนแออัดริมคลอง ซึ่งเปนคลองใน
ที่ราชพัสดุตั้งแตกอนป 2559 จนถึงปจจุบัน สําหรับป 2563
เปนตนไป จะเริ่มดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยใหแกชุมชนใน
พื้นที่คลองเปรมประชากร รวมกับหนวยงานภาคีท่เี กี่ยวของตอไป
โดยมีผลการดําเนินการสะสมทัง้ ป 2562 สามารถพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยได
1,395 ครัวเรือนตอหลัง (รองรับราษฎรได 6,159 คน)
การกําหนดอัตราภาษีเพื่อรองรับเครื่องดื่ม
ที่เติมสารอาหารหรือสารอื่น (Functional Drinks)

เปนการกําหนดอัตราภาษีเพื1อรองรับสินคาเครื1องดื1มที่เติม
สารอาหารหรือสารอื1น ซึ่งเปนสินคาทางเลือกเพื1อสุขภาพสําหรับ
ผูบ ริโภคเพิม่ เติม โดยแยกออกชัดเจนจากเครื1องดื1มประเภทนํา้ อัดลม
เครื1องดื1มเกลือแร เครื1องดื1มที่ผสมกาเฟอีน ซึ่งมีการจํากัดการดื1ม
ไว ในฉลาก โดยดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนดพิกดั อัตราภาษี
สรรพสามิต เพื1อกําหนดประเภทและอัตราภาษีทใี่ ชจดั เก็บเครื1องดื1ม
ที่เติมสารอาหารหรือสารอื1นเพิ่มเติม ในประเภทที่ 02.02 (2) และ
02.03 (3) ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต รวมทั้ง ดําเนินการออก
ประกาศเพื1อกําหนดรายละเอียด เพื1อกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื1อนไข สําหรับเครื1องดื1มที่เติมสารอาหารหรือสารอื1น
รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื1อนไขการตรวจวัดปริมาณนํ้าตาล
เมื1อวันที่ 30 กันยายน 2562
มาตรการดานภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุน
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 - High Pure (B10)

เมื1อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน
ดีเซล B10 อยูที่ 5.80 บาทตอลิตร ซึ่งมาตรการภาษีสรรพสามิต
เพื1อสนับสนุนนํ้ามันดีเซล B10 มีวัตถุประสงคเพื1อใชเปนกลไก
ในการส ง เสริ ม การใช นํ้ า มั น ดี เ ซลที่ มี ส  ว นผสมของไบโอดี เ ซล
ใหมากขึ้น ชวยลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ
สนับสนุนเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน ปจจุบันนํ้ามันดีเซล B10
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จําหนายในราคาที่ถูกกวานํ้ามันดีเซล B7 จํานวน 1 บาท โดยใช
เงินกองทุนนํ้ามันเขามาสนับสนุน
มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื1อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะ
รัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื1อสงเสริมบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดเอง
ทางชีวภาพ) ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดใหบริษทั หรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลสามารถนํารายจายที่ ไดจายเปนคาซื้อบรรจุ
ภัณฑพลาสติกทีย่ อ ยสลายไดเองทางชีวภาพ และไดรบั การรับรอง
จากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเปนรายจายไดเปนจํานวน 1.25
เทาของรายจายที่ไดจายไป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื1อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยสถานะปจจุบัน รางพระราชกฤษฎีกา
ดั ง กล า วผ า นการตรวจพิ จ ารณาของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและกระทรวงการคลังไดยืนยันรางพระราชกฤษฎีกา
เรียบรอยแลว มาตรการภาษีเพื1อสงเสริมบรรจุภัณฑพลาสติกที่
ยอยสลายไดเองทางชีวภาพดังกลาว เปนหนึ่งในมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจากมาตรการภาษี
เพื1อสงเสริมใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน
เพิม่ ขึน้ ผานการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน
ซึ่งชวยสงเสริมใหชุมชนดูแลรักษาปาและสนับสนุนใหมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ปาชุมชนอยางเหมาะสม โดยให
สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
บริจาคเงิน เพื1อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน
สามารถนํามาหักเปนรายจายไดตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 2
ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ สําหรับรายจายที่ ไดจายไปในรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2565
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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

4. Increasing Effectiveness of Public
Finance by Using New Technologies

4. การเพิ่มประสิทธิภาพดานการคลัง
โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม

Digital Platform Driving the Thai Economy
to Local Community and Structuring an
Operational System by Blockchain

ดิจิทัลแพลตฟอรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสูชุมชน
วางโครงสรางระบบงานผานบล็อกเชน

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.

กระทรวงการคลังจะนําบล็อกเชนมาพัฒนาระบบงานในหนวย
งานตางๆ ครอบคลุมถึงหนวยงาน การจัดเก็บรายได การบริหาร
ทรัพยสนิ บริหารรายจายตามงบประมาณ ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการตางๆ ของประชาชน ซึ่งในระยะแรกนี้ประกอบดวย
(1) ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement : e-GP) โดยบล็อกเชน
ของ e-GP มีการรวบรวมขอมูลประวัตขิ องผูป ระกอบการนิตบิ คุ คล
รวมถึงระบบ Rating ของผูประกอบการตามผลงานในการทํางาน
กับภาครัฐ สามารถชวยใหผูประกอบการลดระยะเวลา และภาระ
ของผูประกอบการในการจัดเตรียมเอกสาร เพื1อขอขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการและการยื1นเสนอราคา โดยจากขอมูล ป 2562
ภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจางกวา 3.6 ลานโครงการ วงเงินรวมกวา
1.4 ลานลานบาท ลดภาระใหผูประกอบการกวา 270,000 ราย
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ สรางความโปรงใสของระบบการจัดซื้อ
จัดจาง ซึง่ ชวยผลักดันการใชงบประมาณในการขับเคลื1อนเศรษฐกิจ
สูรากหญาใหเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถเชื1อมโยงกับระบบของ
สถาบันการเงิน และระบบการประเมินคุณภาพแบบบูรณาการของ
ผูประกอบการที่รวมงานกับภาครัฐไดอีกดวย
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางไดนําเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
มาใชสาํ หรับการออกหนังสือรับรองสินเชื1ออิเล็กทรอนิกส e-Credit
Confirmation ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e-GP) เพื1อใชประกอบ
การยื1น ขอขึ้ น ทะเบี ย นจั ด ลํ า ดั บ ชั้ น ผู  ป ระกอบการงานก อ สร า ง
ถือเปนการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ตองการ
ยกระดับและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานของหนวยงานในกระทรวง
การคลังใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการทํางาน
ตอบสนองผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น
สงเสริมรัฐบาลยุคไทยแลนด 4.0 คาดวาจะดําเนินการประมาณ
เดือนมกราคม 2563
โดยผลการจัดซือ้ จัดจางของหนวยงานของรัฐ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) มีหนวยงานของรัฐดําเนิน
การจัดซือ้ จัดจางและกอหนีแ้ ลวจํานวนทัง้ สิน้ 2,584,516 โครงการ
คิดเปนรอยละ 51.87 ของจํานวนโครงการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
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
ทั้งสิ้น 1,160,466 โครงการ มูลคาที่จัดหาได 653,307.66 ลานบาท
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คิดเปนรอยละ 57.59 ของวงเงินในการจัดหาทั้งหมด รองลงมา
ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และ
หนวยงานอื1นๆ
สําหรับการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง เมื1อพิจารณาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ไดแก วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-Market) วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจาง
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจางที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก การจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจางออกแบบ
หรือควบคุมงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พบวา หนวยงานของรัฐมี
มูลคาการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP มากที่สุดดวยวิธี e-Bidding
มูลคาการจัดหา 588,125.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 51.82
ของวงเงินงบประมาณในการจัดหาทัง้ หมด รองลงมา คือ วิธเี ฉพาะ
เจาะจง มูลคาการจัดหา 421,399.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
37.15 ของวงเงินในการจัดหาทั้งหมด และวิธีคัดเลือกมูลคาจัดหา
111,441.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.82 ของวงเงินในการ
จัดหาทั้งหมด
(2) การคืนภาษีของนักทองเทีย่ ว (VAT Refunds for Tourists)
ระบบบล็อกเชนไดนาํ มาใชปฎิวตั ริ ะบบการคืนภาษีใหกบั นักทองเทีย่ ว
โดยเชื1อมโยงระบบบล็อกเชน โมบายแอพพลิเคชัน่ ระบบยืนยันตัวตน
ของนักทองเที่ยว รวมถึง e-Tax Invoice ของรานคาเพื1อใช ใน
ระบบภาษี มาเชื1อมตอกับกระบวนการตางๆ ในประเทศ และระบบ
Payment and Settlement ตางประเทศ เชน AliPay, WeChat,
Visa และ Master เปนตน เพื1ออํานวยความสะดวกแกนกั ทองเทีย่ ว
โดยสามารถเช็คยอดคืนภาษี ขอคืนภาษีไดทันที รับภาษีคืนได
ภายใน 3 วันทําการ จากปกติใชเวลา 34 วันทําการ ไมตอ งถือเงินสด
กลับประเทศ ไดรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกวาตลาด ไมตองเขาคิว
สําแดงสินคาทีก่ รมศุลกากรทีม่ มี ากกวา 7 แสนคนตอป และไมตอ ง
เขาคิวขอคืนภาษีที่มีมากกวา 2 ลานคนตอป นอกจากนี้ ยังชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของภาครัฐ โดยชวยลดเรื1องการ
ตรวจเอกสาร ลดการใชกระดาษไดสงู สุด 10 ลานใบตอป ลดตนทุน
ในการจัดการ ลดความหนาแนนของคิวที่สนามบิน ลดตนทุนใน
การบริหารจัดการเงินสด และสามารถคัดแบบขอมูลการเดินทาง
เขา-ออกไดทันที จากเดิมใชเวลาประมาณ 2 เดือน เหลานี้ลวน
ชวยกระตุนเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของประเทศ
การกระจายรายได ไปยังผูประกอบการรายยอย การสรางงาน
สรางรายได ใหกับประชาชนระดับรากหญา
(3) การออมผ า นพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Scripless Bond) จะชวยใหการออกพันธบัตรรัฐบาล การจําหนาย
รวมถึ ง การรั บ ฝากทรั พ ย สิ น โดยระบบสามารถออกพั น ธบั ต ร
หนวยยอยที่ 1 บาทตอ 1 พันธบัตร ทําใหประชาชนทุกระดับชั้น
สามารถเขาถึงการออมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงเสริม
ใหเกิดความคลองตัวทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เสริมสราง
ความโปรงใส ตรวจสอบได ดวยระบบจองกอนไดกอน (First
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(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

