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สารจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ที่่�ผ่่านมา กระทรวงการคลัังได้้มุ่่�งมั่่�นในการบริิหารเศรษฐกิิจของ
ประเทศให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืื น มาโดยตลอด  แต่่ เ นื่่ อ งจากปัั จ จัั ย
ทั้้�งภายนอกและภายในประเทศมีีการเปลี่่�ยนแปลงเป็็นอย่่างมาก
ประเทศไทยในขณะนี้้�จึึงต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายใหม่่ๆ ที่่�มีีความ
ซัับซ้้อนสููง ทั้้�งเศรษฐกิิจโลกที่่�ยัังมีีความเสี่่�ยงจากการกีีดกัันทางการค้้า
ระหว่่างประเทศ ความไม่่แน่่นอนทางภููมิิศาสตร์์และการทหารระหว่่าง
ประเทศ การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนไปอย่่างรวดเร็็ว
ส่่งผลกระทบต่่อรููปแบบการค้้า การลงทุุน และการใช้้จ่า่ ยของประชาชน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่่ห� ลายประเทศต้้องเผชิิญซึ่่ง� ส่่งผลต่่อเศรษฐกิิจโลก
และฉุุดรั้้�งการเติิบโตของเศรษฐกิิจไทย  กระทรวงการคลัังจึึงมีีหน้้าที่่�
สำำ�คััญในการขัับเคลื่่อนและบริิหารเศรษฐกิิจของประเทศในช่่วงเวลา
ที่่�สถานการณ์์ต่่างๆ มีีความไม่่แน่่นอนในทุุกมิิติิ เพื่่อให้้เศรษฐกิิจไทย
สามารถเติิบโตได้้อย่่างมีีเสถีียรภาพ
กระทรวงการคลัั ง ได้้ ดำ ำ � เนิิ น นโยบายทางการคลัั ง ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น
เครื่่องยนต์์สำำ�คััญในการขัับเคลื่่อนเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่องอัันจะเป็็น
การเอื้้�ออำำ�นวยต่่อการขยายตััวทางเศรษฐกิิจในภาพรวมและการเจริิญ
เติิ บ โตของธุ ุ ร กิิ จ ทุุกระดัั บ  อีีกทั้้� ง ยัั ง สามารถตอบสนองต่่ อ ความ
ผัันผวนของเศรษฐกิิจโลก โดยได้้ออกนโยบายและมาตรการที่่�สำำ�คััญ
อาทิิ มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจระยะต่่างๆ ซึ่่�งรวมถึึงการบรรเทาภาระ
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�รงชีีพของผู้้�มีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ การช่่วยเหลืือ
กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�ประสบปััญหาจากภััยธรรมชาติิ การเพิ่่�มความเข้้มแข็็ง
ของเศรษฐกิิจฐานราก การสนัับสนุุน SMEs ให้้เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน
พร้้อมส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�และความพร้้อมในการทำำ�ธุุรกิิจเชิิงพาณิิชย์์
การกระตุ้้�นการบริิโภคภายในประเทศผ่่านมาตรการชิิมช้้อปใช้้ โดย
มาตรการเหล่่านี้้�ได้้ส่่งผลกระตุ้้�นให้้เกิิดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจผ่่านการ
บริิโภคของประชาชนในกลุ่่�มต่่างๆ ช่่วยสร้้างกำำ�ลัังซื้้�อและพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตประชาชนในกลุ่่ม� ที่่มีี� ความเปราะบาง ตลอดจนสร้้างความ
เชื่่อมั่่�นให้้กัับนัักลงทุุนและประชาชนในประเทศ

ในปีี พ.ศ. 2563 สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ได้้ขยายวงกว้้างขึ้้�นทั่่�วโลกและมีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ
พุ่่�งสููงขึ้้�นต่่อเนื่่อง ประชาชนต้้องเผชิิญกัับช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บาก
ในการดำำ�เนิินชีีวิิต และการประกอบอาชีีพส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม กระทรวงการคลััง ได้้เล็็งเห็็นถึึงความเสี่่�ยง
ต่่อเศรษฐกิิจไทย ซึ่่�งก่่อนเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็็อยู่่�ในภาวะที่่ต้� อ้ งเผชิิญความท้้าทาย
รอบด้้าน จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องออกมาตรการเพื่่อพยุุงและลดความเสี่่�ยง
ทางเศรษฐกิิจอย่่างทัันท่่วงทีี จึึงเสนอมาตรการเพื่่อดููแลและเยีียวยา
ผู้้�ได้้รับั ผลกระทบทั้้ง� ผู้้�ประกอบการและประชาชน โดยยึึดหลััก “ทัันการณ์์
ตรงเป้้าหมาย  และชั่่�วคราวตามจำำ�เป็็น” เพื่่อบรรเทาผลกระทบและ
เสริิมสภาพคล่่องให้้ผู้้�ประกอบการ รวมถึึงแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายให้้
ประชาชน โดยมีีมาตรการอาทิิเช่่น มาตรการเยีียวยา 5,000 บาท (3 เดืือน)
เพื่่อช่่วยเหลืือเยีียวยาให้้กัับลููกจ้้างที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการหยุุด
ประกอบกิิจการของสถานประกอบการที่่�เสี่่�ยงต่่อการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรืือผู้้�ได้้รับั ผลกระทบอื่่นๆ
โครงการคนละครึ่่�งเพื่่อฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจระดัับฐานราก โดยเฉพาะ
กลุ่่�มหาบเร่่ แผงลอย ให้้มีีรายได้้จากการขายสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น มาตรการ
ช้้อปดีีมีีคืืน เพื่่อกระตุ้้�นการบริิโภคในประเทศและสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ
การส่่ ง เสริิ ม การผลิิ ตสิ ิ น ค้้ า ท้้ อ งถิ่่� น ที่่ � เ ป็็ น เศรษฐกิิ จ ระดัั บ ฐานราก
รวมถึึง มาตรการด้้านสิินเชื่่อและภาษีีเพื่่อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการและ
ประชาชนกลุ่่�มต่่างๆ
ภารกิิจของกระทรวงการคลัังทั้้�งการฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและการวาง
รากฐานสำำ�หรัับอนาคต  เป็็นภารกิิจที่่�ท้้าทาย จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการ
อย่่างต่่อเนื่่องและต้้องได้้รับั ความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน ผมขอขอบคุุณ
ผู้้�บริิหาร ข้้าราชการ และบุุคลากรของกระทรวงการคลััง รวมทั้้ง� ผู้้�บริิหาร
และเจ้้าหน้้าที่่ข� องหน่่วยงานภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของกระทรวงการคลััง
ทุุกท่่านที่่ป� ฏิิบัติั งิ านด้้วยความมุ่่ง� มั่่น�  ทุ่่ม� เท ในการเสริิมสร้้างความเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศ ภายใต้้หลัักวิินััยการเงิินการคลััง
เพื่่อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายในการพััฒนาประเทศให้้มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน
สืืบไป

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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A Message from the
Minister of Finance
In the past, the Ministry of Finance has always been
committed to manage the country’s economy for sustainable
growth. Anyhow, due to both external and domestic factors that
have been changed a lot, Thailand now faces new challenges
with high complexity. In additional, the world economy is at
risk from international trade barriers, international geographic
and military instability, as well as the rapid change in technology
Impact on trade. All of these affect the trading pattern,
investment and public spending, especially the coronavirus
epidemic situation (COVID-19) faced by many countries,
affecting the global economy and slow down the growth of the
Thai economy. In 2020, the situation of the Coronavirus 2019
(COVID-19) epidemic has widely spread around worldwide
and the number of infected cases continues to increase more
and more. People have to face difficult times in both in their
live and occupation and this affects the Thai economy both
directly and indirectly.
The Ministry of Finance, therefore, plays a significant role
in driving and managing the national economy in an instable
circumstance in all dimension so that Thai economy can grow
with stability by implementing a fiscal policy that will facilitate
the overall economic expansion and the growth of businesses
at all levels and also respond to the fluctuation of the world
economy by formulating significant policies and measures such
as economic stimulus measures in different phases, including
alleviating the burden of living expenses for those with the
State Welfare Card, helping farmers who suffer from natural
disasters, strengthening the local economy, supporting SMEs
to access funding sources, as well as promoting knowledge
and readiness for commercial business, stimulating domestic

consumption through Chim Shop Chai campaign. These
measures have resulted in stimulating economic activities
through the consumption of people in different groups in order
to help creating purchasing power and improve the quality of
life of vulnerable people, as well as creating confidence among
investors and people in the country. It is also necessary for
the ministry to set measures to support and mitigate economic
risks in a timely manner to support and remedy those affected,
both entrepreneurs and the public by adhering to the principle
of “in timely manner, direct to the target and temporary as
necessary” in order to mitigate the impact and enhance
liquidity for entrepreneurs as well as reducing the burden of
expenses for the people with measures such as 5,000 baht
(3 months) handout measure to provide remedial assistance to
employees affected by the shutdown of businesses at risk of
the coronavirus 2019 (COVID-19) epidemic or other affected
persons, the 50:50 co-payment scheme to recover the economy
at the foundation level, especially the group of hawkers to
generate more income from the sale. product sales. “Shop
Dee Mee Kheun” campaign to stimulate domestic consumption
and support entrepreneurs to promote the production of local
products which is the local economy including credit and tax
measures to help entrepreneurs and other groups of people.
I would like to thank the executives, government officials
and personnel of the Ministry of Finance, including executives
and officers of all departments under the Ministry of Finance
who work with determination and dedication to enhancing the
economic growth of the country under the discipline of finance
for the country’s development to be stable, prosperous and
sustainable.

(Mr. Arkhom Termpittayapaisith)
Minister of Finance

Ministry of Finance Annual Report 2020

9

สารจาก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
A Message from the
Deputy Minister of Finance

10

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563

สารจาก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
A Message from the Deputy Minister of Finance

ปีี 2563 นัับเป็็นปีีที่เ�่ ศรษฐกิิจเผชิิญกัับการเปลี่่ย� นแปลงเป็็นอย่่างมาก
ทั้้ง� จากปััจจััยภายในประเทศ และต่่างประเทศ ปััญหาการกีีดกัันทางการค้้า
และความผัันผวนของค่่าเงิิน รวมทั้้�งปััญหาจากการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่่งผลสืืบเนื่่องให้้การ
บริิโภค การท่่องเที่่ย� ว การส่่งออกและการลงทุุนของประเทศไทยหดตััว
กระทรวงการคลัังซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานหลัักในการบริิหารเศรษฐกิิจของ
ประเทศให้้เจริิญเติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพและยั่่�งยืืน ควบคู่่�ไปกัับการ
กระจายทรััพยากรทางเศรษฐกิิจให้้กับั ประชาชนกลุ่่ม� ต่่างๆ อย่่างทั่่�วถึึง
ทั้้�งการดููแลความเป็็นอยู่่�ของประชาชน โดยการขยายเวลามาตรการ
บรรเทาภาระค่่าไฟฟ้้า และค่่าน้ำำ��ประปาและมาตรการชดเชยเงิิน
ให้้แก่่ผู้้�มีีบัตั รสวััสดิกิ ารแห่่งรััฐ การเพิ่่�มขีีดความสามารถของภาคธุุกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม อาทิิ มาตรการต่่อเติิม เสริิมทุุน SMEs
สร้้างไทย โครงการพััฒนาศัักยภาพ ผู้้�ประกอบการ SMEs ให้้แข่่งขัันได้้
ในตลาดการค้้าโลก และโครงการสิินเชื่่อภาคธุุรกิิจรายย่่อยกลุ่่�มต่่างๆ
ผ่่านธนาคารเฉพาะกิิจของรััฐ ซึ่่�งนอกจากบทบาทในเชิิงเศรษฐกิิจแล้้ว
กระทรวงการคลัังยัังมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญในด้้านสัังคมและการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของประชาชน โดยได้้จัดทำ
ั �ำ โครงการเปลี่่ย� นชุุมชนให้้เป็็น
ห้้องประชุุมในที่่ร� าชพััสดุุตามแนวทางการขัับเคลื่่อนการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ฐานรากอย่่างยั่่ง� ยืืน และการมอบสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ ราชพััสดุุตามโครงการ
ธนารัักษ์์ประชารัักษ์์ เพื่่อแก้้ไขปััญหาการบุุกรุุกที่่ร� าชพััสดุุ อีีกทั้้ง� ยัังได้้
เตรีียมความพร้้อมการเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สูงู อายุุ ผ่า่ นโครงการศููนย์์ที่พั�่ กั อาศััย
สำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุแบบครบวงจร การดำำ�เนิินนโยบายต่่างๆ ของกระทรวง
การคลัังนั้้�นมีีเป้้าหมายเพื่่อให้้เครื่่องมืือทางการคลัังของรััฐช่่วยสร้้าง
ความเท่่าเทีียมความเป็็นธรรม และลดความเหลื่่อมล้ำำ� ตล
� อดจนสนัับสนุุน
ให้้ภาคเอกชนมีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�น เพื่่อส่่งเสริิม
การขยายตััวทางเศรษฐกิิจ รัักษาความสมดุุลและความยั่่ง� ยืืนทางการคลััง
ทั้้� ง นี้้� ในช่่ ว งเวลาที่่ � ทั่่ � ว โลกรวมถึึ ง ประเทศไทยต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ
สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาชนและภาคธุุรกิิจได้้รับั ผลกระทบเป็็นวงกว้้าง กระทรวงการคลััง
ได้้ดำ�ำ เนิินมาตรการทางการคลัังต่่างๆ เพื่่อช่่วยบรรเทาผลกระทบให้้แก่่
ประชาชน และภาคธุุรกิิจ อาทิิ โครงการด้้านสิินเชื่่อเพื่่อช่่วยเหลืือและ
เยีียวยากลุ่่ม� อาชีีพที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ การพัักชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย
ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ และกรมศุุลกากรได้้ออกมาตรการ
ยกเว้้นอากรขาเข้้าของที่่ใ� ช้้รักั ษา วิินิจิ ฉััย  หรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
บทบาทของกระทรวงการคลัังมีีความสำำ�คััญและมีีความครอบคลุุม
ในหลายมิิติขิ องการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาประเทศ จึึงต้้องอาศััยความ
ร่่วมมืือจากบุุคลากรของกระทรวงการคลัังทุุกท่่าน ผมขอขอบคุุณสำำ�หรัับ
การทำำ�งานที่่ทุ่� ม�่ เทอย่่างเต็็มความสามารถของคณะผู้้�บริิหาร ข้้าราชการ
และบุุคลากรของกระทรวงการคลัังที่่ทำ� �ำ ให้้ภารกิิจของกระทรวงการคลััง
สััมฤทธิ์์�ผลตามวััตถุุประสงค์์

(นายสันติ พร้อมพัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

The year of 2020 was recognized as the year of dramatic
changes in national economy for it was significantly affected by
domestic and international factors, trade protection, currency
fluctuations, and the COVID-19 outbreak which has reduced
national consumption, travelling, exportation and investment.
Playing a fundamental role in national economy, the Ministry
of Finance (MOF) manages the country’s economy aiming for
stability and sustainability, together with efficient economic
resource allocation for people of all groups, as well as people’s
living circumstance support by prolonging implemented relief
measures for water and electricity users and State Welfare
cardholders. The MOF also implemented capacity building
measures and projects for small and medium businesses, such
as capital enhancing measures for Thai SMEs, the SMEs potential
development for global market competitiveness project, and the
credit schemes for small businesses through Specialized Financial
Institutions (SFIs).
Besides the role in the economy, the MOF has an important
part in people’s social and welfare improvement with the
implementation of the community’s transformation to meeting
rooms in the Ratchaphatsadu land project according to the
steering guidelines on sustainable local economy development.
Land lease contracts have also been giving in response to the
Thanarak Pracharak Project to resolve the Ratchaphatsadu land
invasion. In addition to this, the MOF has also run the Senior
Complex Project to prepare the population for the approaching
aging society. Hence, the MOF has adopted fiscal policies with the
aim of establishing equality and fairness, plus promoting capacity
and competitiveness among private sectors to foster economic
growth and fiscal sustainability.
During the outbreak of the COVID-19 which has significantly
affected people and businesses, the MOF has implemented
many fiscal measures to alleviate the impact of the outbreak; for
instance, the credit schemes for those of affected occupations, the
SFIs’ suspension of principal and interest debt payment scheme,
and the duty exemption for imported items used for treatment,
diagnosis, and prevention of the COVID-19 introduced by the
Customs Department.
Taking everything into account, the MOF does play a dominant
role in problem solving and development of the country in different
aspects. Cooperation among the MOF personnel is, therefore, a
prerequisite for the success of every project. I then would like
to express my profound gratitude to all executives, government
officials, and personnel of the MOF for your complete dedication to
achieving the common goals and stated objectives of the ministry.

(Mr. Santi Promphat)

Deputy Minister of Finance
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สารจาก
ปลัดกระทรวงการคลัง

Message from the Permanent Secretary of Ministry of Finance
ในปีีงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลัังได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการ
ดููแลเศรษฐกิิจของประเทศเพื่่อรองรัับความผัันผวนต่่างๆ ทั้้�งจาก
ปััจจััยภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในปััจจุุบัันที่่�สภาพ
เศรษฐกิิจและสัังคมเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว กระทรวงการคลััง
จึึงต้้องติิดตามสถานการณ์์ต่่างๆ อย่่างใกล้้ชิิด  เพื่่อการบริิหารงานที่่�
รวดเร็็ว สามารถตอบสนองสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
อีีกทั้้ง� เพื่่อให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนการปฏิิรููปประเทศ และแผน
ระดัับชาติิอื่น่ ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในหลายประเด็็น กระทรวงการคลัังได้้มุ่ง�่ เน้้น
การพััฒนาโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจเพื่่อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขััน สร้้างความเท่่าเทีียมและความเป็็นธรรม เพิ่่�มโอกาสในการ
เข้้าถึึงทรััพยากรทางเศรษฐกิิจ ตลอดจนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนผ่่านการเสริิมสร้้างศัักยภาพของกลุ่่�มต่่างๆ โดยการใช้้กลไก
และเครื่่องมืือทางการคลัังมาช่่วยในการแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อน
ทางเศรษฐกิิจ ควบคู่่�ไปกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ
ทางการคลัังผ่่านการนำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้ในการกำำ�หนดนโยบาย
และการให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ป ระชาชน พร้้ อ มสร้้ า งความโปร่่ ง ใสในการ
ดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งการดำำ�เนิินการทั้้�งหมดของกระทรวงการคลัังเป็็นไป
ตามกรอบวิินัยท
ั างการคลััง เพื่่อให้้การคลัังของประเทศมีีความเข้้มแข็็ง
และยั่่ง� ยืืนในอนาคต
นอกจากการพััฒนาโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจข้้างต้้นแล้้ว การแก้้ไข
ปัั ญ หาเศรษฐกิิ จ ระยะสั้้� น เพื่่ อ บรรเทาปัั ญ หาความเดืื อ ดร้้ อ นของ
ประชาชนก็็เป็็นภารกิิจสำำ�คััญที่่�กระทรวงการคลัังให้้ความสำำ�คััญ อาทิิ
มาตรการส่่งเสริิมการบริิโภคภายในประเทศ “ชิิมช้้อปใช้้” การขยาย
เวลาลดอัั ต ราภาษีีมูู ลค่ ่ า เพิ่่� ม ให้้ ค งการจัั ด เก็็ บ ในอัั ต ราร้้ อ ยละ 7
(รวมภาษีีท้้องถิ่่น� ) ไปอีีก 1 ปีี เพื่่อช่่วยลดภาระค่่าครองชีีพให้้ประชาชน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในปีี 2563 ซึ่่�งทั่่ว� โลกต้้องเผชิิญกัับการแพร่่ระบาด
� า้ งความเดืือดร้้อน
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่สร้
ให้้แก่่ประชาชนในทุุกสาขาอาชีีพ กระทรวงการคลัังจึึงมีีภารกิิจในการ
บรรเทาความเดืือดร้้อนจากสถานการณ์์ดังั กล่่าว โดยได้้ออกมาตรการ
เยีียวยาภาคธุุรกิิจและประชาชน เช่่น มาตรการด้้านสิินเชื่่อและ
มาตรการด้้านภาษีี มาตรการ “เยีียวยา 5,000 บาท (3 เดืือน)” และ
โครงการ “คนละครึ่่�ง” รวมถึึงการลดภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ในอััตราร้้อยละ 90 เป็็นต้้น
รายงานประจำำ�ปีกี ระทรวงการคลัังฉบัับนี้้ ถื
� อื เป็็นการรวบรวมผลงาน
ซึ่่�งสะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจของบุุคลากรกระทรวงการคลัังในการ
ปฏิิบัติั งิ านเพื่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจของไทย  ในโอกาสนี้้�ผมจึึงขอแสดง
ความขอบคุุณและขอส่่งความปรารถนาดีีมายัังทุุกท่่านในกระทรวง
การคลัังที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมแรงร่่วมใจทำำ�งานกัันอย่่างหนัักตลอดปีีที่ผ่�่ า่ นมา

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ปลัดกระทรวงการคลัง

In the fiscal year 2020, the Ministry of Finance played a major
role in managingthe country’s economy in response to various
volatility both from internal and external factors, especially during
the current economic and social conditions that change rapidly.
The Ministry of Finance has closely monitored the Thai economy
for a timely management, in order to be able to promptly respond
to the changing economic situation and to be in line with the
20-Year National Strategy (2018 - 2037), the Master Plan under
the National Strategy, the National Reform Plan and other national
plans related to many issues. The Ministry of Finance has focused
on the development of economic infrastructures in order to enhance
competitiveness, create equality and fairness, increase the
accessibility of economic resources, as well as improving the
quality of life of the people through the capacity improvement
of various groups. For this purpose, the Ministry of Finance has
utilized fiscal mechanisms and tools to solve economic problems
along with increasing the efficiency of fiscal management through
the introduction of modern technology in policy formulation
and the provision of services to the people, and creating fiscal
transparency. All these operations were implemented under the
rule of fiscal discipline in order to achieve a robust and sustainable
fiscal position.
Besides the aforementioned development of economic structure,
solving short-term economic urgencies to alleviate the hardships of
Thai people is another critical mission focused by the Ministry of
Finance. For instance, the measure to promote domestic consumption,
“Chim-Shop-Chai”, extension VAT rate to be maintained at 7%
(including local taxes) for another year in order to help reduce the
cost of living for people. In the year 2020, when all over the world
are faced with the COVID-19 epidemic that has been causing
difficulty for people in all occupation, The Ministry of Finance has
set a mission to alleviate the distress arising from the situation by
issuing remedial measures for businesses and Thai peopler, such
as credit and tax measures, the “5,000-baht (3 months) remedy”
measure, 50:50 co-payment scheme, and a reduction of land and
building tax at the rate of 90 percent, etc.
This Annual Report of the Ministry of Finance serves as a
collection of works that reflects the commitment of every Ministry
of Finance personnel to the economic development of Thailand.
On this occasion, I would like to express my gratitude and convey
my best wishes to everyone in the Ministry of Finance who have
collectively contributed and worked hard throughout the past year.

(Mr. Krisada Chinavicharana)

Permanent Secretary of Ministry of Finance
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ผลการจัดเก็บรายได้ ฐานะการคลัง และยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563

ผลการจััดเก็็บรายได้้รััฐบาล
ปีีงบประมาณ 2563

ปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 – กัันยายน 2563)
รััฐบาลจััดเก็็บรายได้้สุุทธิิ 2,389,655 ล้้านบาท ต่ำำ��กว่่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 341,345 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 12.5
ต่ำำ��กว่่าปีีก่่อน 176,453 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 6.9 ทั้้�งนี้้� การจััดเก็็บ
รายได้้ที่่�ต่ำำ��กว่่าประมาณการเป็็นผลจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�หดตััว 
เนื่่องจากผลกระทบของการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้อ�้ ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่่�มีีต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและการดำำ�เนิิน
มาตรการทางภาษีีของรัั ฐ บาลเพื่่ อ บรรเทาความเดืื อ ดร้้ อ นแก่่
ประชาชนและผู้้�ประกอบการ เช่่น การลดอััตราภาษีีเงิินได้้หััก 
ณ ที่่�จ่า่ ย จากอััตราร้้อยละ 3 เหลืือร้้อยละ 1.5 ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน –
กัันยายน 2563 เป็็นต้้น

Government’s Net Revenue
Collection: Fiscal Year 2020

The government’s net revenue collection in fiscal year 2020
(October 2019 – September 2020), was 2,389,655 million
baht. The collected revenue was 341,345 million baht or
12.5% lower than revenue target and was 176,453 million
baht or 6.9% lower than last year. Revenue collection
was lower than the target due to the economic impact of
coronavirus (COVID-19) pandemic and the implementation
of government’s relief measures to support individuals and
businesses, for example the reduction of withholding tax
rate from 3% to 1.5% in April – September 2020.

ผลการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2563 แยกตามหนวยงานจัดเก็บ
ผลการจััดเก็็บREVENUES
รายได้้-ปีFISCAL
ีงบประมาณ
วยงานจััดเก็็บ
YEAR 2019 THE2563
RATIO OFแยกตามหน่่
THE GOVERNMENT’S
REVENUES - FISCAL YEAR 2019 THE RATIO OF THE GOVERNMENT’S
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รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563

Government’s revenue and fiscal balance in fiscal year 2020

ผลการจััดเก็็บรายได้้ตามหน่่วยงานจััดเก็็บสรุุปได้้ ดัังนี้้�
1. กรมสรรพากร จััดเก็็บรายได้้รวม รวม 1,833,812 ล้้านบาท
ต่ำำ��กว่่าประมาณการ 282,688 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 13.4
2. กรมสรรพสามิิต จััดเก็็บรายได้้รวม 548,362 ล้้านบาท
ต่ำำ��กว่่าประมาณการ 94,238 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 14.7
3. กรมศุุ ล กากร จัั ด เก็็ บ รายได้้ ร วม 93,898 ล้้ า นบาท
ต่ำำ��กว่่าประมาณการ 17,102 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 15.4
4. รัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ จัั ด เก็็ บ รายได้้ ร วม 188,861 ล้้ า นบาท
สููงกว่่าประมาณการ 61 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 0
5. หน่่ ว ยงานอื่่ น จัั ด เก็็ บ รายได้้ ร วม 198,641 ล้้ า นบาท
สููงกว่่าประมาณการ 20,041 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 11.2

The summary of Operating Revenue by various agencies
is as follows:
1. Revenue Department collected 1,833,812 million
baht, 282,688 million baht or 13.4% lower than target.
2. Excise Department collected 548,362 million baht,
94,238 million baht or 14.7% lower than target.
3. Customs Department collected 93,898 million baht,
17,102 million baht or 15.4% lower than target
4. State-Owned Enterprises collected 188,861 million
baht, 61 million baht or 0% higher than target.
5. Other Agencies collected 198,641 million baht,
20,041 million baht or 11.2% higher than target.

สัดสวนการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2563 แยกตามหนวยงานจัดเก็บ
OF THE GOVERNMENT’S REVENUES - FISCAL YEAR 2020
สััดส่่วนการจััดTHEเก็็RATIO
บรายได้้
ปีีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่่วยงานจััดเก็็บ
THE RATIO OF THE GOVERNMENT’S REVENUES - FISCAL YEAR 2020
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ผลการจัดเก็บรายได้ ฐานะการคลัง และยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563

ฐานะการคลัังของรััฐบาลปีีงบประมาณ 2563

ฐานะการคลัังของรััฐบาลตามระบบกระแสเงิินสดประจำำ�ปีี
งบประมาณ 2563 รััฐบาลมีีรายได้้นำำ�ส่่งคลัังทั้้�งสิ้้�น 2,346,197
ล้านบาท ต่ำำ��กว่่าช่่วงเวลาเดีียวกัันกัับปีีที่่�แล้้ว  194,021 ล้านบาท
(คิิดเป็็นร้อยละ 7.6)
ในขณะที่่�การเบิิกจ่า่ ยเงิินงบประมาณของรััฐบาลมีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น�
3,168,730 ล้้านบาท สููงกว่่าช่่วงเวลาเดีียวกัันกัับปีีที่่�แล้้ว  125,553
ล้้านบาท (คิิดเป็็นร้้อยละ 4.1) ทำำ�ให้้ดุุลเงิินงบประมาณขาดดุุล
822,533 ล้้านบาท เมื่่อรวมกัับดุุลเงิินนอกงบประมาณที่่�เกิินดุุล
97,567 ล้้านบาท ส่่งผลให้้ดุลุ การคลัังรััฐบาลตามระบบกระแสเงิินสด
ขาดดุุล 724,966 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� รััฐบาลได้้กู้้�เงิินเพื่่อชดเชยการ
ขาดดุุล 784,115 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ดุุลเงิินสดหลัังกู้้�เกิินดุุลเท่่ากัับ
59,149 ล้้านบาท และเงิินคงคลััง ณ สิ้้�นปีีงบประมาณ 2563
มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 572,104 ล้้านบาท

Government’s Fiscal Balance Report:
The Fiscal Year 2020

In the fiscal year 2020, the government has received
2,346,197 million baht of revenue on cash basis, which
was 194,021 million baht or 7.6 percent lower than the
same period last year, and disbursed 3,168,730 million
baht of expenditure, which was 125,553 billion baht higher
than previous year. This can be classified as current year
expenditure of 2,943,860 million baht, 155,537 million baht
or 5.6 percent higher than previous year, and carry over
expenditure of 224,870 million baht, 29,984 million baht or
11.8 percent lower than previous year. As a result, the overall
cash balance was in deficit of 724,966 million baht,
As a result of the budgetary balance deficit of
822,533 million baht and the non-budgetary balance surplus
of 97,567 million baht. In order to finance such deficit, the
government has borrowed 784,115 million baht. Therefore,
the total cash balance was in surplus of 59,149 million baht
and the treasury reserve at the end of September 2020 was
572,104 million baht.

ฐานะการคลัังของรััฐบาลตามระบบกระแสเงิินสดปีีงบประมาณ 2563

GOVERMENT’S FISCAL BALANCE ON CASH BASIS REPORT: FISCAL YEAR 2020

(หน่่วย: ล้้านบาท)
(Unit: Million baht)

ปีงบประมาณ

เปรียบเทียบ

Fiscal Year

1. รายได้้*
Revenue
2. รายจ่่าย (2.1 + 2.2) Expenditure (2.1 + 2.2)
   2.1 รายจ่่ายปีีปััจจุุบััน Current year      
2.2 รายจ่่ายปีีก่่อน Carry over
3. ดุุลเงิินงบประมาณ
Budgetary Balance
4. ดุุลเงิินนอกงบประมาณ
Non-Budgetary Balance
5. ดุุลเงิินสดก่่อนกู้้� (3+4)
Overall Cash Balance (3+4)
6. เงิินกู้้�เพื่่อชดเชยการขาดดุุล
Deficit Financing
7. ดุุลเงิินสดหลัังกู้้� (5+6)
Cash Balance after Financing (5+6)
8. เงิินคงคลัังต้้นงวด
Treasury Reserve, Beginning Balance
9. เงิินคงคลัังปลายงวด
Treasury Reserve, Closing Balance

Compare with FY 2018

2563
2020
2,346,197

2562
2019
2,540,218

จ�ำนวน
Amount
(194,021)

ร้อยละ
Percent
(7.6)

3,168,730
2,943,860
224,870
(822,533)

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

125,553
155,537
(29,984)
(319,574)

4.1
5.6
(11.8)
(63.5)

97,567

33,500

64,067

191.2

(724,966)

(469,459)

(255,507)

(54.4)

784,115

348,978

435,137

124.7

59,149

(120,481)

179,630

149.1

512,955

633,436

(120,481)

(19.0)

572,104

512,955

59,149

11.5

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
*เป็็นรายได้้นำำ�ส่่งคลัังซึ่่�งแตกต่่างจากรายได้้ที่่�รััฐบาลจััดเก็็บได้้สุุทธิิเนื่่องจากมีีการเหลื่่อมเวลาในการนำำ�ส่่งคลััง
ที่มา
: กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
Note : As of October 15th, 2020
Source : Comptroller General’s Department and Fiscal Policy Office
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Government’s revenue and fiscal balance in fiscal year 2020

หนี้้�สาธารณะ

หนี้้�สาธารณะคงค้้าง ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 มีีจำำ�นวน
7,848,155.88 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 49.34 ของ GDP
โดยเป็็นหนี้้�ของรััฐบาล 5,991,843.55 ล้้านบาท หนี้้�ที่่�รััฐบาลกู้้�
เพื่่อชดใช้้ความเสีียหายให้้แก่่กองทุุนเพื่่อการฟื้้�นฟููฯ 743,038.21
ล้้านบาท หนี้้�รััฐวิิสาหกิิจ  795,980.29 ล้้านบาท หนี้้�รััฐวิิสาหกิิจ
ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจในภาคการเงิิน (รััฐบาลค้ำำ��ประกััน) 309,472.36 ล้้านบาท
และหนี้้�หน่่วยงานของรััฐ 7,821.47 ล้้านบาท

Public Debt

Thailand’s public debt outstanding as of September 30th,
2020 was at 7,848,155.88 million baht (49.35% of GDP).
The total public debt comprises of: Government debt was
at 5,991,843.55 million baht. Government Debt to Fiscalise
FIDF Loss was at 743,038.21 million baht. State-Owned
Enterprises debt was at 795,980.29 million baht. Financial
State-Owned Enterprises debt (Government Guaranteed)
was at 309,472.36 million baht. Government Agencies debt
was at 7,821.47 million baht.