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).

Come First Serve) ในการจัดจําหนาย และชวยลดขั้นตอนใน
กระบวนการต า งๆ ให มี ค วามรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น โดยระบบจะ
เชื1อมตอกับตลาดหลัก และตลาดรอง รวมถึงตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สามารถขยายไปยังระบบการคาระหวางเขต
ชายแดน (Cross Border Trading) และในอนาคตสามารถขยาย
ไปสูนวัตกรรมอื1นๆ ตอไป ทั้งนี้ นอกจากระบบบล็อกเชนจะชวยลด
ตนทุนในการเดินทางของประชาชนในการเขามาจองซื้อพันธบัตร
ที่สาขาแลว ยังชวยสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่หางไกลสามารถ
เขาถึงการจองซื้อพันธบัตร เพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ
พอรตการลงทุนในพันธบัตรของประชาชน โดยในแอพพลิเคชั่น
นอกจากจะมีการอํานวยความสะดวกดานขอมูลการถือครองพันธบัตร
ของประชาชนแลว ยังมีขอ มูลบทความทีเ่ ปนประโยชน ในการลงทุน
ใหกบั ประชาชนอีกดวย ยิง่ ไปกวานัน้ สํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยลดระยะเวลา
ในการออกใบพันธบัตรจากเดิม 4 วันเหลือเพียงไมถึงวัน
(4) การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร
ระบบบล็ อ กเชนจะช ว ย Centralize and Digitize เอกสาร
ทุกประเภทที่เกี่ยวของตั้งแตการสั่งสินคา 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)
เพื1อใช ในการเชื1อมโยงขอมูล เรื1อง Identity จากทุกภาคสวน มา
เพิม่ ประสิทธิภาพในการลงทะเบียนผูร บั สวัสดิการ และใชคณ
ุ สมบัติ
ของบล็อกเชนในการปรับปรุงและแบงปนขอมูลแบบเรียลไทม เพื1อ
ปองกันการใชสวัสดิการในทางที่ผิดและลดการทุจริตจากผูที่ ไมได
รับสิทธิ์
(6) สิทธิ์การรักษาพยาบาลของขาราชการ (Healthcare)
ระบบบล็อกเชนเขามาชวยเชื1อมโยงขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาลตางๆ เพื1อนํามาใช ในการยืนยันตัวตนและใชสิทธิ์
ตามกรอบที่ ได รวมทั้งตอยอดคุณสมบัติของบล็อกเชนที่สามารถ
ปรับปรุงและแบงปนกันไดแบบเรียลไทม ซึง่ ชวยสรางความโปรงใส
และถูกตองของผู ใชสิทธิ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษา
พยาบาลในประเทศ
(7) การจั ด ทํ า ราคาประเมิ น ที่ ดิ น ของกรมธนารั ก ษ เป น
การเชื1อมโยงขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื1อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกําหนดราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งจะทํา
ใหการเก็บภาษีจากการซื้อขายและถือครองที่ดินไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว โดยจะสงผลใหการประเมินราคาทรัพยสนิ และกระบวนการ
เก็บภาษีที่ดิน มีความโปรงใส และถูกตอง รวมทั้งอํานวยความ
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สะดวกใหแกประชาชน โดยไดดาํ เนินการศึกษารูปแบบและพัฒนา
วางโครงสรางฐานขอมูลราคาประเมินทรัพยสินเพื1อใหบริการกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งระบบจะ
ทําการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิใหกบั เจาหนาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื1อสามารถรับทราบสถานะของ
ขอมูลราคาประเมินทรัพยสินที่มีการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมได โดยอัตโนมัติ พรอมทั้งสามารถสอบถามหรือทําการ
ดาวน โหลดขอมูลผานระบบดังกลาว ซึ่งขอมูลจะมีความทันสมัย
และเปนปจจุบนั ตลอดเวลา ทําใหการกําหนดฐานคํานวณภาษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสราง มีความถูกตองเปนธรรม ลดปญหาการรองเรียน
ระหวางผูร บั ภาระภาษีกบั องคกรปกครองสวนทองถิน่ ได ในปจจุบนั
กรมธนารักษไดดําเนินการเชื1อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก
จํานวน 10 หนวยงาน พรอมจัดทํามาตรฐานโครงสรางฐานขอมูล
และพัฒนาระบบการเชื1อมโยงผานศูนยบริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพยสินแหงชาติ
การพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลผูมีรายไดนอย
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ

เพื1อสราง Data Warehouse/Data Mining ที่รวบรวมขอมูล
ผูม รี ายไดนอ ยอยางเปนระบบ และสามารถเชื1อมโยงกับขอมูลของ
หนวยงานอื1น ๆ ไดแบบ 360 องศา ดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชน
13 หลัก และสราง Dashboard ผูมีรายไดนอยในมิติตางๆ เพื1อ
ประกอบการวิเคราะหและออกแบบนโยบายสวัสดิการ เพื1อให
ครอบคลุมผูม รี ายไดนอ ยทุกมิติ อันจะนําไปสูก ารออกแบบนโยบาย
แบบ Tailor-made ไดอยางแทจริง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
จัดทํา Dashboard เพื1อการวิเคราะหขอ มูล (Data Analytics) นําไป
สูก ารออกแบบนโยบายสวัสดิการทีเ่ หมาะสมตอไป ซึง่ ทําเสร็จและ
ใชงานไดจริงแลว ไดแก (1) Dashboard สรุปภาพรวมขอมูลผูมี
รายไดนอย 10 มิติ และสามารถใสเงื1อนไขเดี่ยวและเงื1อนไขที่
ซับซอนได อีกทั้งสามารถเลือกดูขอมูลระดับประเทศ ภูมิภาค
จังหวัด อําเภอ และตําบลได (2) Dashboard ยอดการใชจาย
ภายในบัตร แยกประเภทการใชจาย รายจังหวัด (3) Dashboard
เพื1อการวิเคราะหขอมูลผูมีรายไดนอยที่ประมวลผลรวมกับฐาน
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลปญหาระดับหมูบาน
และชุมชน (กชช 2ค.) และ (4) Dashboard เพื1อการวิเคราะห
ข อ มู ล ความต อ งการของผู  มี ร ายได น  อ ยโดยสํ า นั ก งานสถิ ติ
แหงชาติ
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5. Government management