หนี้สาธารณะ
Public Debt

3.94%
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจ

ในภาคการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน)

10.14
%
หนี้รัฐวิสาหกิจ

Financial State-Owned Enterprises debt
(Government Guaranteed)

0.10
%
หนี้หนวยงานของรัฐ

Government Agencies debt

State-Owned Enterprises debt

9.47%

หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช
ความเสียหายใหแกกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ

Government Debt to Fiscalise FIDF

76.35
%
หนี้รัฐบาล
Government debt
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Overview

อำำ�นาจหน้้าที่่�

Authority

โครงสร้้าง

Structure

ตามพระราชบััญญััติิปรัับปรุุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
มาตรา 10 กำำ�หนดให้้กระทรวงการคลัังมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับ
การเงิินการคลัังแผ่่นดิิน การประเมิินราคาทรััพย์์สินิ การบริิหารพััสดุุ
ภาครััฐ กิิจการเกี่่�ยวกัับที่่�ราชพััสดุุ ทรััพย์์สิินของแผ่่นดิิน ภาษีีอากร
การรััษฎากร กิิจการหารายได้้ที่่�รััฐมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการได้้แต่่ผู้้�เดีียว
ตามกฎหมายและไม่่ อยู่่� ในอำำ � นาจหน้้ า ที่่� ข องส่่ ว นราชการอื่่ น
การบริิหารหนี้้�สาธารณะ การบริิหารและการพััฒนารััฐวิิสาหกิิจ
และหลัักทรััพย์์ของรััฐ และราชการอื่่นตามที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้
เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกระทรวงการคลัังหรืือส่่วนราชการที่่�สัังกััด
กระทรวงการคลััง
ตามพระราชบััญญััติปิ รัับปรุุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
มาตรา 11 กำำ�หนดให้้กระทรวงการคลัังมีีส่ว่ นราชการ ดัังต่่อไปนี้้�
1. สำำ�นัักงานรััฐมนตรีี
2. สำำ�นัักงานปลััดกระทรวง
3. กรมธนารัักษ์์
4. กรมบััญชีีกลาง
5. กรมศุุลกากร
6. กรมสรรพสามิิต
7. กรมสรรพากร
8. สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
9. สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ
10. สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
ต่่อมา นายกรััฐมนตรีีได้้ออกกฎกระทรวงว่่าด้้วยกลุ่่�มภารกิิจ
พ.ศ. 2545 โดยอาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม
และวรรคหก แห่่งพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน
พ.ศ. 2534 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหาร
ราชการแผ่่นดิิน (ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2545 ข้้อ  4 กำำ�หนดให้้กระทรวง
การคลัังมีีกลุ่่�มภารกิิจ ดัังนี้้�

กลุ่่�มภารกิิจด้้านทรััพย์์สิิน

1. กรมธนารัักษ์์
2. สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ

กลุ่่�มภารกิิจด้้านรายได้้
1. กรมศุุลกากร
2. กรมสรรพสามิิต
3. กรมสรรพากร

กลุ่่�มภารกิิจด้้านรายจ่่ายและหนี้้�สิิน
1. กรมบััญชีีกลาง
2. สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ

According to the Reorganization of 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.
According to the Reorganization of 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
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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

แผนผังโครงสร้าง
Oganization Chart

กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance
สำ�นักงานรัฐมนตรี
Office of the Minister

สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary

สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Policy Office
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

กลุ่มภารกิจด้านรายได้

กลุ่มภารกิจ
ด้านรายจ่ายและหนี้สิน

The Asset Cluster

The Revenue Cluster

The Expenditure and
Liability Cluster

กรมธนารักษ์

กรมศุลกากร

Treasury Department

Customs Department

กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพสามิต

Comptroller General’s
Department

สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

State Enterprise
Policy Office

Excise Department
กรมสรรพากร

Revenue Department
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สำ�นักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

Public Debt
Management Office

Overview

สำำ�หรัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของส่่วนราชการและ
รััฐวิิสาหกิิจในสัังกััดกระทรวงการคลััง มีีดัังนี้้�

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

1. ส่่วนราชการที่่� ไม่่สัังกััดกลุ่่�มภารกิิจใด

1. Government units not under a cluster

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของส่่วนราชการและรััฐวิิสาหกิิจในสัังกััด

• สำำ � นัั ก งานรัั ฐ มนตรีี  มี ี ห น้้ า ที่่� รั ั บผิ ิ ด ชอบงานด้้ า นช่่ ว ย
อำำ�นวยการและประสานงานตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากรััฐมนตรีี
ประสานราชการทางการเมืือง ติิดต่่อกับรั
ั ฐั สภาและการตอบกระทู้้ถ� าม
ของสมาชิิกรััฐสภา พิิจารณาเรื่่องการขอเข้้าพบและนััดหมายของ
รััฐมนตรีี ตรวจสอบเรื่่องราวและความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับนโยบาย
การปฏิิบัติั ิราชการและคำำ�ร้้องทุุกข์์
• สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการคลััง มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบด้้าน
การพััฒนายุุทธศาสตร์์การบริิหารของกระทรวง รวมทั้้�งการแปลง
นโยบายเป็็ น แนวทางและแผนการปฏิิ บั ั ติ ิ ร าชการ ควบคุุ ม
การปฏิิบััติิราชการประจำำ�  การประสานงาน การตรวจราชการ
ของกระทรวง งานเผยแพร่่-ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููล ข่่าวสารใน
ภาพรวม นอกจากนี้้� ยัังมีีหน้้าที่่�พิิจารณาดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับเรื่่อง
วิินััยของข้้าราชการ และปฏิิบััติิราชการในเรื่่องที่่�มิิได้้เป็็นหน้้าที่่�
ของส่่วนราชการใด
• สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง บทบาทและภารกิิจเกี่่�ยวกัับ
การเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด้้านการคลััง
ระบบการเงิิน รวมทั้้ง� เศรษฐกิิจมหภาคและเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ
ต่่อกระทรวงการคลััง เพื่่อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและ
ส่่งเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน ตลอดจนเสริิมสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจและการยอมรัับในนโยบายและผลงานให้้แก่่
กลุ่่�มเป้้าหมาย ประชาชน และหน่่วยงานทั่่�วไปทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ

2. กลุ่่�มภารกิิจด้้านทรััพย์์สิิน

• กรมธนารัักษ์์ มีีหน้้าที่่�ผลิิตเหรีียญกษาปณ์์ จััดทำำ�เครื่่องราช
อิิสริิยาภรณ์์ อนุุรัักษ์์ เก็็บรัักษา จััดแสดงและเผยแพร่่ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินอัันมีีค่่าของรััฐ จััดให้้ใช้้ประโยชน์์ในที่่�ราชพััสดุุ
นอกจากนี้้� ยั ั ง มีี ห น้้ า ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การควบคุุ ม การรัั บ – จ่่ า ยแลก
และเก็็บรัักษาเหรีียญกษาปณ์์ การเบิิก – ส่่งเงิินคงคลัังของจัังหวััด
การควบคุุมยอดเงิินฝากของรััฐที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย รวมถึึง
ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดราคาประเมิินอสัังหาริิมทรััพย์์และ
ทรััพย์์สิินอื่่นตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ มีีหน้้าที่่�
เสนอแนะนโยบาย การเงิิน การบััญชีี ค่่าตอบแทน และสวััสดิิการ
ของรััฐวิิสาหกิิจ กำำ�หนดนำำ�ส่ง่ เงิินรายได้้แผ่่นดิิน พััฒนาประสิิทธิิภาพ
ของรััฐวิิสาหกิิจ จััดให้้มีีระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงานและระบบ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และการแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจ

These are as follows:

• 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.

Ministry of Finance Annual Report 2020

25

ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

3. กลุ่่�มภารกิิจด้้านรายได้้

• กรมศุุลกากร มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดเก็็บภาษีีศุุลกากร
ขาเข้้า-ขาออก และค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ รวมทั้้�งเก็็บภาษีีแทน
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิิต และกระทรวงมหาดไทย เพื่่อเป็็น
รายได้้แผ่่นดิิน ซึ่่ง� จะต้้องมีีการป้้องกัันและปราบปรามการหลีีกเลี่่ย� ง
และลัักลอบหนีีภาษีี นอกจากนี้้� ยัังมีีภารกิิจหลัักในการส่่งเสริิม
การส่่งออก โดยมาตรการทางภาษีีอากร และการให้้บริกิ ารแก่่ผู้�นำ้ �ำ เข้้า
และส่่งออก เพื่่อสนองนโยบายรััฐบาลในการส่่งเสริิมการค้้าระหว่่าง
ประเทศ ให้้สามารถส่่งสิินค้้าไปจำำ�หน่่ายในตลาดต่่างประเทศได้้
อย่่างสะดวกรวดเร็็ว
• กรมสรรพสามิิต มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดเก็็บภาษีีจาก
สิินค้้าบางประเภทที่่�ผลิิตขึ้้�นในราชอาณาจัักรและสิินค้้าบางชนิิด
ที่่�นำ�ำ เข้้าจากต่่างประเทศ อาทิิ ภาษีีสุรุ า ภาษีีสถานบริิการ ภาษีียาสููบ 
โดยมีีมาตรการควบคุุมจััดเก็็บภาษีีและการปราบปรามผู้้�กระทำำ�ผิิด
กฎหมายอย่่างเข้้มงวดกวดขััน
• กรมสรรพากร เป็็นหน่่วยงานหลัักในการจััดเก็็บรายได้้
ภาษีีให้้ภาครััฐ เพื่่อเป็็นรายได้้ให้้รััฐบาลนำำ�มาใช้้พััฒนาประเทศ
กำำ�กับั /ตรวจสอบการปฏิิบัติั ด้ิ า้ นภาษีีตามมาตรฐาน ติิดตามและเร่่งรััด
ภาษีีอากรค้้าง ตััวแทนฝ่่ายรััฐในการรัักษาความเป็็นธรรมและรัักษา
สภาพบัังคัับใช้้กฎหมายภาษีี พิิจารณาปรัับปรุุงตััวบทกฎหมายและ
ระบบการบริิหารจััดเก็็บภาษีีเพื่่อส่่งเสริิมการออม การลงทุุนและ
การแข่่งขัันในการผลิิตและการส่่งออกกัับนานาประเทศ ตลอดจน
สร้้างความเป็็นธรรมในการกระจายรายได้้ และเสริิมสร้้างความ
สมััครใจในการเสีียภาษีี นอกจากนี้้�ได้้ทำำ�ความตกลงกัับประเทศ
ต่่าง ๆ เพื่่อขจััดการเก็็บภาษีีซ้ำ�ซ้
�ำ อ้ นระหว่่างกััน เพื่่อสนับสนุ
ั นุ การค้้า
และการลงทุุนระหว่่างประเทศ
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3. Revenue Cluster

• Customs Department responsible for collecting
custom, duties for inbound and outbound goods, other fees
and collecting taxes on behalf of the Revenue Department,
Excise Department and Ministry of the Interior. As these
are the state revenues, it is imperative that measures to
prevent and suppress tax evasion and goods smuggling
be practiced. Other responsibilities include promotion of
export through favorable taxation measures and provision
of services to importers and exporters of goods in response
to the government’s policy to promote international trade
and facilitate the exporting process.
• Excise Department responsible for collecting taxes
from certain types of products, both manufactured domestically
and imported from foreign countries such as taxes on liquor,
personal service business establishments, applying stringent
control measures and penalty on the offenders of the law.
• Revenue Department the primary agency responsible
for the collection of taxes as a source of revenue for the
government which is spent on the development of the
country, governing and auditing of tax compliance, tracking
and expediting tax payments in arrears, representing the
government in maintaining fairness and tax law enforcement,
making amendments and improvements to the legislation
and taxation system to promote savings, investment and
competitiveness in production and exportation with other
countries. Revenue Department is also responsible for
creating a fair distribution of income with a view to enhance
voluntary tax payment. In addition, there are agreements
made with various countries to eliminate double taxation
to support trade and investment between these countries.

Overview

4. กลุ่่�มภารกิิจด้้านรายจ่่ายและหนี้้�สิิน

• กรมบัั ญ ชีี ก ลาง เป็็ น หน่่ ว ยงานกลางในการกำำ � หนด
มาตรฐาน หลัักเกณฑ์์ แนวปฏิิบััติิด้้านกฎหมายการคลัังการบััญชีี
การจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ การตรวจสอบภายใน
ค่่ า ตอบแทนและสวัั สดิ ิ ก าร บริิ ห ารงานบุุ ค คลลููกจ้้ า งของส่่ ว น
ราชการ และความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ควบคุุม
การเบิิกจ่่ายเงิินและบริิหารการใช้้จ่่ายเงิินทั้้�งที่่�เป็็นเงิินงบประมาณ
และเงิินนอกงบประมาณให้้สอดคล้้องกัับการรัักษาวิินััยและความ
ยั่่�งยืืนทางการคลััง บริิหารเงิินสดภาครััฐ บริิหารการรัับ-จ่่ายเงิิน
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยใช้้ระบบเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
สนัับสนุนุ การบริิหารเศรษฐกิิจการคลัังในส่่วนภููมิิภาค พััฒนาขีีดความ
สามารถของบุุคลากรภาครััฐทางด้้านการบริิหารการเงิิน ภาครััฐ
และเป็็นศููนย์์ข้้อมููลสารสนเทศทางการคลััง
• สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย
และวางแผนการก่่อหนี้้�ในภาพรวม ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการผููกพััน
หนี้้ส� าธารณะ ทั้้�งหนี้้ใ� นประเทศและต่่างประเทศ บริิหารหนี้้ส� าธารณะ
ทั้้�งทางด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงและการบริิหารเงิินสด จััดทำำ�
ฐานข้้อมููลหนี้้�ของประเทศ ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการเบิิกจ่่ายเงิินกู้้� 
และการชำำ�ระหนี้้ ดำ
� �ำ เนิินการหรืือจัดั ให้้มีกี ารพััฒนาระบบการติิดตาม
และประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับกฎหมาย ระเบีียบ 
ข้้อบัังคัับ  รวมทั้้�งการพััฒนาและปรัับปรุุงแก้้ไขการผููกพัันและ
บริิหารหนี้้�สาธารณะและการพััฒนาตลาดตราสารหนี้้�ของประเทศ

5. รััฐวิิสาหกิิจ

ตามพระราชบัั ญ ญัั ติ ิ ว่ ่ า ด้้ ว ยการจัั ด ตั้้� ง องค์์ ก รของรัั ฐ บาล 
พ.ศ. 2496 กำำ�หนดให้้รััฐบาลสามารถจััดตั้้�งองค์์กรของรััฐบาล
ที่่� มี ี ฐ านะเป็็ น นิิ ติ ิ บุ ุ ค คลเป็็ น พระราชกฤษฎีี ก าขึ้้� น ได้้ ต ามที่่� เ ห็็ น
สมควร เพื่่อดำำ�เนิินกิิจการอัันเป็็นสาธารณะ หรืือเพื่่อประโยชน์์
ในทางเศรษฐกิิจ หรืือช่่วยเหลืือในการครองชีีพ หรืืออำำ�นวยบริิการ
แก่่ประชาชน โดยใช้้เงิินทุุนจากงบประมาณแผ่่นดิิน พระราชบััญญััติิ
ฉบัับนี้้�เป็็นรากฐานของการกำำ�เนิิดรััฐวิิสาหกิิจต่่าง ๆ ในปััจจุุบััน
กระทรวงการคลัังมีีรััฐวิิสาหกิิจในสัังกััดจำำ�นวน 14 แห่่ง ได้้แก่่
• สำำ�นัักงานสลากกิินแบ่่งรััฐบาล มีีวััตถุุประสงค์์ในการออก
สลากกิินแบ่่งรััฐบาล จััดการโรงพิิมพ์์อัันเป็็นอุุปกรณ์์ในการพิิมพ์์
สลากกิินแบ่่งรััฐบาล หรืือสิ่่ง� พิิมพ์์อื่น่ หรืือกระทำำ�การอื่่นใดที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อง
หรืื อที่่ � เ ป็็ น ประโยชน์์ แ ก่่ ก ารดำำ � เนิิ น กิิ จ การของสำำ �นั ั ก งานสลาก
กิินแบ่่งรััฐบาล
• การยาสููบแห่่งประเทศไทย (ยสท.) มีีวััตถุุประสงค์์ไในการ
ผลิิตบุุหรี่่�ซิิกาแรตซึ่่�งเป็็นกิิจการผููกขาดของรััฐ รวมถึึงการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ การประกอบอุุตสาหกรรม อุุปกรณ์์ เครื่่องมืือ  หรืือเครื่่องใช้้
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมการผลิิตบุุหรี่่� การส่่งเสริิมให้้มีีการศึึกษา
วิิจััย พััฒนาและปรัับปรุุงคุุณภาพมาตรฐานการผลิิตยาสููบ  ใบยา
หรืือผลิิตภััณฑ์์จากพืืชอื่่น

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 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 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 14 state
enterprises under the Ministry of Finance, which are:
• The Government Lottery Office (GLO) having the
objectives on Issuing government lottery tickets, managing
the printing office to facilitate the printing of government
lottery tickets or such other printed materials or carrying out
any other activities pertaining or beneficial to the operation
of activities of the Government Lottery Office.
• The Tobacco Authority of Thailand (TOAT) is the
only tobacco monopoly of cigarette manufacture in the
country. TOAT not only provide relating facilities for cigarette
production, but also research and develop the use of tobacco
as well as other relevant plants.
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• ธนาคารออมสิิ น  มีี ห น้้ า ที่่� แ ละความรัั บผิ ิ ด ชอบในการ
ส่่งเสริิมการออม สร้้างวิินััยทางการเงิิน และการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
ฐานรากและวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมให้้มีีความเข้้มแข็็ง
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการเสนอบริิการทางการเงิินที่่�ครบวงจร ล้ำำ��สมััย
และเหนืือความคาดหวัังตลอดจนดำำ�เนิินโครงการตามนโยบายรััฐ
เพื่่อสร้้างความแข็็งแกร่่งของประชาชน เศรษฐกิิจ และสัังคม
ตั้้�งแต่่ระดัับฐานราก ยกระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ของประชาชนและชุุมชน
ให้้เข้้มแข็็งยั่่�งยืืน
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.) มีีบทบาทหน้้าที่่�ในการ
สนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีอาคารและ/หรืือที่่�ดิินเพื่่อใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย
โดยเฉพาะผู้้�มีีรายได้้น้้อยและปานกลางที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการ
สิินเชื่่อที่่�อยู่่�อาศััยของธนาคารพาณิิชย์์ได้้ โดยมีีพัันธกิิจที่่�สำำ�คััญ
คืือ ทำำ�ให้้คนไทยมีีบ้้าน
• ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน) มุ่่�งมั่่�นดููแลและพััฒนา
ศัักยภาพของบุุคลากร เพื่่อสนัับสนุุนการเติิบโตและความมั่่�งคั่่�ง
แก่่ลููกค้้า รวมถึึงการร่่วมพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้คุุณภาพที่่�ดีีขึ้้�น พร้้อมทั้้�งสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนแก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น
• ธนาคารเพื่่อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)
มีีบทบาทในการให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิินแก่่เกษตรกร
กลุ่่�มเกษตรกร และสหกรณ์์การเกษตร สำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ
เกษตรกรรมหรืืออาชีีพที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกัับเกษตรกรรมอย่่างครบวงจร
รวมถึึงเป็็นสถาบัันการเงิินเพื่่อการพััฒนา ควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�
ทางการเงิิ น เพื่่ อ เพิ่่� ม รายได้้ แ ละยกระดัั บคุ ุ ณ ภาพชีี วิ ิ ต ของ
เกษตรกรไทย
• องค์์การสุุรา  (กรมสรรพสามิิต) มีีวััตถุุประสงค์์ในการผลิิต
สุุราและผลิิตภััณฑ์์จากวััตถุุพลอยได้้ที่่�ได้้จากการผลิิตสุุราหรืือ
ผลิิตภััณฑ์์อัันเป็็นอุุปกรณ์์แก่่การผลิิตสุุรา เพื่่อหารายได้้ให้้แก่่รััฐ
และประกอบธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือต่่อเนื่่องกัับการผลิิตสุุรา
• โรงงานไพ่่ (กรมสรรพสามิิต) มีีวัตั ถุุประสงค์์ในการผลิิตไพ่่
และรัับจ้้างพิิมพ์์สิ่่�งพิิมพ์์ทุุกชนิิด เพื่่อหารายได้้ให้้รััฐ และดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องตามวััตถุุประสงค์์
• ธนาคารเพื่่อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.)
มีีหน้้าที่่�สนัับสนุุนทางการเงิินเพื่่อนำำ�ผู้้�ประกอบการไทยเข้้าสู่่�เวทีี
การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ และการลงทุุนสำำ�หรัับการ
พััฒนาในประเทศตามนโยบายรััฐบาล  และลดความเสี่่�ยงการค้้า
การลงทุุ น ระหว่่ า งประเทศให้้ แ ก่่ ผู้ ้ � ป ระกอบการไทยการพัั ฒ นา
ประเทศ โดยการให้้สิินเชื่่อ ค้ำำ��ประกััน รัับประกัันความเสี่่�ยงหรืือ
ให้้บริิการที่่�จำำ�เป็็นอื่่นๆ
• บรรษััทประกัันสิินเชื่่ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
มีีบทบาทหน้้าที่่ช่� ว่ ยเหลืือวิสิ าหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
ในการให้้บริิการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อแก่่ SMEs ที่่�มีีศัักยภาพแต่่
หลัักทรััพย์์ค้ำ��ำ ประกัันไม่่เพีียงพอในการขอกู้้�ยืมื เงิินจากสถาบัันการเงิิน
• ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่ง
ประเทศไทย (ธพว.) มีีบทบาทในการให้้บริกิ ารทางการเงิินกัับ SMEs
ไทยรายเล็็ก ด้้านสิินเชื่่อ ด้้านร่่วมลงทุุน เพื่่อเพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึง
แหล่่งเงิินทุุนแก่่ SMEs ขนาดเล็็กที่่�ไม่่ได้้รับบริ
ั กิ ารจากระบบสถาบััน
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• Government Saving Bank (GSB) has roles in promoting
savings, financial discipline, local economy, and SMEs,
provides integrated financial services to satisfy customer
needs. Besides, GSB also supports government policy
by empowering people, economy and society as well as
improving life quality and community to become sustainable.
• Government Housing Bank (GHB) does support
low- and middle-income people who lack access to housing
loan from commercial banks to be able to acquire land and
building used as their dwelling. GHB plays an important role
to help Thai people have their own houses.
• Krungthai Bank Public Company Limited (KTB)
aims at enhancing capabilities of employees to support
growth and prosperity for customers, fulfilling responsibility
to society through supporting economic, social, and
environmental development, as well as providing sustainable
return for shareholders.
• Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives
(BAAC) provides financial assistance to individual farmers,
farmer associations, and agricultural cooperatives that do
their business in agricultural related and non-agricultural
related activities. BAAC also be a development bank where
furnishes financial knowledge to farmers so that they can
earn more income and bring them better standard of living
ultimately.
• The Liquor Distillery Organization, The Excise
Department (LDO) The objectives of LDO are to establish
liquor distilleries to liquor, its by-products and liquor
production equipment to generate government revenues
and conduct business related to the production of products.
• The Playing card Factory, The Excise Department.
The objective is to produce playing cards and hired to
print all kinds of publications to provide revenue for the
government and do related or continued business in order
to achieve the above objectives.
• Export-Import Bank of Thailand (EXIM) EXIM is
responsible for providing financial services to enhance
international trade competitiveness and oversea investment
of Thai’s enterprises.
• Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) plays a
key role of providing credit guarantee for potential SMEs
to acquire loan from financial institutions.
• Small and Medium Enterprise Development Bank
of Thailand (SME Bank) provides financial services, such as
credit and venture capital to Thai SMEs, in order to increase
financial accessibility for SMEs failed to be serviced by
commercial banks. SME Bank also offers proactive

Overview

การเงิินเชิิงพาณิิชย์์ ช่่วยเหลืือและพััฒนาผู้้�ประกอบการเชิิงรุุก
ด้้านการตลาด ด้้านการจััดการ และด้้านการผลิิตเพื่่อขัับเคลื่่อน
เศรษฐกิิจโดยเน้้นนวััตกรรม เทคโนโลยีี และความคิิดสร้้างสรรค์์
สร้้างความพึึงพอใจและความผููกพัันแก่่ลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย ภายใต้้ระบบการบริิการ และกระบวนการทำำ�งาน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทัันสมััย
• บริิษััท ธนารัักษ์์พััฒนาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด (ธพส.) จััดตั้้�งขึ้้�น
ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่อวัันที่่� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีีฐานะ
เป็็นรััฐวิิสาหกิิจ สัังกััดกระทรวงการคลััง ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของกรมธนารัักษ์์ ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทเป็็นนิิติิบุุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ เมื่่อวันั ที่่� 18 สิิงหาคม พ.ศ. 2547
โดยมีีกระทรวงการคลัังถืือหุ้้�นทั้้�งหมด ภารกิิจหลัักที่่�ได้้รัับมอบหมาย
คืือทำ�ำ หน้้าที่่�ก่อสร้
่ า้ งและบริิหารจััดการศููนย์์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ
๘๐ พรรษา ๕ ธัันวาคม ๒๕๕๐ และบริิหารจััดการทรััพย์์สิินอื่่น
ของรััฐตามนโยบายรััฐบาล
• ธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย (ธอท.) มีีบทบาทในการ
ให้้บริิการทางการเงิินอย่่างถููกต้้องตามหลัักชะรีีอะห์์ ศาสนาอิิสลาม
เพื่่อรองรัับการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินของลููกค้้ามุุสลิิม ลููกค้้าทั่่�วไป
ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับกลุ่่�มมุุสลิิม ตลอดจนเป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือกให้้กัับ
ลููกค้้าทั่่�วไป โดยธนาคารเน้้นการสนัับสนุุนและเชื่่อมโยงการทำำ�
ธุุรกิิจของกลุ่่�มมุุสลิิมและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่อช่่วยส่่งเสริิมการลงทุุน
โครงการเศรษฐกิิจต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเพื่่อการพััฒนาพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ที่่�ต้้องการแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�ม เพื่่อรองรัับการ
ลงทุุนโครงการในอนาคต อีีกทั้้�งยัังเป็็นกลไกในการดำำ�เนิินการตาม
นโยบายของรััฐบาลในการสนัับสนุุนการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนของ
ประชาชนทั่่�วไปโดยเฉพาะกลุ่่�มลููกค้้ามุุสลิิม
• บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ ธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย
จำำ�กััด (Islamic Bank Asset Management Ltd. : IAM)
ทำำ�หน้้าที่่แ� ก้้ไขปััญหาทางการเงิินของธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย
(ธอท.) โดยรัับโอนหนี้้�ด้้อยคุุณ ภาพ ในส่่วนลููกค้้าที่่�ไม่่ใช่่มุุสลิิม
รวมถึึงหลัักประกัันของสิินทรััพย์์จาก ธอท. และนำำ�ไปบริิหารหรืือ
จำำ�หน่่ายเท่่านั้้�น ตลอดจนดำำ�เนิินการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีตามขั้้�นตอน
ทางกฎหมายต่่อไป

assistance and entrepreneur development in marketing,
management and productivity for gearing forward the
economy by focusing on innovation, technology, and creative
thinking. Moreover, SME Bank focuses on creating satisfaction
and relationship with customer, partner, shareholder, and
stakeholder under service system and efficient procedure
by modern information technology system.
• Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) was
established, according to the Cabinet’s resolution on 25th
May 2004, as a state enterprise under supervision of the
Treasury Department, Ministry of Finance. It was registered as
a juristic entity subject to the Civil and Commercial Code on
18th August 2004, in which the Ministry of Finance holds all
shares. DAD’s main missions are to construct and administer
the Government Complex Commemorating His Majesty the
King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December B.E. 2550
(2007), hereafter referred to as the “Government Complex”
and manage other government assets.
• Islamic Bank of Thailand (IBANK) provides Islamic
(Shariah) banking system mainly to service Muslim community
and people who do business with Muslim. IBANK is
concentrated on assisting and connecting Muslim and
non-Muslim business to promote local economy particularly
in southern of Thailand.
• Islamic Bank of Thailand Asset Management Ltd.
(IAM) was established to solve financial problem of IBANK
by receiving non-performing loans of non-Muslim and
theirs collateral which were transferred from IBANK. IAM is
responsible for managing the transferred asset such as debt
collection, debt restructure, and litigation in accordance with
legal proceeding.
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6. องค์์การมหาชน

สำำ�นัักงานความร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่อนบ้้าน 
(องค์์การมหาชน) (สพพ.) จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชกฤษฎีีกาจััดตั้้�ง
สำำ �นั ั ก งานความร่่ ว มมืื อพั ั ฒ นาเศรษฐกิิ จ กัั บ ประเทศเพื่่ อ นบ้้ า น
(องค์์การมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยมีีวััตถุุประสงค์์และอำำ�นาจหน้้าที่่�
หลัักดัังต่่อไปนี้้�
- ให้้การช่่วยเหลืือทางการเงิินและทางวิิชาการที่่�เกี่่�ยวโยงกัับ
การช่่วยเหลืือทางการเงิินในการร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจแก่่รััฐบาล 
รััฐวิิสาหกิิจ หรืือสถาบัันการเงิินของรััฐบาลประเทศเพื่่อนบ้้าน
- ให้้การร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่อนบ้้าน
- รวบรวมข้้อมููล ศึึกษา วิิเคราะห์์ วิจัิ ยั และจััดทำำ�ข้อ้ เสนอแนะ
เกี่่ย� วกัับการกำำ�หนดหรืือการดำำ�เนิินนโยบายและมาตรการการร่่วมมืือ
พััฒนาเศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่อนบ้้าน
- ประสานการใช้้อำ�ำ นาจหน้้าที่่ห� รืือการดำำ�เนิินการของหน่่วยงาน
ของรัั ฐ องค์์ ก ารหรืื อ หน่่ ว ยงานในประเทศหรืื อต่่างประเทศและ
ภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่อบููรณาการการร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจ
กัับประเทศเพื่่อนบ้้าน

7. หน่่วยงานของรััฐรููปแบบอื่่�น

• ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย (ธปท.) มีี วั ั ต ถุุ ป ระสงค์์
ในการดำำ�เนิินภารกิิจอัันพึึงเป็็นงานของธนาคารกลางเพื่่อดำำ�รงไว้้
ซึ่่�งเสถีียรภาพทางการเงิิน และเสถีียรภาพของสถาบัันการเงิินและ
ระบบการชำำ�ระเงิิน มีีหน้้าที่่�หลัักดัังต่่อไปนี้้�
- ออกและจััดการธนบััตรของรััฐบาลและบััตรธนาคาร ภายใต้้
บัังคัับแห่่งบทบััญญััติิของกฎหมายว่่าด้้วยเงิินตรา และมีีสิิทธิิ
แต่่ผู้้�เดีียวที่่�จะออกบััตรธนาคารในราชอาณาจัักร
- กำำ�หนดและดำำ�เนิินนโยบายการเงิินตามที่่�คณะกรรมการ
นโยบายการเงิินกำำ�หนด ได้้แก่่ รัับเงิินฝาก กำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ย
ในการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่สถาบัันการเงิิน ซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศ
และแลกเปลี่่�ยนกระแสเงิินสดในอนาคต กู้้�ยืืมเงิินตราต่่างประเทศ
เพื่่อดำำ�รงไว้้ซึ่่�งเสถีียรภาพแห่่งค่่าของเงิินตรา กู้้�ยืืมเงิินเพื่่อการ
ดำำ � เนิิ น นโยบายการเงิิ น  ซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ เ ท่่ า ที่่� จำ ำ � เป็็ น และ
แลกเปลี่่� ย นกระแสเงิิ น สดในอนาคต เพื่่ อ ควบคุุ ม ปริิ ม าณเงิิ น
ในระบบการเงิินของประเทศ รวมถึึงยืืมหรืือให้้ยืืมหลัักทรััพย์์ตามที่่�
กำำ�หนดโดยมีีหรืือไม่่มีีค่่าตอบแทน
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6. Public Organization

Neighboring Countries Economic Development Cooperation
Agency (Public Organization) (NEDA) 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

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.