5. การบริหารจัดการภาครัฐ

Public Debt Management Plan
for fiscal year 2020

การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปงบประมาณ 2563

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:

เมื1อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 (แผนฯ)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย (1) แผนการกอหนี้ใหม
วงเงิน 894,005.65 ลานบาท (2) แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน
831,150.32 ลานบาท (3) แผนการชําระหนี้ วงเงิน 398,372.55
ลานบาท ทัง้ นี้ แผนฯ ดังกลาว จะชวยสนับสนุนการดําเนินนโยบาย
การคลังแบบขยายตัวของรัฐบาล (Expansionary Fiscal Policy)
และการลงทุนในโครงการ โครงสรางพืน้ ฐานของภาครัฐใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื1อง และเปนกลไกขับเคลื1อนการลงทุนของ
ภาครัฐไดตั้งแตเริ่มปงบประมาณ 2563 และเปนการดําเนินการ
ที่อยูภายใตกรอบของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561

กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Indicators

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.

กรอบในการดําเนินงาน
(ไมเกินรอยละ)
Framework (ceiling)

สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP
Public Debt / GDP
สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาล ตอประมาณการรายได
ประจําปงบประมาณ
Government Debt Service / Revenue
สัดสวนหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศ
ตอหนี้สาธารณะทั้งหมด
Foreign Currency Debt / Public Debt
สัดสวนภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศ
ตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ
Foreign Currency Debt Service /
Export of goods and services

ประมาณการ ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2563 (รอยละ)
Projected Status
(end of FY 2020)

60

42.76

35

18.48

10

2.86

5

0.15

การใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

Public Service Obligation (PSO)

เพื1อ ให รั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถให บ ริ ก ารสาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพ
ในราคาทีป่ ระชาชนเขาถึงไดและไดรบั บริการอยางทัว่ ถึง และเปนการ
ลดภาระทางการเงินของรัฐวิสาหกิจจากการดําเนินการตามนโยบาย
ภาครัฐ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื1อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีมติ ดังนี้
(1) รับทราบรายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2561 ของ
ขสมก. ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะจํานวน

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
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2,588.291 ลานบาท และให ขสมก. เบิกจายเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะประจํางวดที่ 3 ของปงบประมาณ 2561 จํานวน 688.296
ลานบาท
(2) รับทราบรายงานผลฯ ประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2562
ของ ขสมก.ซึง่ มีผลการขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะ จํานวน
1,114.331 ลานบาท และให ขสมก. เบิกจายเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของปงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 จํานวน 379.734
ลานบาท
(3) รับทราบรายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2561 ของ รฟท.
ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะ จํานวน 2,076,660
ลานบาท และให รฟท. เบิกจายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจํา
งวดที่ 3 ของปงบประมาณ 2561 จํานวน 241.378 ลานบาท
(4) รับทราบรายงานผลฯ ประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2562
ของ รฟท. ที่ลาชากวากรอบระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกขอตกลง
การใหบริการสาธารณะ ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการใหบริการ
สาธารณะ จํานวน 1,037.365 ลานบาท ทัง้ นี้ สําหรับการเบิกจายเงิน
อุดหนุนประจํางวดที่ 2 ของปงบประมาณ 2562 ของ รฟท. ใหนํา
ไปรวมเบิกจายรวมกับเงินอุดหนุนประจํางวดที่ 3 ของปงบประมาณ
2562 เพื1อใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงฯ ประจําป 2562 ที่ระบุวา
หาก รฟท. ไมสามารถจัดสงรายงานผลฯ ไดตามที่กําหนดให
คณะกรรมการฯ พิจารณารวมผล
โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP)

การนํ า ข อ ตกลงคุ ณ ธรรมมาใช ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และยกระดับความ
โปรงใสของโครงการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ เนื1องจากไดรับการ
ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางการดําเนินโครงการ และ
การใชจายโครงการจากภาคประชาสังคม โดยผานบุคคลที่ 3
(ผูสังเกตการณ) สรางความเชื1อมั่นใหกับภาคเอกชนที่จะเขารวม
เสนอราคาโครงการของรัฐ เกิดการแขงขันอยางเปนธรรม กอให
เกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริง อีกทั้งเปนการสงผลตอ
การจัดทําดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทย
ส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ข องประเทศในการลงทุ น ของนั ก ลงทุ น
ตางชาติ และสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยมีผล
การดําเนินงานโครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ดังนี้
จํานวนโครงการ
Number of Project

54

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

โครงการความโปรงใสในการกอสราง
ภาครัฐ (CoST)

The Construction Sector Transparency
Program ( CoST)

CoST มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื1อ สร า งความโปร ง ใสในโครงการ
กอสรางภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบโครงสราง
พืน้ ฐานของประเทศ โดยกําหนดใหมรี ะบบการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับ
โครงการกอสรางสูสาธารณชนในทุกๆ ระยะของการดําเนินการ
โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปดเผยโดย
คณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) เพื1อใหผมู สี ว นได
สวนเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลได ซึ่งจะสงผลใหหนวยงาน
เจาของโครงการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาด
และเพิ่มความคุมคาในการใชงบประมาณในอนาคต โดยมีผลการ
ดําเนินงานโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ดังนี้

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:

จํานวนโครงการ
Number of Project

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
Budget (Million Baht)

226

65,937

ประหยัดงบประมาณ (รอยละ)
Budget saving (percent)

17.48

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

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:

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
Budget (Million Baht)

246,349

ประหยัดงบประมาณ (รอยละ)
Budget saving (percent)

30.40

* หมายเหตุ เปนโครงการที่ไดจัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
* Note: There are project which have concluded and sighed a procurement agreement.
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

กฎหมายสำ�คัญที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับในปี 2562
Major laws that have been completed and effective in 2019
กกฎหมายหมาย

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
เพื่อก�ำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ ให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจถือปฏิบัติหรือปฏิบัติเพิ่มเติมและแต่งตั้งผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และแก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อให้การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคงทางการเงินและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ

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

2. พระราชบัญญัติ แก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561
[มาตรการป้องกันการก�ำหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (Transfer
Pricing)]
Transfer Pricing Act
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สถานะ

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน

ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

The justification and necessity for the amendment of the Financial Institutions
Announced in the Government
Businesses Act is to empower the Bank of Thailand to issue notifications prescribing
Gazette, on November 21, 2018
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.

Fiscal Policy
Office

โดยที่ในปัจจุบันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีความสัมพันธ์กัน
ในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุม มีข้อก�ำหนดทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินในการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างกันแตกต่างจากที่ควรก�ำหนดหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้
ด�ำเนินการโดยอิสระท�ำให้สามารถถ่ายโอนก�ำไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่พึงต้องเสีย
และมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดเก็บภาษีเงินได้และสถานะทางการคลังของรัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกรณีดังกล่าว ให้สอดคล้อง
กับหลักการและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

กรมสรรพากร

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.