Overview

- บริิหารจััดการสิินทรััพย์์ของ ธปท. (ไม่่รวมสิินทรััพย์์ในทุุนสำำ�รอง
เงิินตราตามกฎหมายว่่าด้้วยเงิินตรา) การนำำ�สิินทรััพย์์ไปลงทุุน
หาประโยชน์์ โดยคำำ�นึึงถึึงความมั่่�นคงสภาพคล่่อง ผลประโยชน์์
ตอบแทนของสิินทรััพย์์และความเสี่่�ยงในการบริิหารจััดการ
- เป็็ น นายธนาคารของรัั ฐ บาล  โดยมีี อำ ำ � นาจหน้้ า ที่่� ใ นการ
รัั บจ่ ่ า ยเงิิ น เพื่่ อ บัั ญ ชีี ฝ ากของกระทรวงการคลัั ง การรัั บ เก็็ บ
รัักษาเงิิน หลัักทรััพย์์ หรืือของมีีค่่าอย่่างอื่่นเพื่่อประโยชน์์ของ
รััฐบาล  การเป็็นตััวแทนของรััฐบาลในการซื้้�อขายโลหะทองคำำ�และ
เงิิน การซื้้อ� ขายและโอนตั๋๋ว� แลกเงิิน หลัักทรััพย์์และใบหุ้้�น การควบคุุม
และการรวมไว้้ในแหล่่งกลางซึ่่ง� เงิินปริิวรรตต่่างประเทศ หรืืออาจเป็็น
นายธนาคารของรััฐวิิสาหกิิจหรืือหน่่วยงานอื่่นของรััฐ นอกจากนี้้�
อาจเป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ของรััฐบาล  โดยมีีอำำ�นาจกระทำำ�
การจััดจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ของรััฐบาล จ่่ายเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย หรืือ
อาจเป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ของรััฐวิิสาหกิิจสถาบัันการเงิินที่่�มีี
กฎหมายเฉพาะจััดตั้้�งขึ้้�นหรืือหน่่วยงานอื่่นของรััฐ
- เป็็นนายธนาคารของสถาบัันการเงิิน โดยมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่ใ� นการ
ให้้กู้้�ยืืมเงิินหรืือให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่สถาบัันการเงิิน
การรัับเก็็บรัักษาเงิิน หลัักทรััพย์์ หรืือของมีีค่่าอย่่างอื่่นของสถาบััน
การเงิิน รวมถึึงการสั่่�งให้้สถาบัันการเงิินส่่งรายงานหรืือชี้้�แจงเพื่่อ
อธิิบายเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิิน หนี้้�สิิน หรืือภาระผููกพัันได้้
- จััดตั้้�งหรืือสนัับสนุุนการจััดตั้้�งระบบการชำำ�ระเงิิน ระบบการ
หัักบััญชีีระหว่่างสถาบัันการเงิิน และบริิหารจััดการระบบดัังกล่่าว
ให้้เกิิดความปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ
ั ตรวจสอบ วิิเคราะห์์ฐานะและการดำำ�เนิินงาน ตลอดจน
- กำำ�กับ 
การบริิหารความเสี่่�ยงของสถาบัันการเงิินเพื่่อให้้มีีเสถีียรภาพ
- บริิหารจััดการอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราภายใต้้ระบบการแลก
เปลี่่�ยนเงิินตรา รวมทั้้�งบริิหารจััดการสิินทรััพย์์ในทุุนสำำ�รองเงิินตรา
ตามกฎหมายว่่าด้้วยเงิินตรา
- ควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิินตามกฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุม
การแลกเปลี่่�ยนเงิิน
• สำำ � นัั ก งานคณะกรรมการกำำ � กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัั ก ทรัั พ ย์์ (ก.ล.ต.) เป็็ น หน่่ ว ยงานของรัั ฐ ที่่� จั ั ด ตั้้� ง ขึ้้� น ตาม
พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 มีีอำ�ำ นาจ
หน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมและพััฒนา ตลอดจนกำำ�กัับดููแล ตลาดทุุน อาทิิ
การระดมทุุน สิินค้้าและบริิการ ผู้้ป� ระกอบธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วข้้องการกระทำำ�
อัันไม่่เป็็นธรรมในตลาดทุุน
• สถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก (สคฝ.) เป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�
จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก พ.ศ. 2551
เพื่่อให้้ความคุ้้�มครองแก่่ผู้้�ฝากเงิินในสถาบัันการเงิินโดยเฉพาะ
ผู้้ฝ� ากเงิินรายย่่อยที่่เ� ป็็นคนส่่วนใหญ่่ของประเทศที่่อ� าจจะไม่่สามารถ
เข้้าถึึงข่่าวสารทางการเงิินได้้อย่า่ งเพีียงพอ ในกรณีีที่่ส� ถาบัันการเงิิน
ซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้ความคุ้้�มครองถููกปิิดกิิจการ ผู้้ฝ� ากเงิินจะได้้รับั เงิินฝากคืืน
จากสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝากอย่่างรวดเร็็วภายใต้้วงเงิินและภายใน
ระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ ส่่วนเงิินฝากที่่�มีีจำำ�นวนเกิินวงเงิิน
จ่่ายคืืนดัังกล่่าว จะได้้รับคื
ั นื เพิ่่�มเติิมจากการชำำ�ระบััญชีีสถาบัันการเงิิน
ที่่�ปิิดกิิจการ มีีหน้้าที่่�หลัักดัังต่่อไปนี้้�

- The BOT provides banking facilities to the government
in terms of depository and lending facilities for the Ministry
of Finance, acts as the custodian for the government, acts
as the representative of the government for investment in
assets and FX, trades and transfers the bill of exchange,
securities, and share certificate, and controls and oversees
FX. 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.
- Control the foreign exchange according to the
exchange control act.
• Securities and Exchange Commission (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 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
Ministry of Finance Annual Report 2020
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- คุ้้�มครองเงิินฝากให้้แก่่ผู้้�ฝากเงิิน โดยจ่่ายคืืนเงิินให้้แก่่ผู้้�ฝาก
โดยเร็็วเมื่่อสถาบัันการเงิินปิิดกิิจการ
- เก็็บเงิินนำำ�ส่่งจากสถาบัันการเงิินที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครอง เพื่่อ
สะสมไว้้เป็็นกองทุุนคุ้้�มครองเงิินฝาก สำำ�หรัับใช้้ในการจ่่ายคืืนเงิิน
ให้้แก่่ผู้้�ฝากเงิินตามวงเงิินและระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด หาก
สถาบัันการเงิินใดถููกปิิด
- ชำำ�ระบััญชีีสถาบัันการเงิินที่่�ถููกปิิด และนำำ�เงิินที่่�ได้้รัับจากการ
ชำำ�ระบััญชีี จ่า่ ยคืืนให้้แก่่ผู้ฝ�้ ากในกรณีีที่่มี� เี งิินฝากเกิินวงเงิินที่่กำ� �ำ หนด
• สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิจิ ประกัันภััย (คปภ.) เป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�ไม่่เป็็นส่่วนราชการ
และไม่่เป็็นรััฐวิิสาหกิิจ มีีฐานะเป็็นนิิติบุิ คุ คลทำำ�หน้้าที่่�ดำ�ำ เนิินงานตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนด โดยมีีภารกิิจดัังนี้้�
- กำำ�กัับและพััฒนาธุุรกิิจประกัันภััยให้้มีีความเข้้มแข็็งมั่่�นคง
- ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ธุุรกิิจประกัันภััยมีีบทบาทเสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งให้้ระบบเศรษฐกิิจสัังคมของประเทศและคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีของประชาชน
- คุ้้�มครองสิิทธิิประโยชน์์ของประชาชนด้้านการประกัันภััย
• กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืมื เพื่่อการศึึกษา (กยศ.) มีีหน้้าที่่�สนับสนุ
ั นุ
และเร่่งดำำ�เนิินการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ เพื่่อรองรัับความเจริิญ
เติิ บ โตทางเศรษฐกิิ จ และเพิ่่� ม ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ของ
ประเทศเพื่่อสนองตอบความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว โดยการหาทางแก้้ไข
ปัั ญ หาความเหลื่่ อ มล้ำำ � �ด้ ้ า นการศึึกษาในสัั ง คมเพิ่่� ม โอกาสทาง
การศึึกษาในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ให้้แก่่นัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�ขาดแคลน
ทุุ น ทรัั พ ย์์ กู้ ้ �ยื ื ม เพื่่ อ การศึึกษาในระดัั บมั ั ธ ยมศึึกษาตอนปลาย
(สายสามััญและอาชีีวะ) จนถึึงระดัับปริิญญาตรีี อัันจะมีีส่่วนสำำ�คััญ
ในการช่่วยยกฐานะความเป็็นอยู่่�ของประชาชนให้้ดีีขึ้้�น
• กองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้้าราชการ  (กบข.) มีีหน้้าที่่�เป็็น
หลัักประกัันการจ่่ายบำำ�เหน็็จบำำ�นาญและให้้ประโยชน์์ตอบแทน
การรัับราชการแก่่ข้้าราชการเมื่่อออกจากราชการ ส่่งเสริิมการ
ออมทรััพย์์ของสมาชิิกและจััดสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์อื่่น
ให้้แก่่สมาชิิก มีีหน้้าที่่�หลัักดัังต่่อไปนี้้�
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- 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.
• Office of Insurance Commission (OIC) an independent
state agency are acting and operate according to the specified
policies with the following missions
- To regulate and develop insurance business
- Promote and support the insurance business to play a
role in strengthening the country’s economic system, society
and the good well-being life of the people
- To protect the insurance benefits and rights of the
people
• Student Loan Fund support and expedite 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.

Overview

- ด้้านลงทุุน : นำำ�เงิินที่่�รับั จากสมาชิิกและส่่วนราชการไปลงทุุน
เพื่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดภายใต้้ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ตามวััตถุุ
ประสงค์์ของกฎหมายและนโยบายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
- ด้้านสมาชิิก : ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการบริิหารฐานข้้อมููล
สมาชิิก การจััดสรรผลประโยชน์์จากการลงทุุน การประชาสััมพัันธ์์
เพื่่อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง การจััดสวััสดิิการและ
สิิทธิิประโยชน์์ต่า่ งๆ ให้้แก่่สมาชิิก รวมถึึงการจ่่ายเงิินและผลประโยชน์์
คืืนให้้แก่่สมาชิิกเมื่่อพ้้นสมาชิิกภาพ
• กองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.) เป็็นหน่่วยงานของรััฐ
ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิกองทุุนการออมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2554
เพื่่อให้้มีีระบบการออมเพื่่อการดำำ�รงชีีพในยามชราภาพที่่�ครอบคลุุม
ประชาชนทุุกกลุ่่�มโดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานส่่วนใหญ่่ของ
ประเทศที่่�เป็็นแรงงานนอกระบบยัังไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครองเพื่่อการ
ชราภาพอย่่างทั่่�วถึึง จึึงทำำ�ให้้บุุคคลเหล่่านี้้� มีีความเสี่่�ยงที่่�จะตกอยู่่�
ในความยากจนในวััยสููงอายุุ อันั เนื่่องมาจากไม่่มีช่ี อ่ งทางหรืือโอกาส
เข้้าถึึงระบบการออมเงิินในขณะที่่�อยู่่�ในวััยทำำ�งาน เพื่่อสร้้างความ
มั่่น� คงในบั้้น� ปลายของชีีวิติ ตลอดจนเพื่่อเป็็นการสร้้างวิินัยั ในการออม
ของประชาชนคนไทยในวััยทำำ�งาน จึึงจััดตั้้�งกองทุุนเพื่่อเป็็นช่่องทาง
การออมขั้้น� พื้้�นฐานให้้แก่่ผู้�ที่่้ ยั� งั ไม่่ได้้รับั ความคุ้้�มครองเพื่่อการชราภาพ
ให้้ได้้รัับผลประโยชน์์ในรููปบำำ�นาญ อัันเป็็นการสร้้างความเท่่าเทีียม
และความเป็็นธรรมในการดููแลจากภาครััฐ
• มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง (สวค.)
จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่อวัันที่่� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เป็็นองค์์กรไม่่แสวงหา
กำำ�ไรภายใต้้การสนัับสนุุนของกระทรวงการคลัังมีีภารกิิจตามการจด
ทะเบีียนมููลนิิธิิ ดัังนี้้�
- การศึึกษาวิิเคราะห์์ วิิจััยด้้านเศรษฐกิิจการเงิิน การคลััง
และสัังคม ตลอดจนการดำำ�เนิินการติิดตาม รวบรวม รายงานข้้อมููล
และสถานะทางเศรษฐกิิจการเงิิน การคลััง และสัังคม
- การส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านการวิิจััยและการฝึึกอบรมกัับ
หน่่วยงาน/องค์์กรภายนอกทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
- การดำำ�เนิินการร่่วมกัับองค์์การการกุุศลอื่่นๆ เพื่่อสาธารณ
ประโยชน์์
- ไม่่ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวข้้องกัับการเมืืองแต่่ประการใด
- เป็็นที่่�ปรึึกษางานด้้านการศึึกษา วิิเคราะห์์ วิิจััย จััดฝึึกอบรม
และจััดสััมมนาในสาขาต่่างๆ

- Members: To administrate 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.
- Consultant on education, analysis, research, training
and seminars in various fields.
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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง

Mr. Krisada Chinavicharana
Permanent Secretary
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MOF Top Executives (as of Dec 31, 2020)

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
The Asset Cluster

นายจุมพล ริมสาคร

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

Mr. Chumpol Rimsakorn

Chief of The Asset Cluster
Deputy Permanent Secretary

นายยุทธนา หยิมการุณ
อธิบดีกรมธนารักษ์

Mr. Yuttana Yimgarund

Director General,
The Treasury Department

นายประภาศ คงเอียด			
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Mr. Prapas Kong-Ied

Director General,
The State Enterprise Policy Office
Ministry of Finance Annual Report 2020
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กลุ่มภารกิจด้านรายได้
The Revenue Cluster

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้

Mrs.Pantip Sripimol

Deputy Permanent Secretary
Chief of The Revenue Cluster

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

Mr. Ekniti Nitithanprapas

Director General, The Revenue Department
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MOF Top Executives (as of Dec 31, 2020)