Announced in the Government
Gazette on November 21, 2019

The Revenue
Department

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2562

Key Performance
กกฎหมายหมาย

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

สถานะ

หน่วยงาน

- ก�ำหนดให้ ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการค�ำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับการประกอบกิจการ
- พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม
กรมสรรพากร
3. พระราชบัญญัติ แก้ ไข
การขายสิ
น
ค้
า
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(ฉบั
บ
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่
49)
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การ
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจาฯ
(ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562
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เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
และพระราชกฤษฎีกา
เท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือทบวงการช�ำนัญพิเศษของ - พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ออกตามความในประมวล
สหประชาชาติ ส�ำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติ
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
รัษฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้น
จากคณะรัฐมนตรี ตามข้อผูกพันที่ ได้ท�ำขึ้น ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 676)
รัษฎากร (ฉบับที่ 676)
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจาฯ
พ.ศ. 2562 (มาตรการภาษี - ก�ำหนดให้ยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทต่างๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรแก่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อการจัดตั้งส�ำนักงาน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจและการค้าทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยตามที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจและการค้า
ตามข้อผูกพันที่ ได้ท�ำขึ้น และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานนั้นในส่วนของ
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
1. สถานท�ำการของส�ำนักงาน ที่อยู่ของหัวหน้าของส�ำนักงาน
ตามที่ ได้รับอนุมัติจาก
2. ยานพาหนะของส�ำนักงาน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
คณะรัฐมนตรีตาม
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยเลี้ยงที่เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานได้รับจากส�ำนักงาน
ข้อผูกพันที่ ได้ท�ำขึ้น)
		เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของต่างประเทศ

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

- 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

The Revenue Code Amendment
The Revenue
Act (No.49) B.E. 2562, announced Department
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
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
กกฎหมายหมาย

4. พระราชบัญญัติการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. 2562

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

92

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มกี ารจัดสวัสดิการ ให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยเพือ่ ลดความเหลื่อมล�ำ้
ทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน อันจะมีผลท�ำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีปัจจัยที่เพียงพอและสามารถด�ำรงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการจัดสวัสดิการ
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานะ

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562

Announced in the Government
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 Gazette, on March 3, 2019
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.

หน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

The
Comptroller
General’s
Department

5. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2562

โดยที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ได้ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติ
บางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งท�ำให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร และขาดความคล่องตัวในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ประกอบกับ
ไม่มีหน่วยงานใดท�ำหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาที่ดิน ที่สงวนหรือหวงห้ามไว้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการตามกฎหมาย ท�ำให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าว และยังขาดหลักเกณฑ์ ในการ
บริหารจัดการที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักรและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร สมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาล
โดยกรณีจ�ำเป็น ที่ต้องให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ รวมทั้ง ก�ำหนดโทษอาญาส�ำหรับกรณีที่มีการบุกรุกที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นการ
รักษาที่ดินของรัฐไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการต่อไป

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562

กรมธนารักษ์

Ratchaphatsadu Land
Act, B.E. 2562

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.

Announced in the Government
Gazette, on March 9, 2019

The Treasury
Department
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กกฎหมายหมาย

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

สถานะ

หน่วยงาน

6. พระราชบัญญัติการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562

โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีบทบัญญัตใิ นเรื่องของ
ขอบเขตของโครงการทีใ่ ห้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวางอันส่งผลให้มีโครงการร่วม
ลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะซึง่ เป็นภารกิจของรัฐที่
ต้องจัดท�ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีร่ ฐั ประสงค์
จะสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสูก่ ระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ กฎหมาย
ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารสะท้อนถึงความเป็นหุน้ ส่วนระหว่างรัฐและเอกชนทีร่ ว่ มลงทุนในโครงการของรัฐ
ทีช่ ดั เจน ประกอบกับยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องและ
มาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอันส่งผลให้การด�ำเนินโครงการมีความล่าช้า
และเอกชนยังไม่ให้ความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าทีค่ วร จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อให้มกี ารก�ำหนดนโยบายของรัฐ
ทีช่ ดั เจนและแน่นอนในการจัดท�ำโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ โดยมุง่ เน้นการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นหุน้ ส่วนระหว่างรัฐและเอกชน ก�ำหนดกลไก
ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคหรือความล่าช้าในการจัดท�ำหรือด�ำเนินโครงการร่วมลงทุน และมีมาตรการ
ส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินยั การเงินการคลัง
โดยมุง่ เน้นการใช้ความเชีย่ วชาญ และนวัตกรรมของเอกชนรวมทัง้ การถ่ายทอดความรูด้ งั กล่าวไปยัง
หน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ ในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการจัดท�ำโครงการ
ร่วมลงทุนยังคงกระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP Act,
B.E. 2562

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.

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

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

เป็นกฎหมายทีน่ ำ� มาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติ
ภาษีบำ� รุงท้องที่ พ.ศ. 2508 โดยภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจะจัดเก็บจากเจ้าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
โดยค�ำนวณจากมูลค่าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีถ่ อื ครองและลักษณะการใช้ประโยชน์ โดยแบ่ง
การใช้ประโยชน์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ การประกอบเกษตรกรรม ทีอ่ ยูอ่ าศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก
เกษตรกรรมและทีอ่ ยูอ่ าศัย และทีร่ กร้างว่างเปล่า เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของภาษีบำ� รุงท้องที่
และภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

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.

Announced in the Government
Gazette, on March 12, 2019

Land and Building Tax
Act B.E. 2562

8. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48)
พ.ศ. 2562

National e-Payment
Master Plan
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สถานะ

หน่วยงาน

ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

Fiscal Policy
Office

โดยทีแ่ ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ประกาศในราชกิจจาฯ
ได้กำ� หนดให้นำ� ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบั การด�ำเนินการของภาครัฐเพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวก
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
ให้แก่ประชาชนซึง่ รวมถึงการรับช�ำระเงินภาษีประกอบกับลักษณะในการท�ำธุรกรรมของภาคเอกชน
ในปัจจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้การ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบนั ไม่อาจด�ำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการน�ำส่งเงินภาษี
การยื่นรายการหรือเอกสารเกีย่ วกับภาษีอากร และเพื่อให้กรมสรรพากรได้รบั ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดเก็บภาษีอากร สมควรปรับปรุงวิธกี ารน�ำส่งเงินภาษีบางประเภทและการยื่นรายการหรือเอกสาร
เกีย่ วกับภาษีอากรให้สามารถด�ำเนินการด้วยวิธกี ารอื่นเพิม่ เติมจากทีก่ ำ� หนดไว้ ในประมวลรัษฎากรได้
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มหี น้าทีร่ ายงานข้อมูลเกีย่ วกับ
บุคคลทีม่ ธี รุ กรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรและปรับปรุงอัตรา
โทษส�ำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผูเ้ สียภาษีอากรหรือของผูอ้ ื่นทีเ่ กีย่ วข้องให้เหมาะสมยิง่ ขึน้

กรมสรรพากร

National e-Payment Master Plan has introduced an electronic payment system applying to
Announced in the Government
entire loops of payment in compliance with government processes in order to facilitate citizen.
Gazette, on March 20, 2019
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.

The Revenue
Department
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9. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ ยกเว้นอากรแสตมป์ ให้แก่ผถู้ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีซ่ อื้ ทอดตลาดทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างและ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ห้องชุดเพื่อใช้อยูอ่ าศัย ส�ำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี ทัง้ นี้ การยกเว้นอากร
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) แสตมป์ขา้ งต้น ส�ำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
พ.ศ. 2562 (มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนการขายทอดตลาด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
ห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย ส�ำหรับ
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

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.

สถานะ

หน่วยงาน

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562

กรมสรรพากร

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

The Revenue
Department

โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา พ.ศ. 2551 ใช้บงั คับเฉพาะแก่สญ
ั ญา
ประกาศในราชกิจจาฯ
ต่างตอบแทนทีค่ สู่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ มีหนี้ในการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สนิ หรือเอกสารอันเป็นหลักฐาน
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562
แห่งหนี้ และคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ มีหนี้ในการช�ำระเงินเท่านัน้ ไม่สามารถใช้บงั คับแก่สญ
ั ญาต่างตอบแทน
อื่นได้ สมควรแก้ไขให้สามารถใช้บงั คับแก่สญ
ั ญาต่างตอบแทนอื่นได้ดว้ ย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
และสมควรแก้ไขหน้าทีข่ องผูด้ แู ลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา วิธกี ารรับรอง การฝากเงินและการแจ้งการ
ฝากเงินไปยังคูส่ ญ
ั ญาให้มคี วามคล่องตัวยิง่ ขึน้ และก�ำหนดให้คณะกรรมการก�ำกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน์มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการ
ดูแลผลประโยชน์มากยิง่ ขึน้
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.

Announced in the Government
Gazette, on April 14, 2019

ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

Fiscal Policy
Office
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11. พระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมพระราชก�ำหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควรขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้ครอบคลุม
ถึงการรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562

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.

Announced in the Government
Gazette, on April 16, 2019

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นสถาบัน
การเงินของรัฐให้ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคาร
ของตนเองเพื่อการด�ำรงชีพ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและองค์ประชุม
ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ การพ้นจากต�ำแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ
อื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง รวมทั้ง อ�ำนาจในการกระท�ำกิจการต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562

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.

Announced in the Government
Gazette, on April 16, 2019

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
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13. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

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

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

สถานะ

โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนและเทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ท�ำให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการก�ำกับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การก�ำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ
มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การด�ำเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง โปร่งใส และค�ำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน
รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการก�ำหนดนโยบาย
และบูรณาการ งานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปรับปรุงบท
ก�ำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562

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.

Announced in the Government
Gazette, on April 16, 2019

หน่วยงาน

ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

Fiscal Policy
Office
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14. พระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์
อิงสิทธิ พ.ศ. 2562

โดยที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีลักษณะเป็นสิทธิตามสัญญา
ที่ใช้บังคับระหว่างบุคคลที่เป็นคู่สัญญาโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อจ�ำกัดบางประการในการน�ำไปใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมีขอบเขตการบังคับใช้ทจี่ ำ� กัด ท�ำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฎหมาย
ดังกล่าวในหลายกรณี สมควรก�ำหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งสามารถโอนและตราเป็นประกันการช�ำระหนี้โดยการจ�ำนองได้ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

Rights Over Leasehold
Asset Act B.E. 2562

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.

Announced in the Government
Gazette, on April 30, 2019

15. พระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562

โดยที่การให้บริการทางการเงินในระดับชุมชนมักด�ำเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน เนื่องจากเน้นการพึ่งพาตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้งขาด
ความมั่นคงในด้านการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบัญชี สมควรยกระดับองค์กร
การเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชนท�ำหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมและก�ำกับดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนอันจะท�ำให้
การด�ำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน
และมีความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

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.

Announced in the Government
Gazette, on April 30, 2019

People’s Financial
Institutions Act B.E. 2562
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สถานะ

หน่วยงาน

16. พระราชบัญญัติการพัฒนา
การก�ำกับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็น
ผู้ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปการก�ำกับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ซึ่งครอบคลุมถึงการก�ำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ก�ำหนดนโยบายผู้ก�ำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ
ตลอดจนให้มีการจัดท�ำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นช่องทาง
ในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มคี วามชัดเจนและโปร่งใส รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลการประเมินผลการด�ำเนินงาน และการกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ อันน�ำไปสู่สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

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

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.

Announced in the Government
Gazette on May 22, 2019

State
Enterprise
Policy Office
(SEPO)
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17. พระราชบัญญัติส�ำนักงาน
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การด�ำรงต�ำแหน่ง และอ�ำนาจหน้าที่
สลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อ�ำนาจหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. 2562
การบัญชีของส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจ�ำหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษส�ำหรับความผิดในกรณีการเสนอขายหรือขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่ก�ำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล และก�ำหนดเพิ่มเติมความผิด
ในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคล
ซึ่งมีอายุต�่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถานะ

หน่วยงาน

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

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.

Announced in the Government
Gazette on May 22, 2019

State
Enterprise
Policy Office
(SEPO)

18. พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52)
พ.ศ. 2562

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

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

กรมสรรพากร

Tax on Investments
on income mutual funds

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.

Announced in the Government
Gazette on May 2, 2019

The Revenue
Department

The Government Lottery
Office ACT, (Second
Edition), B.E. 2562
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19. พระราชบัญญัติประกันชีวิต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

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

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

สถานะ

โดยที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิตมีบทบัญญัติหลายประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการน�ำวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น และมีการฉ้อโกงการประกันภัยทั้งจากตัวแทน
ประกันชีวติ นายหน้าประกันชีวติ และบุคคลภายนอกเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
และระบบธุรกิจประกันภัย สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิตใหม่ เพื่อให้การควบคุมและก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นไป
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชน
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย โดยการปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติของ
ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตให้มีความชัดเจน ตลอดจนก�ำหนดโทษในกรณีที่ตัวแทน
ประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกรณีบุคคลภายนอก
ฉ้อโกงผู้เอาประกันภัยและประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

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.

Announced in the Government
Gazette, on May 25, 2019

หน่วยงาน

ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

Fiscal Policy
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
กกฎหมายหมาย

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

สถานะ

20. พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562

โดยที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
ประกาศในราชกิจจาฯ
และนายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบัญญัตหิ ลายประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ทีม่ กี ารน�ำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในธุรกิจประกันภัยมากขึน้ และมีการฉ้อโกงการประกันภัยทัง้ จากตัวแทน
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนและระบบธุรกิจประกันภัย สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลผู้ประเมิน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยใหม่ เพื่อให้การควบคุมและก�ำกับดูแล
การประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย โดยการปรับปรุง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีความชัดเจน ตลอดจนก�ำหนดโทษในกรณีที่ผู้ประเมิน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกรณีบุคคลภายนอกฉ้อโกงผู้เอาประกันภัย และประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

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

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.
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หน่วยงาน

ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

Fiscal Policy
Office

Key Performance
กกฎหมายหมาย

21. พระราชบัญญัติการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

Property Valuation
for Public Interest Act
B.E. 2562

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

สถานะ

โดยที่การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศในปัจจุบันยังขาด
ประกาศในราชกิจจาฯ
ความชัดเจน ท�ำให้ไม่มีกรอบแนวทางเพื่อใช้ ในการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ได้บัญญัติให้กระทรวงการคลังมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน สมควรให้มี
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ�ำจังหวัด เพื่อท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดท�ำ
บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท�ำให้ราคา
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.

Announced in the Government
Gazette, on May 25, 2019

หน่วยงาน
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7

รายงานการเงิน

Financial Statement

กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื1น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพย โครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื1อการลงทุน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื1น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

4

5
6
7

2562

(หนวย : บาท)

2561

(248,736,635,997.50)
11,025,564,671.11
59,781,830,529.86
77,639,508,223.73
85,720,128.40
21,593,492.35
580,716,325.46
1,585,069,521.61
(98,016,633,104.98)

(340,276,203,366.25)
11,959,956,442.00
60,874,378,566.73
187,144,400,946.22
99,185,725.17
21,198,534.81
673,359,270.94
1,176,750,679.78
(78,326,973,200.60)

457,469,957.28
203,113,453,509.07
2,263,412,400,363.20
4,842,541,035,274.31
42,949,149.40
2,947,479,411.71
2,345,316.97
0.00
7,312,517,132,981.94
7,214,500,499,876.96

241,201,577.91
122,976,119,587.23
2,294,323,480,738.52
4,586,782,728,399.87
45,248,088.29
2,824,184,323.45
0.00
1,509,594.50
7,007,194,472,309.77
6,928,867,499,109.17

หมายเหตุ

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินกูยืมระยะสั้น
สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป
สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื1น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินกูระยะยาว
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื1น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม
องคประกอบอื1นของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