นายลวรณ แสงสนิท
อธิบดีกรมสรรพสามิต

Mr. Lavaron Sangsnit

Director General, The Excise Department

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร

Mr. Patchara Anuntasilpa

Director General, The Customs Department
Ministry of Finance Annual Report 2020
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กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
The Expenditure and Liability Cluster

นายจำ�เริญ โพธิยอด

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

Mr. Chamroen Phothiyod
Deputy Permanent Secretary
Chief of The Expenditure
and Liability Cluster

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

Mr. Poomsak Aranyakasemsuk

Director General,
The Comptroller General’s
Department

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Mrs. Patricia Mongkhonvanit

Director General,
The Public Debt Management Office
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MOF Top Executives (as of Dec 31, 2020)

หน่วยงานที่ ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ
Unit not under a cluster

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

Miss Kulaya Tantitemit

Inspector General acting as Director of
the Fiscal Policy Office
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ผู้ตรวจราชการ
Inspector General

นางสาวชุณหจิต สังข์ ใหม่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Miss Chunhachit Sungmai
Chief Inspector General

นางสาววิ ไล ตันตินันท์ธนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Miss Wilai Tantinantana
Inspector General
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MOF Top Executives (as of Dec 31, 2020)

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Mr. Boonchai Charassangsomboon

Inspector General

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Mr. Vichak Apirugnunchai
Inspector General

นางวรนุช ภู่อิ่ม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Mrs. Woranuch Phu-Im

Inspector General
Ministry of Finance Annual Report 2020
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ที่ปรึกษา
Advisor

นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย

Mr. Panit Dhirapharbwongse
Adviser on Law

นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

Miss.Pimpen Ladpli

Adviser on Policy and Strategy

นางชลิดา พันธ์กระวี
ที่ปรึกษาการคลัง

Mrs.Chalida Phungravee

Adviser on Finance
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MOF Top Executives (as of Dec 31, 2020)

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

Mr. Sitthirat Darongkamas

Assistant of Permanent Secretary

นางอุษามาศ ร่วมใจ

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Mrs. Usamas Ruamjai

Adviser on Information and
Communication Technology
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งบประมาณรายจ่ายและอัตรากำ�ลัง

งบประมาณรายจ่่ายของกระทรวงการคลััง ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลั
ง ประจํวายงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำำจํ�าแนกตามหน่่
แนกตามหนวยงาน
THE BUDGET
OF THE
MINISTRY
FINANCE
2020 BY DEPARTMENT
THE BUDGET
OF THE
MINISTRY OFOF
FINANCE
2020 BY DEPARTMENT

หน่่วหนยวย: บาท
: บาท
: Baht
UnitUnit: baht

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1,377,634,000
1,664,930,500

กรมธนารักษ

3,713,197,200
3,769,702,100

กรมบัญชีกลาง

1,834,285,800
2,018,785,700

กรมศุลกากร

4,291,685,100
3,600,154,500

กรมสรรพสามิต

2,561,327,500
2,420,777,700

กรมสรรพากร

9,468,813,800
9,813,726,000

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

147,826,100
125,696,100

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

216,661,617,100
222,221,005,900

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2,150,030,000
2,729,247,300

Office of Permanent Secretary
Treasury Department

Comptroller General’s Department

Customs Department

Excise Department
Revenue Department

State Enterprise Policy Office

Public Debt Management Office
Fiscal Policy Office

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 FISCAL YEAR 2019

รวม

242,206,416,600

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 FISCAL YEAR 2020

248,364,025,800

ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 1 รายรับรายจายเปรียบเทียบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563, สํานักงบประมาณ

ที่่�มSource:
า: เอกสารงบประมาณฉบัั
ที่่� 1Budget
รายรััofบรายจ่่
ยเปรีียบเทีียบ
ประจำำ
ีงบประมาณ
พ.ศ. 2563, สำำ�นัักงบประมาณ
Budget document issue บ
no.1,
Fiscal าYear
2020, book no.1,
The�ปีBureau
of the Budget
Source: Budget document issue no.1, Budget of Fiscal Year 2020, book no.1, The Bureau of the Budget
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Budget and Staffing Ratio

อััตรากำำ�ลัังที่่�มีีคนครอง
ข้้าราชการ พนัักงานราชการ ลููกจ้้างประจำำ� ลููกจ้้างชั่่�วคราวเงิินนอกงบประมาณ
ส่่วนราชการในสัังกััดกระทรวงการคลััง ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
MOF’S STAFFING RATIO OF CIVIL SERVERANTS, GOVERNMENT EMPLOYEES,
PERMANANT EMPLOYEE

จ�ำนวนผู้พิการ
ที่รับเข้าท�ำงาน

จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)

Number of persons admitted to work

ส่วนราชการ
DEPARTMENT

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ�ำ

ลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ
Civil Servants

Number of disabled
persons admitted
to work

Civil Servants

Government Employees

Permanent Employees

Temporary Employee

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และส�ำนักงานรัฐมนตรี

218

55

24

174

471

4

กรมธนารักษ์

1,354

339

333

1,102

3,128

19

กรมบัญชีกลาง

1,832

350

75

409

2,666

23

กรมศุลกากร

4,563

803

175

768

6,309

41

กรมสรรพสามิต

3,118

543

185

1,102

4,948

36

Office of Permanent Secretary
Treasury Department
Comptroller General’s Department
Customs Department

อัตรากําลังที่มีคนครอง
3,027 นนอกงบประมาณ
22,867
ขาราชการ พนั18,487
กงานราชการ487ลูกจางประจํา866
ลูกจางชั่วคราวเงิ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2563

Excise Department

กรมสรรพากร

Revenue Department

186

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั
ฐวิสาหกิจRATIO158
30
1
39 PERMANANT
228 EMPLOYEE 2
MOF’S STAFFING
OF CIVIL SERVERANTS,
GOVERNMENT
EMPLOYEES,
State Enterprise Policy Office

ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

167

8

-

91

266

2

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

288

23

11

132

454

3

30,185

2,638

1,670

6,844

41,337

316

Public Debt Management Office
Fiscal Policy Office

รวม

Total

4%
ลูกจางประจํา

Permanent Employees

6%

พนักงานราชการ

Government Employees

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ที่่�มา : สำำ�นัักบริิหารทรััพยากรบุุคคล
As September 30, 2020
Source: Human Resource Management Bureau, Ministry of Finance

17
%
ลูกจางชั่วคราว

Temporary Employees

73
%
ขาราชการ

Civil Servants
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Vision and Mission
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance

วิสVision
ัยทัศน์
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Being Fiscal and Economic
Pillar for Sustainable Development

1.

2.

เสนอแนะ
นโยบายการคลััง
และเศรษฐกิิจ

1. Suggestion
on fiscal and
economic policies

48

พัMission
นธกิจ

3.

4.

บริิหารการ
จััดเก็็บรายได้้
ภาครััฐ

บริิหารการเงิิน
แผ่่นดิิน

บริิหารจััดการ
ทรััพย์์สิินภาครััฐ

2. Management
of Government revenue
collection

3. Management
of State finance

4. Management
of Government
property

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563

Vision and Mission

สำ�นักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
วิสVision
ัยทัศน์

Office of the
Permanent Secretary

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
The center of the Ministry of Finance’s administration
with efficiencies and good governance’s principles

พัMission
นธกิจ
1. 	กำำ�หนดนโยบาย เป้้าหมายและผลสััมฤทธิ์์�ของงานในกระทรวง
2. 	พััฒนายุุทธศาสตร์์การบริิหารของกระทรวง รวมทั้้�งการแปลง
นโยบายเป็็นแนวทางและแผนการปฏิิบััติิราชการ
3. 	ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรของกระทรวง
รวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวางแผนเพื่่อบริิหารและพััฒนา
	บุุคลากรของกระทรวง
4. 	ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับกฎหมายและระเบีียบที่่อ� ยู่่ใ� นความรัับผิิดชอบ
ของกระทรวงและกฎหมายอื่่นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. 	ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบและประเมิินผลการปฏิิบััติิ
ราชการและเรื่อ่ งราวร้้องทุุกข์์ของส่่วนราชการในสัังกััดกระทรวง
6. เผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศด้้านการคลัังแก่่สาธารณชนเพื่่อ
เสริิมสร้้างความเชื่่อมั่่�นต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศ
7. เป็็นศููนย์์ข้้อมููลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้้คำำ�แนะนำำ�
เกี่่ย� วกัับนโยบายและแผนการพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่อสาร รวมทั้้ง� การใช้้ประโยชน์์ของข้้อมููลของหน่่วยงาน
ในสัังกััดกระทรวง
8. 	บููรณาการและขัับเคลื่่อนแผนการป้้องกัันและปราบปรามการ
	ทุุจริิตและการส่่งเสริิมคุ้้�มครองจริิยธรรมในกระทรวง

1. Identify policies, goals, and achievements of the
Ministry of Finance
2. Develop the ministry’s administrative strategies
and policy implementation
3. Determine and utilize human resources management
and development plan
4. Enforce regulations and laws under the Ministry
of Finance’s responsibilities
5. Inspect and evaluate the Ministry of Finance’s
performances including petition and grievances
6. Distribute the Ministry of Finance’s fiscal information
to create Trust
7. To be the information center and manage the
information and communication technology policy
8. Synergize and drive anti-corruption plan and
promote working ethnics in the Ministry of
Finance
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กรมธนารักษ์

The Treasury Department

วิสVision
ัยทัศน์
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
Professional national assets management with
good governance for economic and social sustainability

พัMission
นธกิจ
1. บริิหารจััดการที่่ร� าชพััสดุุให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดทั้้ง� ในเชิิง
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
2. 	ประเมิินราคาอสัังหาริิมทรััพย์์ให้้ได้้มาตรฐานสากล
3. 	ผลิิ ต และบริิ ห ารจัั ด การเหรีียญกษาปณ์์ ใ ห้้ เ พีียงพอต่่ อ
ความต้้องการใช้้ในระบบเศรษฐกิิจ
4. 	จััดแสดง เผยแพร่่ อนุุรัักษ์์ และดููแลรัักษาทรััพย์์สิินมีีค่่า
ของรััฐตามหลัักวิิชาการ เพื่่อสืืบทอดมรดกทางวััฒนธรรม
ของชาติิ
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1. Manage the State Property in the most efficient way
that yields economic, social and environmental
benefit
2. Appraise the property value with the best international
practices
3. Manage the coins supply to meet the demand of
the country’s economy
4. Display and preserve the Grand National Treasures
with the best conservation principle for cultural
heritages of our country

Vision and Mission

กรมบัญชีกลาง

The Comptroller General's
Department

วิสVision
ัยทัศน์
กำ�กับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
To regulate and administer government expenditures
to meet the highest value

พัMission
นธกิจ
1. 	กำำ�หนดมาตรฐาน หลัักเกณฑ์์ แนวปฏิิบััติิด้้านกฎหมาย
การคลััง การบััญชีี การจััดซื้้�อ จััดจ้้าง และการบริิหารพััสดุุ
ภาครััฐ การตรวจสอบภายใน ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ
เงิินนอกงบประมาณ ลููกจ้้าง และความรัับผิิดทางละเมิิด
ของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐให้้สอดคล้้องกัับการรัักษาวิินััยและ
ความยั่่�งยืืนทางการคลััง
2. บริิหารเงิินสดภาครััฐ บริิหารการรัับ-จ่่ายเงิินให้้เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยใช้้ระบบเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
3. สนัับสนุุนการบริิหารเศรษฐกิิจการคลัังในส่่วนภููมิิภาค
4. 	พััฒนาขีีดความสามารถของบุุคลากรภาครััฐทางด้้านการ
บริิหารการเงิินภาครััฐ
5. เป็็นศููนย์์ข้้อมููลสารสนเทศทางการคลััง

1. To set a standard practice and guideline in fiscal laws
for accounting, procurement and supply management,
internal audit, compensation and benefits, nonbudgetary funds, employee management, and
government officer’s liability in accordance with the
fiscal discipline and sustainability
2. To manage government cash, income and expenditure
effectively using modern technology
3. To support regional fiscal management
4. To develop the capability of government officers in
the government financial management
5. To be a central agency for fiscal information
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กรมศุลกากร

The Customs Department

วิสVision
ัยทัศน์
องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก
An excellent Customs service to achieve sustainable development
of Thailand economy and global trade connectivity

พัMission
นธกิจ
1. 	อำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและส่่งเสริิมระบบโลจิิสติิกส์์
ของประเทศ
2. 	ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจของประเทศด้้วยมาตรการทางศุุลกากร
และข้้อมููลการค้้าระหว่่างประเทศ
3. 	ปกป้้องสัังคมให้้ปลอดภััยด้้วยระบบควบคุุมทางศุุลกากร
4. 	จััดเก็็บภาษีีอย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพ
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1. Facilitate trade and promote national logistics system
2. Promote national economy by Customs-related
measures and international trade information
3. Protect and secure society based on Customs control
system
4. Collect revenue in a fair, transparent and efficient
manner

Vision and Mission

กรมสรรพสามิต
The Excise Department

วิสVision
ัยทัศน์
ผู้นำ�การจัดเก็บภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
The leader of tax collection for society,
environment and energy

พัMission
นธกิจ
1. 	นำำ � นวัั ต กรรมและฐานข้้ อ มููลมาใช้้ เ พื่่ อ การจัั ด เก็็ บ ภาษีี
อย่่างยั่่�งยืืน
2. 	ผลัักดัันมาตรการภาษีีเพื่่อความผาสุุกของประชาชน
3. 	พััฒนาองค์์กรแบบพลวััตตามระบบราชการ 4.0

1. To apply innovations and databases for sustainable
taxation.
2. To propel tax policy for public happiness
3. To develop the organization in accordance with the
Government 4.0
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กรมสรรพากร

The Revenue Department

วิสVision
ัยทัศน์
จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ
ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย
Improve Thailand’s Economy and Society through good governance,
modern tax collection and attentive services

พัMission
นธกิจ
1. 	จััดเก็็บภาษีีอากรให้้ได้้ตามประมาณการ
2. ยกระดัับการให้้บริิการ และสร้้างความสมััครใจในการเสีีย
ภาษีี
3. เสนอแนะนโยบายทางภาษีีอากรต่่อกระทรวงการคลััง
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1. Collect Tax as forecasted
2. Deliver services and create voluntary tax compliance
3. Propose tax policies to Ministry of Finance

Vision and Mission

สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

วิสVision
ัยทัศน์

State Enterprise Policy Office
(SEPO)

เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ
และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Being the Pillar of State-Owned Enterprises (SOEs), State Securities and
Public-Private Partnerships (PPPs) for Sustainable Development

พัMission
นธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบีียบ และมาตรการ
	ที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารและพััฒนารััฐวิิสาหกิิจและหลัักทรััพย์์
ของรััฐ
2. 	กำำ�กัับ ดููแล ติิดตาม ประเมิินผล และพััฒนารััฐวิิสาหกิิจ
ให้้มีีการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับนโยบาย แผน กฎหมาย
และมาตรการเกี่่�ยวกัับการบริิหารและพััฒนารััฐวิิสาหกิิจ
3. ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษา เสนอแนะ และให้้ความช่่วยเหลืือด้้านวิิชาการ
ของการบริิหารและพััฒนาองค์์กรแก่่รััฐวิิสาหกิิจ
4. 	ดำำ�เนิินการบริิหารหลัักทรััพย์์ของรััฐในรััฐวิิสาหกิิจและกิิจการ
	ที่่�รััฐถืือหุ้้�นต่ำำ��กว่่าร้้อยละห้้าสิิบของทุุนทั้้�งหมด
5. 	ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับการให้้เอกชนร่่วมลงทุุนในกิิจการของรััฐ
6. 	ปฏิิบััติิการอื่่นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของสำำ�นัักงาน หรืือตามที่่�กระทรวงหรืือคณะรััฐมนตรีี
มอบหมาย

1. Proposition of policies, plans, laws, regulations and
administrative measures and development of SOEs
and state securities
2. Regular monitoring, evaluating, and promoting the
development of SOEs in accordance with policies,
plans, laws, and measures related to management
and development of SOEs
3. Provision of SOEs consultation, recommendations,
technical assistance regarding to management and
development of SOEs
4. Management of state securities in SOEs and state
entities holding less than fifty percent of the total
capital
5. Promotion of private investment in state undertakings
6. Performance on any other duties as required by the
laws of the office and others assigned from the
Ministry of the Cabinet
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สำ�นักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.)