8
9

10

11

2562

2561

62,492,021,890.95
166,633,611,491.84
82,830,283,179.23
366,754,125,968.54

57,047,945,221.79
158,424,666,002.05
161,416,030,006.14
464,931,969,906.18

353,215,710.45

555,823,874.92

6,092,175.19
24,839,886,385.43
409,603,090.37
704,318,839,892.00

213,608,989.35
34,209,104,753.06
639,762,061.47
877,438,910,814.96

4,524,841,914.29
5,367,253,043,752.77
17,668,877,428.89
40,981,200.00
24,894,672,232.49
5,414,382,416,528.44
6,118,701,256,420.44
1,095,799,243,456.52

4,375,892,366.66
4,950,426,021,319.94
17,799,582,945.37
40,981,200.00
25,541,910,428.39
4,998,184,388,260.36
5,875,623,299,075.32
1,053,244,200,033.85

4,149,337,149,240.45
(3,143,434,419,279.46)
89,896,513,495.53
1,095,799,243,456.52

3,895,131,160,377.09
(2,981,837,005,497.56)
139,950,045,154.32
1,053,244,200,033.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานการเงิน

Financial Statement

กระทรวงการคลัง
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

รายได
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากเงินกูและรายไดอื1นจากรัฐบาล
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอื1น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื1อมราคาและคาตัดจําหนFาย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายอื1น
รวมคาใชจาย
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ
กอนรายการรายไดแผนดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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12

13
14

389,858,523,733.14
588,494,469.98
9,758,332,409.45
82,009,131,793.29
30,862,287,307.30
513,076,769,713.16

388,973,475,472.79
354,883,502.82
9,541,885,950.19
86,832,396,028.68
28,267,643,600.15
513,970,284,554.63

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ขอมูลทั่วไป
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
เงินกูระยะยาว

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

หนี้สินไมหมุนเวียนอื1น
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอื1น
คาใชจายบุคลากร
คาใชสอย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายอื1น
รายงานรายไดแผนดิน

กระทรวงการคลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

16

17
18

55,193,392,686.35
5,016,786,664.79
144,405,122.30
11,839,745,574.63
1,138,242,779.73
1,150,520,599.00
5,761,232,768.44
98,124,577,156.70
377,263,114,486.55
555,632,017,838.49
(42,555,248,125.33)
(176,249,990,719.35)
(218,805,238,844.68)

48,953,262,574.62
4,628,855,139.99
176,822,379.87
20,360,795,372.28
897,778,337.06
1,167,876,023.18
5,269,943,023.87
123,620,275,688.18
522,884,515,718.94
727,960,124,257.99
(299,179,249,065.56)
(172,545,058,551.87)
(471,724,307,617.43)

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุที่ 1 ขอมูลทั่วไป

อํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10 กําหนดใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงิน
การคลังแผนดิน การประเมินราคาทรัพยสนิ การบริหารพัสดุภาครัฐกิจการเกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุ ทรัพยสนิ ของแผนดิน ภาษีอากร การรัษฎากร
กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตเพียงผูเดียวตามกฎหมายและไมอยู ในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื1น การบริหาร
หนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐและราชการอื1นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
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
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขอ 4 กําหนดใหกระทรวงการคลังมีกลุมภารกิจ ดังนี้
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กลุมภารกิจดานทรัพยสิน
1. กรมธนารักษ
2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลุมภารกิจดานรายได
1. กรมศุลกากร
2. กรมสรรพสามิต
3. กรมสรรพากร
กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
1. กรมบัญชีกลาง
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เงินสดในมือ มียอดดุลบัญชีติดลบ จํานวน 453,586,660,878.73 บาท เกิดจาก บัญชีบัตรภาษี และบัญชีพักเงินสดรับ ซึ่งเปนบัญชี
ที่ใชนาํ เขาขอมูลรายไดแผนดินทีจ่ ดั เก็บและนําสง จากระบบกรมสรรพากรเขาระบบ GFMIS โดยการ Interface มีดลุ บัญชีผดิ ปกติเนื1องจาก
ั ชีคลาดเคลื1อน การบันทึกบัญชีผดิ หนFวยเบิกจาย
การนําเขาขอมูลจัดเก็บและนําสงรายไดไมถกู ตองครบถวนหลายสาเหตุ การกําหนดคูบ ญ
ไดดาํ เนินการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีทเี่ กิดขึน้ ของบัญชีบตั รภาษีแลว คงเหลือขอผิดพลาดทางบัญชีบางสวนของปงบประมาณ 2549
ถึง 2554 ที่ยังอยูระหวางการตรวจสอบ สวนบัญชีพักเงินสดรับมีการบันทึกรายการปรับปรุงไปแลวของปงบประมาณ 2548 และ
ปงบประมาณอื1นบางสวน บัญชีบตั รภาษีมดี ลุ บัญชีผดิ ปกติดา นเครดิต 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 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

รายการที่ปรากฏในงบการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่กรมใช ในการดําเนินงาน
ซึง่ เปนรายการทีเ่ กิดทัง้ ทีห่ นFวยงานในสวนกลางและหนFวยงานในสวนภูมภิ าคภายใตสงั กัดกรม รายการทีเ่ กิดขึน้ ระหวางกรมภายใตสงั กัด
กระทรวงซึ่งเปนรายการที่มีสาระสําคัญ ไดนํามาตัดรายการออกในการจัดทํางบการเงินรวม นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใช ในการจัดทํา
งบการเงินรวมมี ดังนี้
การรับรูรายได
- รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื1อมีการเบิกเงินจากคลัง
- รายไดแผนดินรับรูเมื1อไดรับเงินและแยกแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายของหนFวยงาน
คาเสื1อมราคาและคาตัดจําหน;าย
คํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานของสินทรัพยดังนี้
- อาคารและสิ่งปลูกสราง
- ครุภัณฑ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร

เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินใหยืมระยะสั้น-หนFวยงานภาครัฐ
รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

หมายเหตุที่ 5 เงินใหกูยืมระยะยาว

เงินใหกูยืมระยะยาว-บุคคลภายนอก
รวมเงินใหกูยืมระยะยาว

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจําที่มีการกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2561
(453,586,660,878.73)
40,981,200.00
71,477,165,667.84
3,735,115,464.15
129,596,762,549.24
(248,736,635,997.50)

2562
75,479,805,767.03
2,159,702,456.70
77,639,508,223.73

(หนวย : บาท)
2561
82,952,867,795.64
104,191,533,150.58
187,144,400,946.22

2562
203,113,453,509.07
203,113,453,509.07

(หนวย : บาท)
2561
122,976,119,587.23
122,976,119,587.23

หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะยาว

(หนวย : บาท)
2560
(497,731,325,139.53)
40,981,200.00
37,124,326,800.84
3,892,097,532.18
116,397,716,240.26
(340,276,203,366.25)

เงินลงทุนในหนFวยงานรวม
เงินลงทุนในหนFวยงานที่ควบคุม
เงินลงทุนระยะยาวอื1น
รวมเงินลงทุนระยะยาว

2562
117,018,385,643.82
1,763,514,760,313.39
382,879,254,405.99
2,263,412,400,363.20

(หนวย : บาท)
2561
118,007,927,984.33
1,744,439,065,680.66
431,876,487,073.53
2,294,323,480,738.52

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ บัตรภาษีเงินทดรองราชการ เงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากคลัง และ
รายการเทียบเทาเงินสดอื1นตามผังบัญชีมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
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หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ที่ดินราชพัสดุ
รวมที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื1อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสราง
อาคารและสิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑ
หัก คาเสื1อมราคาสะสม-ครุภัณฑ
ครุภัณฑ
อาคารและสิ่งปลูกสรางภายใตสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื1อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสราง
ภายใตสัญญาเชาการเงิน
อาคารและสิ่งปลูกสรางภายใตสัญญาเชาการเงิน
งานระหวางกอสราง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หมายเหตุที่ 10 เงินกูระยะยาว

2562
4,795,856,329,776.41
4,795,856,329,776.41
37,930,626,243.75
19,955,430,322.06
17,975,195,921.69
32,474,411,798.10
23,583,224,623.46
8,891,187,174.64
19,401,822,089.28
9,058,262,410.38

(หนวย : บาท)
2561
4,377,396,665,396.40
4,377,396,665,396.40
200,257,424,289.88
18,083,770,033.02
182,173,654,256.86
27,833,343,628.05
20,955,436,989.02
6,877,906,639.03
19,401,822,089.28
8,253,083,529.46

10,343,559,678.90
9,474,762,722.67
4,842,541,035,274.31

11,148,738,559.82
9,185,763,547.76
4,586,782,728,399.87

(หนวย : บาท)
2561
4,872,209,126,418.58
78,216,894,901.36
4,950,426,021,319.94

2562
5,288,933,527,262.21
78,319,516,490.56
5,367,253,043,752.77

เงินกูระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาท
เงินกูระยะยาวที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
รวมเงินกูระยะสั้น

หมายเหตุที่ 11 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

(หนวย : บาท)
2561
15,590,544,845.66
9,951,365,582.73
25,541,910,428.39

2562
15,216,196,944.82
9,678,475,287.67
24,894,672,232.49

หนี้สินจากการออกบัตรภาษี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื1น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอื1น

หมายเหตุที่ 12 รายไดจากงบประมาณ

หมายเหตุที่ 8 เงินกูยืมระยะสั้น

เงินกูระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาท
เงินกูยืมระยะสั้น

2562
82,830,283,179.23
82,830,283,179.23

(หนวย : บาท)
2561
161,416,030,006.14
161,416,030,006.14

หมายเหตุที่ 9 สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

เงินกูที่เปนสกุลเงินบาท
รวมสวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

2562
366,754,125,968.54
366,754,125,968.54

(หนวย : บาท)
2561
464,931,969,906.18
464,931,969,906.18

รายไดงบบุคลากร
รายไดงบดําเนินงาน
รายไดงบลงทุน
รายไดงบอุดหนุน
รายไดงบกลาง
รายไดงบรายจายอื1น
หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ
รายไดจากงบประมาณ

2562
12,845,384,396.41
6,494,228,838.28
3,652,802,492.16
11,760,941.05
105,209,866,731.69
261,667,826,771.44
(23,346,437.89)
389,858,523,733.14

หมายเหตุที่ 13 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

รายไดจากการชวยเหลือเพื1อการดําเนินงานจากหนFวยงานภาครัฐ
รายไดจากการชวยเหลือเพื1อการดําเนินงานจากแหลงอื1น
รายไดจากการชวยเหลือเพื1อการลงทุน
รายไดจากการบริจาค
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
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(หนวย : บาท)
2561
12,600,848,360.66
6,150,553,061.53
3,083,916,217.53
13,105,742.99
87,465,775,004.52
279,686,218,166.14
(26,941,080.58)
388,973,475,472.79

2562
16,903,468,852.45
64,931,548,550.73
64,568,364.19
109,546,025.92
82,009,131,793.29

(หนวย : บาท)
2561
50,403,658.57
86,727,066,023.85
54,926,346.26
86,832,396,028.68
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หมายเหตุที่ 16 คาใชสอย

หมายเหตุที่ 14 รายไดอื่น

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายไดดอกเบี้ยรับอื1น
รายไดเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม
รายไดเงินนอกงบประมาณ
รายไดบัตรภาษี
กําไรจากการประเมินราคาและขายเงินลงทุน
รายไดอื1น
รายการหักกลบ
รวมรายไดอื1น

2562
1,069,239.49
5,279,888,661.94
87,491,134.73
1,142,421,818.71
13,083,467,368.42
1,176,986,891.25
10,081,940,651.90
9,021,540.86
30,862,287,307.30

(หนวย : บาท)
2561
1,420,632.87
3,104,430,263.39
83,166,074.00
1,421,818,524.16
12,629,904,209.30
11,263,024,114.34
(236,120,217.91)
28,267,643,600.15

หมายเหตุที่ 15 คาใชจายบุคลากร

เงินเดือน
คาลวงเวลา
เงินประจําตําแหนFง
คาจาง
คาตอบแทนพนักงานราชการ
เงินชวยคาครองชีพ
เงินรางวัลประจําป
เงินชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือดานการศึกษา
เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาเชาบาน
คาใชจายบุคลากรอื1น
รวมคาใชจายบุคลากร
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2562
11,657,501,541.63
863,501,393.03
37,655,105.83
1,756,710,624.65
562,472,570.63
75,094,014.36
1,214,288.64
1,211,308,646.12
109,683,888.98
7,374,219.16
193,376,377.27
290,024,748.92
15,183,777.66
85,838,514.34
97,843,435.25
38,228,609,539.88
55,193,392,686.35

(หนวย : บาท)
2561
11,426,788,685.19
848,721,327.78
36,584,346.76
1,752,972,442.90
526,948,092.65
72,781,857.32
598,300.67
1,229,136,011.38
111,335,114.71
5,381,117.31
186,700,004.66
280,012,545.90
15,731,461.07
83,574,628.79
84,976,588.60
32,291,020,048.93
48,953,262,574.62

(หนวย : บาท)
2561
462,760,361.76
304,374,767.28
882,891,712.58
3,475,229,862.25
256,842,501.26
182,085,910.10
44,171,606.00
690,331,860.09
3,827,861.44
13,860,903,227.52
16,704,717.34
180,670,984.66
20,360,795,372.28

2562
505,708,383.68
335,307,254.84
1,123,868,020.79
3,849,403,374.38
1,488,088,689.50
120,556,104.45
64,164,448.66
801,703,752.99
2,320,389.39
3,458,235,902.44
21,453,865.85
1,977,642.98
66,957,744.68
11,839,745,574.63

คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาจางเหมาบริการ
คาธรรมเนียม
คาจางที่ปรึกษา
คาใชจายในการประชุม
คาเชา
คาวิจัยและพัฒนา
คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
คาประชาสัมพันธ
คาใชจายหนFวยงานในตางประเทศ
คาใชสอยอื1น
รวมคาใชสอย

หมายเหตุที่ 17 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

2562
98,124,577,156.70
98,124,577,156.70

คาใชจายเงินอุดหนุนเพื1อการดําเนินงาน
รวมคาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

(หนวย : บาท)
2561
123,620,275,688.18
123,620,275,688.18

หมายเหตุที่ 18 คาใชจายอื่น

ขาดทุนสุทธิจากการจําหนFายสินทรัพย
คาใชจายสวัสดิการสังคม
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากการจําหนFายสินทรัพย
คาใชจายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
คาใชจายอื1น
รายการหักกลบ
รวมคาใชจายอื1น

2562
75,831,053.99
(2,142,066,215.77)
37,000,000.00
378,940,811,853.43
351,537,794.90
377,263,114,486.55

(หนวย : บาท)
2561
130,161,547.64
11,423.00
(1,402,913,811.74)
185,922,980.18
37,000,000.00
524,038,100,097.21
522,988,282,236.29
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หมายเหตุที่ 19 รายงานรายไดแผนดิน

2562
รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดปโตรเลียม
ภาษีเงินไดอื1น
รวมรายไดภาษีทางตรง
รายไดภาษีทางออม
ภาษีการขายทั่วไป
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป
ภาษีการขายทั่วไปอื1น
รวมภาษีการขายทั่วไป
ภาษีขายเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีบริการเฉพาะ
รวมภาษีขายเฉพาะ

(หนวย : บาท)
2561

336,270,474,537.34
694,753,440,618.30
99,686,760,401.86
450,612,342.10
1,131,161,287,899.60

319,020,139,816.50
663,534,144,081.89
63,678,730,460.24
218,807,913.25
1,046,451,822,271.88

799,905,814,742.56
62,056,673,697.85
16,065,516,233.51
53,408.63
878,028,058,082.55

793,074,774,141.73
60,373,946,704.69
15,197,940,423.42
1,026,561.72
868,647,687,831.56