วิสVision
ัยทัศน์

Public Debt Management
Office (PDMO)

บริหารหนี้สาธารณะ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และยั่งยืน
Prudent public debt management to ensure stability and
promote sustainable economic and social development

พัMission
นธกิจ
บริิหารหนี้้�สาธารณะตามกฎหมายว่่าด้้วยการบริิหารหนี้้�
สาธารณะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ด้้วยระบบ
ข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่อเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืน
ทางการคลัังและการพััฒนาเศรษฐกิิจ
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Manage public debt efficiently by adhering strictly
to the legal framework and utilizing database system
and technology in order to achieve fiscal sustainability
and economic development

Vision and Mission

สำ�นักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.)

Fiscal Policy Office (FPO)

วิสVision
ัยทัศน์
องค์กรนำ�ในการเสนอแนะ
นโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล
To be a leading organization in fiscal and economic policy
recommendations for balanced economic development

พัMission
นธกิจ
1. 	ศึึกษา และวิิเคราะห์์และเสนอแนะนโยบายด้้านการคลััง
ระบบการเงิิน การออม และการลงทุุน รวมทั้้�งเศรษฐกิิจ
มหภาคและระหว่่างประเทศอย่่างมืืออาชีีพ
2. 	ติิดตาม กำำ�กับั และประเมิินผล มาตรการเศรษฐกิิจการคลััง
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
3. เสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ และการยอมรัับในนโยบาย
เศรษฐกิิจการคลัังกัับทุุกภาคส่่วน
4. 	พััฒนาบุุคลากรและองค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศ ด้้านวิิชาการ
	คุุณธรรม และมีีความสุุข

1. Study, analyze, and recommend fiscal, monetary,
savings, investment, macroeconomic, and international
economic policies with professionalism
2. Monitor, supervise, and evaluate fiscal and economic
policies to ensure effectiveness and efficiency
3. Promote understanding and recognition of fiscal and
economic policies among all stakeholders
4. Develop organization and personnel capacity to
achieve academic and moral excellence as well as
to promote a happy workplace
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1. มาตรการช่่วยเหลืือประชาชนจากการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)

1. Measures to aid citizens following the
coronavirus (COVID-19) outbreak

1.1 โครงการเพื่่อช่่วยเหลืือ เยีียวยา และชดเชย ให้้แก่่ประชาชน
ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) ของกระทรวงการคลััง หรืือ “มาตรการเยีียวยา 5,000 บาท
(3 เดืือน)”
คณะรััฐมนตรีีในคราวประชุุม เมื่่อวัันที่่� 24 มีีนาคม 31 มีีนาคม
21 เมษายน และ 28 เมษายน 2563 ได้้มีีมติิเห็็นชอบโครงการฯ
ที่่มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อช่่วยเหลืือเยีียวยาให้้กับั ลููกจ้า้ งที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากการหยุุดประกอบกิิจการของสถานประกอบการที่่�เสี่่�ยงต่่อการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) หรืือผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบอื่่นๆ ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามแนวทางและวิิธีีการ
ในการดำำ�เนิินโครงการฯ ที่่�กระทรวงการคลััง กำำ�หนด โดยเป็็นการ
สนัับสนุุนเงิินช่่วยเหลืือรายละ 5,000 บาทต่่อเดืือน เป็็นระยะเวลา
3 เดืือน (เมษายน - มิิถุุนายน 2563) ผ่่านบััญชีีพร้้อมเพย์์ที่่�ลง
ทะเบีียนด้้วยเลขบััตรประจำำ�ตััวประชาชนหรืือบััญชีีธนาคาร ทั้้�งนี้้�
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 กระทรวงการคลัังได้้ดำำ�เนิินการ
จ่่ายเงิินชดเชยรายได้้ให้้แก่่ผู้้�ได้้รัับสิิทธิ์์�แล้้วจำำ�นวน 15.3 ล้้านคน
คิิดเป็็นวงเงิิน ประมาณ 2.29 แสนล้้านบาท
1.2 มาตรการรัักษาระดัับการบริิโภคภายในประเทศ ครอบคลุุม
กลุ่่�มเป้้าหมายประมาณ 28 ล้้านคน (ประกอบด้้วย 3 โครงการ/
มาตรการ) ได้้แก่่
(1) โครงการเพิ่่�มกำำ�ลัังซื้้�อให้้แก่่ผู้้�มีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
โดยอนุุมััติิของคณะรััฐมนตรีี เมื่่อวัันที่่� 29 กัันยายน 2563 มีีวััตถุุ
ประสงค์์เพื่่อช่่วยเหลืือเยีียวยา และลดภาระค่่าใช้้จ่่ายให้้แก่่กลุ่่�ม
ผู้้�มีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ (ผู้้�มีีบััตรฯ) ประมาณ 14 ล้้านคน ในช่่วงที่่�
มีีสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้กลุ่่�มผู้้�มีีบัตั รฯ ไม่่สามารถประกอบอาชีีพได้้ตามปกติิ มีีรายได้้
ลดลงและไม่่สามารถหารายได้้จากแหล่่งอื่่นมาทดแทนได้้ โดย
โครงการฯจะเป็็นการช่่วยเหลืือวงเงิินค่่าซื้้�อสิินค้้าบริิโภคอุุปโภค
ที่่� จำ ำ � เป็็ น จากร้้ า นธงฟ้้ า ราคาประหยัั ดพั ั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ท้้ อ งถิ่่� น
จำำ�นวน 500 บาทต่่อคนต่่อเดืือน เป็็นระยะเวลา 3 เดืือน ตั้้�งแต่่
เดืือนตุุลาคมถึึงเดืือนธัันวาคม 2563 เป็็นวงเงิินรวม 21,000 ล้้านบาท
อัันจะช่่วยบรรเทาภาระค่่าใช้้จ่่ายให้้ผู้้�มีีบััตรฯ สามารถดำำ�รงชีีวิิต
ขั้้�นพื้้�นฐานในช่่วงที่่�มีีสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (COVID-19) ได้้ และส่่งผลต่่อเนื่่องในการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตของผู้้�มีีบััตรฯ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย และมีีความเปราะบาง
ทางด้้านทรััพย์์สิินและหนี้้�สิิน อีีกทั้้�งโครงการดัังกล่่าวยัังก่่อให้้เกิิด
การใช้้จ่า่ ยในท้้องถิ่่น� กระจายรายได้้สู่่�ผู้้�ประกอบการในพื้้น� ที่่� ซึ่่ง� ถืือเป็็น
เศรษฐกิิจฐานรากที่่�สำำ�คััญ
(2) โครงการ “คนละครึ่่�ง” โดยอนุุมััติิของคณะรััฐมนตรีี
เมื่่อวัันที่่� 29 กัันยายน 2563 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ
ระดัับฐานราก โดยเฉพาะกลุ่่�มหาบเร่่ แผงลอย เพื่่อให้้มีีรายได้้จาก
การขายสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น โดยภาครััฐร่่วมจ่่ายค่่าอาหาร เครื่่องดื่่ม
และสิินค้้าทั่่ว� ไป ผ่่านฝ่่ายของผู้้�ซื้อ�้ 10 ล้้านคน ร้้อยละ 50 ทั้้ง� นี้้� ไม่่เกิิน
150 บาทต่่อคนต่่อวััน หรืือไม่่เกิิน 3,000 บาทต่่อคน ในระหว่่าง
วัันที่่� 23 ตุุลาคม ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งการร่่วมจ่่ายคนละครึ่่�งนี้้�

1.1 Compensations for Informal Workers Schemes
The Compensations for Informal Workers Scheme was
approved by the cabinet meetings on 24 March, 31 March,
21 April, and 28 April 2020. The scheme was set in order
to reduce the impact of labors, temporary workers and
self-employed individuals in an informal sector who affected
by a national lockdown. The informal workers will receive
a monthly cash handout of 5,000 baht for three months
(April – June 2020). As a result of the scheme that ended
sine 30th September 2020, the Ministry of Finance has been
subsidized 15.3 million temporary workers using under the
budget of 2.29 million baht.
1.2 The measures taken to maintain a certain level
of domestic consumption, consisting of 3 campaigns, were
implemented to cover the target population of 28 million
people. It is expected that these campaigns will induce
over 192 billion baht into the economy, resulting in a GDP
increase of 0.54 percent.
(1) The campaign to increase the purchasing power of
State Welfare Card beneficiaries, approved by the Cabinet
on September 29, 2020, aims to provide improvement in
the living conditions and ease the cost-of-living burden of
approximately 14 million cardholders. The campaign aims
to target those unable to perform their daily career tasks
or find an alternative source of income as a result of the
coronavirus (COVID-19) outbreak. By providing each eligible
individual a card usage limit of 500 baht per month for a
fixed period of three months, October through December
2020, the campaign assists cardholders in their purchases
of basic necessities at Thong Fah stores. This 21-billionbaht campaign will maintain a basic standard of living of
cardholders during the coronavirus (COVID-19) outbreak.
Furthermore, this project also generates local expenditures,
distributing income to local entrepreneurs which is vital in
the foundation economy.
(2) The 50:50 co-payment campaign (Half-Half),
approved by the Cabinet on September 29, 2020, aims to
restore the grassroots economy by increasing the sales
revenue of street hawkers and stall vendors. Under this
50:50 co-payment campaign, the government will pay 50%
of food, drink, and general goods purchases on behalf of
the 10 million buyers for up to 150 baht per person per
day, capped at 3,000 baht per person, for the duration of
October 23, 2020 to December 31, 2020. This 30-billion-baht
co-payment campaign, financed through the government
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รััฐบาลใช้้งบประมาณรวม 30,000 ล้้านบาท แต่่จะช่่วยลดภาระ
ค่่าใช้้จ่า่ ยของประชาชนและช่่วยเติิมกำำ�ลังั ซื้้อ� ของประชาชน เพื่่อให้้มีี
การใช้้จ่่ายหมุุนเวีียนไปถึึงผู้้�ประกอบการรายย่่อยได้้อย่่างต่่อเนื่่อง
เป็็นเงิิน 60,000 ล้้านบาท
(3) มาตรการ “ช้้อปดีีมีคืืี น” เป็็นหนึ่่ง� ในชุุดมาตรการรัักษาระดัับ
การบริิโภค ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบมาตรการ “ช้้อปดีีมีีคืืน”
เมื่่อวัันที่่� 12 ตุุลาคม 2563 มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่อกระตุ้้�นการ
บริิโภคในประเทศ และสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ รวมถึึงการส่่งเสริิม
การผลิิตสิินค้้าท้้องถิ่่�นที่่�เป็็นเศรษฐกิิจระดัับฐานรากและส่่งเสริิม
การอ่่านอัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้� ซึ่่�งมีี
สาระสำำ�คััญโดยกำำ�หนดให้้ผู้้�มีีเงิินได้้ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�เสีียภาษีีเงิินได้้
บุุคคลธรรมดา แต่่ไม่่รวมถึึงห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญหรืือคณะบุุคคลที่่�มิใิ ช่่
นิิติิบุุคคล หัักลดหย่่อนค่่าซื้้�อสิินค้้าหรืือค่่าบริิการเท่่าที่่�ได้้จ่่ายเป็็น
ค่่าซื้้�อสิินค้้าหรืือค่่าบริิการสำำ�หรัับการซื้้�อสิินค้้าหรืือการรัับบริิการ
ในประเทศที่่�จ่่ายให้้กัับผู้้�ประกอบการจดทะเบีียนภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
รวมถึึงค่่าซื้้�อหนัังสืือและค่่าบริิการหนัังสืือที่่�อยู่่�ในรููปของข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต และค่่าสิินค้้าหนึ่่�งตำำ�บล
หนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าที่่�ได้้ลงทะเบีียนกัับกรมการพััฒนา
ชุุมชนแล้้ว ตามจำำ�นวนที่่�จ่า่ ยจริิง แต่่ไม่่เกิิน 30,000 บาท ตั้้�งแต่่วันั ที่่�
23 ตุุลาคม ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยไม่่รวมถึึง 1) ค่่าสุุรา
เบีียร์์ และไวน์์ 2) ค่่ายาสููบ 3) ค่่าน้ำำ��มัันและก๊๊าซสำำ�หรัับเติิม
ยานพาหนะ 4) ค่่ารถยนต์์ รถจัักรยานยนต์์ และเรืือ 5) ค่่าหนัังสืือพิิมพ์์
และนิิตยสาร และค่่าบริิการหนัังสืือพิิมพ์์และนิิตยสารที่่อ� ยู่่�ในรููปของ
ข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์ผ่์ า่ นระบบอิินเทอร์์เน็็ต 6) ค่่าบริิการจััดนำ�ำ เที่่�ยว
และ 7) ค่่าที่่�พัักในโรงแรม อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�มีีเงิินได้้ต้้องไม่่ได้้รัับสิิทธิ์์�
ตามโครงการคนละครึ่่�งหรืือโครงการเพิ่่�มกำำ�ลัังซื้้�อให้้แก่่ผู้้�มีีบััตร
สวััสดิิการแห่่งรััฐ ทั้้�งนี้้� มาตรการช้้อปดีีมีีคืืนจะช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิด
การบริิโภคภายในประเทศในช่่วงปลายปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ
111,000 ล้้ า นบาทและยัั ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้� ประกอบการเข้้ า เป็็ น
ผู้้�ประกอบการจดทะเบีียนภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ซึ่่�งจะเป็็นการขยายฐาน
ภาษีีและส่่งผลดีีต่่อการจััดเก็็บรายได้้ภาษีีของรััฐในระยะยาว