584,940,572,484.19
994,853,968.84
585,935,426,453.03

575,834,634,596.72
956,277,989.68
576,790,912,586.40

ภาษีสินคาเขา-ออก
อากรขาเขา
อากรขาออก
รวมภาษีสินคาเขา-ออก
รวมภาษีทางออม

106,510,451,348.81
210,307,307.71
106,720,758,656.52
1,570,684,243,192.10

106,342,093,583.92
144,380,798.54
106,486,474,382.46
1,551,925,074,800.42

รายไดภาษีอื1น
ภาษีลักษณะอนุญาต
ภาษีลักษณะอื1น
รวมรายไดภาษีอื1น
รวมรายไดแผนดิน-ภาษี

424,214,843.40
717,816,348.70
1,142,031,192.10
2,702,987,562,283.80

446,606,440.00
990,670,749.79
1,437,277,189.79
2,599,814,174,262.09
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2562

(หนวย : บาท)
2561

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากคาธรรมเนียม
รายไดจากการขายสินคา
รายไดคาเชา
รายรับจากการขายสินทรัพย
รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ

1,939,858,889.86
684,469,542.77
6,919,456,424.25
768,547,690.27
10,312,332,547.15

1,775,618,179.89
1,021,115,351.70
8,472,991,691.78
768,650,392.83
12,038,375,616.20

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผล
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

280,371,132.07
45,261,853,613.40
45,542,224,745.47

259,793,442.55
32,586,818,019.69
32,846,611,462.24

123,897,775,097.93
8,019,271,600.38
131,917,046,698.31
187,771,603,990.93
2,890,759,166,274.73
(350,305,959,757.96)
(153,346,645,482.35)
2,387,106,561,034.42
(2,368,945,285,134.95)
18,161,275,899.47
(19,998,250,030.72)
(1,836,974,131.25)
(220,642,212,975.93)

124,454,766,547.43
19,541,932,687.29
143,996,699,234.72
188,881,686,313.16
2,788,695,860,575.25
(301,405,916,493.42)
(152,065,307,517.99)
2,335,224,636,563.84
(2,323,390,844,607.28)
11,833,791,956.56
(12,261,026,577.02)
(427,234,620.46)
(381,608,071,480.54)

รายไดอื1น
รายไดจากเงินนําสงของรัฐวิสาหกิจ
รายไดอื1น
รวมรายไดอื1น
รวมรายไดอื1น-นอกจากภาษี
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง
รายไดแผนดินจัดสรรตามกฏหมาย
รายไดแผนดินจัดเก็บสุทธิ
รายไดแผนดินนําสงคลัง
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
ปรับ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
รายการรายไดแผนดินสุทธิ
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มอบนโยบาย
หนวยงานในพื้นที่รวมกันตอยอดและขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน
“ประชารัฐสรางไทย”

นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง
นายสั น ติ พร อ มพั ฒ น รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงการคลั ง
มอบนโยบายหน7วยงานในพื้นที่ เพื1อรวมกันตอยอดและขับเคลื1อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน “ประชารัฐสรางไทย”
ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี เมือ1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

มอบนโยบาย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากอยางยั่งยืน “ประชารัฐสรางไทย”

นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ รองนายกรั ฐ มนตรี นายอุ ต ตม
สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และนายสนธิรัตน
สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาวมอบนโยบาย
การขับเคลื1อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน ในงาน
การประชุมรวมพลังขับเคลื1อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยาง
ยั่งยืน “ประชารัฐสรางไทย” ณ หองจูบีลี่ อิมแพค เมืองทองธานี
เมื1อวันที่ 21 กันยายน 2562
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“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

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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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.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงพื้นที่
ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ประชารัฐสรางไทย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ
ประธานกรรมการธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื1อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ
สรางไทย เพื1อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานกองทุนหมูบาน พรอมให
กําลังใจเกษตรกร ลูกคาธุรกิจชุมชน ผูประกอบการ SMEs เกษตร
และมอบสินเชื1อธุรกิจชุมชนสรางไทย แกกลุมวิสาหกิจชุมชน
รวบรวมและแปรรูปกาแฟปางขอน จํานวน 1 ลานบาท และวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแมลาว จํานวน 2 ลานบาท นอกจากนี้ ยังได
เยี่ ย มชมแปลงผั ก เกษตรอิ น ทรี ย ข องกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต
ผักปลอดภัยบานสันทางหลวง เมื1อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
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พิธีลงนามบันทึกขอตกลงโครงการ
MOF Blockchain

Signing Ceremony of Memorandum of
Understanding on MOF Blockchain Project

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน
ประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงาน
โครงการใชเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื1อยกระดับ
โครงสรางพื้นฐานสถาปตยกรรมเพื1อรองรับภารกิจของหน7วยงาน
ภาครัฐ ตามนโยบาย MOF Digital Platform is Now นําดิจิทัล
สรางเศรษฐกิจสูชุมชน ระหวาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รวมกับ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ณ หองประชุมวายุภักษ 1 กระทรวงการคลัง
เมื1อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

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
และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ รวมในพิธี ณ วัดราชผาติการาม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื1อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

The Royal Kathin Ceremony of Ministry
of Finance for 2019

พิธีทําบุญเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง
ครบรอบ 144 ป

The 144th Anniversary of the Founding
of Ministry of Finance

นายประสงค พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน
ในพิธที าํ บุญเนือ1 งในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ป
โดยมีผบู ริหารกระทรวงการคลัง ผูแ ทนสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
รวมถึงอดีตผูบริหารกระทรวงการคลัง รวมในพิธี ณ หองประชุม
วายุภักษ 4 กระทรวงการคลัง เมื1อวันที่ 1 เมษายน 2562

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 144th Anniversary of the Founding of Ministry of Finance,
April 1, 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.
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ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
Contact Information

กระทรวงการคลัง

Ministry of Finance

กรมสรรพสามิต

Excise Department

ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2126 5800
เว็บไซต www.mof.go.th

Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 126 5800
Website : www.mof.go.th

1488 Nakorn Chai Si Rd., Dusit,
Bangkok 10300
Tel : (662) 241 5600
Website : www.excise.go.th

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Office of Permanent Secretary

ที่อยู 1488 ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 0 2241 5600
เว็บไซต www.excise.go.th

ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2126 5800
เว็บไซต www.palad.mof.go.th

Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 126 5800
Website : www.palad.mof.go.th

กรมสรรพากร

Revenue Department

สํานักงานรัฐมนตรี

Office of the Minister

ที่อยู 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 1161
เว็บไซต www.rd.go.th

90 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Rd.,
Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel : 1161
Website : www.rd.go.th

ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2126 5800 ตอ 2402
เว็บไซต www.ofm.mof.go.th

Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 126 5800 ext. 2402
Website : www.ofm.mof.go.th

กรมบัญชีกลาง

Comptroller General’s Department

กรมธนารักษ

Treasury Department

ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2127 7000, 0 2270 6400
เว็บไซต www.cgd.go.th

Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 127 7000, (662) 270 6400
Website : www.cgd.go.th

ที่อยู ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2273 0899-903
เว็บไซต www.treasury.go.th

Soi Areesampan Rama 6 Rd., Phayathai,
Phayathai, Bangkok 104000
Tel : (662) 273 0899-903
Website : www.treasury.go.th

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Public Debt Management Office

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

State Enterprise Policy Office

ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2265 8050
เว็บไซต www.pdmo.go.th

Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 265 8050
Website : www.pdmo.go.th

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

Fiscal Policy Office

ที่อยู ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2273 9020
เว็บไซต www.fpo.go.th

Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 273 9020
Website : www.fpo.go.th

ที่อยู 310 อาคาร SME Bank ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2298 5880-7
เว็บไซต www.sepo.go.th

310 SME Bank Building, 2nd Floor,
Phaholyothin Rd., Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 298 5880-7
Website : www.sepo.go.th

กรมศุลกากร

Customs Department

ที่อยู 1 ถนนสุนทร-โกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2667 6000, 0 2667 7000
เว็บไซต www.customs.go.th

1, Suntorn Kosa Rd., Klong Toey,
Bangkok 10400
Tel : (662) 667 6000, (662) 667 7000
Website : www.customs.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

ถนนพระรามที่ 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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