budget, will alleviate the cost burden faced by the people,
thus increasing their purchasing power and further inducing
a circular flow of income worth 60 billion baht to small
merchants.
(3) The “Shop Dee Mee Kuen” campaign, approved by
the Cabinet on October 12, 2020, has the main objectives
of stimulating domestic consumption and supporting
entrepreneurs whilst promoting the production of local goods
in the grassroots economy and fostering a learning society
through reading. The campaign enables taxpayers who file
individual income taxes, excluding non-registered ordinary
partnerships and groups of persons, to claim a rebate for
the cost of goods and services domestically purchased
from VAT registered enterprises. This further includes the
purchases of books, electronic book services, and OTOP
commodities. The rebate shall not exceed 30,000 baht from
October 23, 2020 to December 30, 2020 and would exclude
the purchases of 1) spirits, beer, and wine; 2) tobacco; 3)
petroleum and gas used to refuel vehicles; 4) car, motorcycle,
and ship transportation services; 5) newspapers, magazines,
and electronic services of newspapers and magazines; 6)
tour arrangement services; and 7) hotel accommodations.
Eligible taxpayers do not include those participating in the
50:50 co-payment campaign or the project of increasing the
purchasing power for state welfare card beneficiaries. This
campaign will not only stimulate domestic consumption in
late 2020 by injecting 110 billion baht into the economy
thus raising the GDP by 0.30%, but it will also encourage
business entrepreneurs to register for VAT which will boost
the country’s tax revenue in the long run.
Ministry of Finance Annual Report 2020
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1.3 มาตรการการเงิินการคลัังเพื่่อบรรเทาผลกระทบต่่อภาค
ธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว ปีี 2563
	มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อบรรเทาผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจการท่่องเที่่ย� ว
ปีี 2563 จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (COVID-19) และความไม่่แน่่นอนจากปััจจััยภายนอกประเทศ
ที่่�เกิิดจากความขััดแย้้งทางการค้้าระหว่่างประเทศ ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีี
ได้้มีมี ติิ เมื่่อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เห็็นชอบมาตรการการดัังกล่่าว
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
• มาตรการด้้านภาษีี
(1) การขยายกำำ �ห นดเวลาการยื่่ น แบบแสดงรายการและ
ชำำ�ระภาษีี ให้้แก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�เสีียภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาหรืือยื่่นแบบ
แสดงรายการภาษีี เ งิิ น ได้้ บุ ุ ค คลธรรมดาตามประมวลรัั ษ ฎากร
ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ซึ่่�งจะต้้องยื่่นแบบแสดงรายการและ
ชำำ�ระภาษีีภายในเดืือนมีีนาคมของปีี 2563 ให้้ขยายกำำ�หนดเวลา
ดัังกล่่าวออกไปเป็็นภายในเดืือนสิิงหาคมของปีี 2563
(2) มาตรการภาษีีเพื่่อสนัับสนุุนการจััดอบรมสััมมนาภายใน
ประเทศ ให้้บริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลหัักรายจ่่ายที่่�ได้้จ่่ายไป
เป็็นค่่าห้้องสััมมนา ค่่าห้้องพััก ค่่าขนส่่ง หรืือรายจ่่ายอื่่นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการอบรมสััมมนาภายในประเทศที่่บ� ริิษัทั หรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติบุิ คุ คล
ได้้จััดขึ้้�นให้้แก่่ลููกจ้้าง หรืือรายจ่่ายที่่�ได้้จ่่ายให้้แก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
นำำ�เที่่�ยวตามกฎหมายว่่าด้้วยธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวและมััคคุุเทศก์์ เพื่่อการ
อบรมสััมมนาภายในประเทศ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม ถึึงวัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 เป็็นจำำ�นวน 2 เท่่าของรายจ่่ายตามที่่�จ่่ายจริิง
(3) มาตรการภาษีีเพื่่อสนัับสนุุนการปรัับปรุุงกิิจการโรงแรม
ให้้บริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลที่่�ประกอบกิิจการโรงแรมตาม
กฎหมายว่่าด้้วยโรงแรมหัักรายจ่่ายสำำ�หรัับเงิินได้้เท่่ากัับรายจ่่าย
ที่่�ได้้จ่่ายเพื่่อการต่่อเติิม เปลี่่�ยนแปลง ขยายออก หรืือทำำ�ให้้ดีีขึ้้�น
ซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกัับกิิจการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม ถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 เป็็นจำำ�นวน 2.5 เท่่าของรายจ่่ายตามจำำ�นวน
ที่่�จ่่ายจริิง
(4) มาตรการลดอััตราภาษีีสรรพสามิิตสำำ�หรัับน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
เครื่่องบิินไอพ่่น (น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงเครื่่องบิินฯ) ปรัับลดอััตราภาษีี
สรรพสามิิตน้ำ�มั
�ำ นั เครื่่องบิินฯ ที่่นำ� �ำ ไปใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิงสำำ�หรับั เที่่ย� วบิิน
ในประเทศ จากเดิิม 4.726 บาทต่่อลิิตร เหลืือ 0.20 บาทต่่อลิิตร
ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
1.4 การเสนอพระราชกฤษฎีีกาลดภาษีีสำำ�หรัับที่่�ดิินและ
สิ่่�งปลููกสร้้างบางประเภท พ.ศ. 2563
	ปีี 2563 เป็็นปีีแรกที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดเก็็บภาษีี
ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง อย่่างไรก็็ตามได้้เกิิดการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงการคลัังโดยสำำ�นักั งาน
เศรษฐกิิจการคลัังจึึงได้้เสนอพระราชกฤษฎีีกาลดภาษีีสำำ�หรัับที่่�ดิิน
และสิ่่�งปลููกสร้้างบางประเภท พ.ศ. 2563 มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับ
ปีีภาษีี พ.ศ. 2563 โดยลดจำำ�นวนภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างในอััตรา
ร้้อยละ 90 ของจำำ�นวนภาษีีที่่คำ� �ำ นวณได้้สำ�หรั
ำ บั ที่่ดิ� นิ หรืือสิ่่ง� ปลููกสร้้าง
ดัังนี้้�
		 (1) ที่่�ดิินหรืือสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ใช้้ประโยชน์์ในการประกอบ
เกษตรกรรม
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รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563

1.3 Monetary and fiscal measures to alleviate the
impacts on the tourism industry in 2020
Measures were taken to mitigate the impacts affecting
the tourism industry in 2020 due to the coronavirus
(COVID-19) outbreak and the uncertainty of external factors
arising from international trade conflicts. This resolution
which the Cabinet has passed on February 4, 2020 has
details as follows:
• Tax Measures
(1) Extension of the deadline for filing tax returns and
paying taxes to persons who have the duty of paying
personal income tax or filing a personal income tax return
under sections P.N.D. 90 and P.N.D. 91 of the Revenue Code.
The filing of tax return and tax payment deadline of March
of 2020 has been extended to June of 2020.
(2) Tax measures to support the organization of domestic
training seminars for companies or juristic partnerships. This
is done through the deduction of expenses paid on seminar
rooms, accommodation rooms, transportation fees, or other
related expenses for domestic training seminars to
companies or juristic partnerships for their employees; and
service fees paid to the tourism business operators, under
the law governing the tourism business and guides, for
domestic training seminars. From January 1 to December
31, 2020, the measure enables a deduction of twice the
amount of expenses actually paid.
(3) Tax measures to support the improvement of
hotel businesses. A company or juristic partnership operating
a hotel business, under the hotel law, shall be allowed to
deduct expenses on income equal to the expenditures
incurred from the addition, adjustment, expansion, or
improvement of business-related assets. From January 1 to
December 31, 2020, the measure enables a deduction of
1.5 the amount of expenses actually paid.
(4) Measures to reduce excise tax rates on jet fuel oil
(aviation fuel oil) by the reduction of excise tax rate on
aviation fuel used as fuel for domestic flights from 4.726
baht per liter to 0.20 baht per liter until 30 September 2020.
1.4 Proposing a Royal Decree on reducing land and
buildings tax of certain types B.E. 2020
2020 is the first year the local administration has started
imposing Land and Building Tax. Concurrent with this tax
imposition has been an interruption of social and economic
activities caused by coronavirus (COVID-19) pandemic.
Therefore, the Ministry of Finance by the Fiscal Policy Office
has proposed a Royal Decree Reducing Land and Building
Tax of certain types B.E. 2020 for tax collection in 2020.
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		 (2) ที่่�ดิินหรืือสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย
		 (3) ที่่�ดิินหรืือสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ใช้้ประโยชน์์อื่่นนอกจาก (1)
และ (2)
		 (4) ที่่�ดิินหรืือสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�ทิ้้�งไว้้ว่่างเปล่่าหรืือไม่่ได้้ทำำ�
ประโยชน์์ตามควรแก่่สภาพ
พระราชกฤษฎีี ก าดัั ง กล่่ า วได้้ ช่ ่ ว ยบรรเทาภาระภาษีี ที่่ � ดิ ิ น
และสิ่่�งปลููกสร้้างแก่่ประชาชนและผู้้�ประกอบการทั่่�วประเทศที่่�
ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) ในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา โดยได้้ประกาศใช้้ในราชกิิจจานุุเบกษา
แล้้วตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2563
1.5 มาตรการด้้านสิินเชื่่อเพื่่อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการและ
ประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา (COVID-19)
• ผู้้�ประกอบการ
(1) มาตรการยกเว้้นอากรขาเข้้าของที่่�ใช้้รัักษา วิินิิจฉััย หรืือ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)
(2) พระราชกำำ�หนดการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่
ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา (COVID-19) พ.ศ. 2563 (พระราชกำำ�หนดฯ)
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (Small and Medium Enterprises :
SMEs) ซึ่่ง� รวมถึึงบริิษัทั ที่่มี� หลั
ี กั ทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
เอ็็ม เอ ไอ (MAI) ที่่�มีีสิินเชื่่อคงค้้างกัับสถาบัันการเงิิน
วิิธีีดำำ�เนิินโครงการ พระราชกำำ�หนดฯ นี้้�แบ่่งการให้้ความ
ช่่วยเหลืือได้้ ดัังนี้้�
1) มาตรการสิิ น เชื่่ อ เพิ่่� ม เติิ ม เพื่่ อ เป็็ น สภาพคล่่ อ งให้้ แ ก่่
ผู้้�ประกอบการ SMEs โดยธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย (ธปท.)
ให้้สถาบัันการเงิินกู้้�ยืืมในอััตราร้้อยละ 0.01 ต่่อปีี เพื่่อให้้สถาบััน
การเงิินปล่่อยกู้้�ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�มีวี งเงิินสิินเชื่่อรวมที่่�มีี
กัับสถาบัันการเงิินแต่่ละแห่่งไม่่เกิิน 500 ล้้านบาท ในอััตราไม่่เกิิน
ร้้อยละ 20 ของยอดสิินเชื่่อคงค้้างของลููกหนี้้� ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม
2562 คิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 2 ต่่อปีี เป็็นระยะเวลา 2 ปีี ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ประกอบการไม่่ต้้องชำำ�ระดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับสิินเชื่่อที่่�ได้้รัับเพิ่่�มเติิม
ในระยะ 6 เดืือนแรก
2) โครงการชะลอการชำำ�ระหนี้้� ธปท. ได้้อาศััยอำำ�นาจตาม
มาตรา 15 แห่่งพระราชกำำ�หนดฯ ออกประกาศ ธปท. ที่่� สกส. 1.3/2563
ลงวัันที่่� 22 เมษายน 2563 เพื่่อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและ

the Royal Degree imposes a reduction of Tax by 90% for
following land or buildings:
		 (1) land or a building used for an agricultural purpose,
		 (2) land or a building used for a residential purpose,
		 (3) land or a building used otherwise than in (1) or (2),
		 (4) land or a building left empty or unused as otherwise
reasonable for its condition.
The Decree is aimed to alleviate taxpayer and
entrepreneurs affected by COVID-19 pandemic. It has been
come into effect as announced in Royal Gazette since 10
June 2020.
1.5 Loan Measures for supporting the entrepreneurs
and individuals affected by COVID-19 pandemic.
• Entrepreneurs
(1) Import duty exemption on goods for treatment,
diagnosis or prevention of Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)
(2) Emergency Decree on the Provision of Financial
Assistance for Entrepreneurs Affected by COVID-19
Pandemic, B.E.2563 (2020). The emergency decree aims
to help SMEs and MAI listed companies and have an
outstanding loan with commercial banks.
As authorized by the emergency decree, the Bank of
Thailand (BOT) provides the total amount of 500 billion baht
soft loans to commercial banks to provide loans to SMEs.
SMEs with less or equal to 500 million baht outstanding
loan on 31 December 2018 are qualified to request for
loans from commercial banks with a less or equal to 20%
of those SMEs outstanding. The loan conditions are 2%
interest rate annually for 2 years and 6 months exemption of
paying interest. Moreover, BOT, by virtue of the emergency
decree, ordered commercial banks and specialized financial
institutions to postpone debt repayment for SMEs that have
less than or equal to 100 million baht outstanding loan for
6 months (end in 22 October 2020)
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

เงื่่อนไขให้้สถาบัันการเงิิน (ธนาคารพาณิิชย์์และสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจ) ชะลอการชำำ�ระหนี้้�เงิินต้้นและดอกเบี้้ย� ของผู้้�ประกอบการ
SMEs ที่่� มี ี ว งเงิิ น สิิ น เชื่่ อ กัั บ สถาบัั น การเงิิ น แต่่ ล ะแห่่ ง ไม่่ เ กิิ น
100 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพื่่อให้้ผู้้�ประกอบการ SMEs
ไม่่ต้อ้ งมีีภาระในการชำำ�ระหนี้้�แก่่สถาบัันการเงิินเป็็นระยะเวลา 6 เดืือน
(สิ้้น� สุุดวัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563)
(3) มาตรการสิินเชื่่อดอกเบี้้�ยต่ำำ�� เพื่่อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบทั้้�งทางตรง และทางอ้้อมจากการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อเป็็นเงิินทุุนสำำ�หรัับเสริิมสภาพคล่่องและ
ลงทุุนรวมถึึงเพื่่อแบ่่งเบาภาระของผู้้�ประกอบการทั้้�งนิิติิบุุคคลและ
บุุคคลธรรมดาในธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
จากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)
วิิ ธี ี ดำ ำ � เนิิ น โครงการ ธนาคารออมสิิ น สนัั บ สนุุ น เงิิ น ทุุ น
ดอกเบี้้�ยต่ำำ��วงเงิินรวม 150,000 ล้้านบาท ให้้แก่่สถาบัันการเงิิน
โดยแบ่่งวงเงิินและกลุ่่�มเป้้าหมายได้้ ดัังนี้้�
1) วงเงิิน 62,000 ล้้านบาท ธนาคารออมสิินสนัับสนุุนเงิินทุุน
ดอกเบี้้�ยต่ำำ��ให้้แก่่สถาบัันการเงิิน คิิดดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.01 ต่่อปีี
และสถาบัันการเงิินปล่่อยสิินเชื่่อให้้กัับผู้้�ประกอบการ SMEs ทั่่�วไป
คิิดอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2 ระยะเวลา 2 ปีี วงเงิินกู้้�ต่่อรายไม่่เกิิน
20 ล้้านบาท
2) วงเงิิน 18,000 ล้้านบาท ธนาคารออมสิินปล่่อยสิินเชื่่อให้้กับั
ผู้้�ประกอบการ SMEs โดยตรง คิิดดอกเบี้้ยร้
� อ้ ยละ 2 ต่่อปีี ระยะเวลา
2 ปีี วงเงิินกู้้�ต่่อรายไม่่เกิิน 20 ล้้านบาท
3) วงเงิิน 10,000 ล้้านบาท ธนาคารออมสิินสนัับสนุุนเงิินทุุน
ดอกเบี้้�ยต่ำำ��ให้้แก่่สถาบัันการเงิิน คิิดดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.01 ต่่อปีี
และสถาบัันการเงิินปล่่อยสิินเชื่่อให้้กัับผู้้�ประกอบการทั่่�วไปในธุุรกิิจ
ท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่อง คิิดดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2 ต่่อปีี
ระยะเวลา 2 ปีี วงเงิินกู้้�ต่่อรายไม่่เกิิน 100 ล้้านบาท
4) วงเงิิน 60,000 ล้้านบาท ธนาคารออมสิินปล่่อยสิินเชื่่อ
ดอกเบี้้ยต่ำ
� ��ำ ให้้กับั ผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่ไ� ม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน (Non-bank)
ได้้แก่่ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจบััตรเครดิิต สิินเชื่่อส่่วนบุุคคล ลิิสซิ่่�ง เช่่าซื้้�อ
เช่่าซื้้�อรถจัักรยานยนต์์ และสิินเชื่่อทะเบีียนรถ เพื่่อให้้ผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจดัังกล่่าวช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยของแต่่ละบริิษััท โดยการ
ผ่่ อ นปรนเงื่่ อ นไขสิิ น เชื่่ อ โดยธนาคารออมสิิ น คิิ ดด อกเบี้้� ยกั ั บ
ผู้้�ประกอบการ Non-bank ร้้อยละ 2 ต่่อปีี ระยะเวลา 2 ปีี วงเงิิน
ต่่อรายไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของพอร์์ตสิินเชื่่อทั้้�งหมด ณ สิ้้�นเดืือน
ก่่อนการอนุุมััติิ
(4) โครงการสิินเชื่่อเพื่่อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการรายย่่อย
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19)
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อเสริิมสภาพคล่่องและแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการประกอบธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ SMEs ขนาดย่่อมทั้้�งบุุคคล
ธรรมดาและนิิติิบุุคคลในธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจอื่่นๆ ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อมจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา (COVID-19)
วิิธีีดำำ�เนิินโครงการ ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย สนัับสนุุนสิินเชื่่อวงเงิินรวม 10,000
ล้้านบาท คิิดอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3 สำำ�หรัับ 2 ปีีแรก วงเงิินต่่อราย
ไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท ระยะเวลาการกู้้�ยืืมสููงสุุดไม่่เกิิน 5 ปีี
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(3) Soft loan for helping entrepreneurs who are directly
and indirectly affected by COVID-19 pandemic. The
Government Saving Bank (GSB) provides soft loans with
0.01% interest rate annually to commercial banks to provide
loan to entrepreneurs affected by COVID-19 pandemic in
various sectors; 6.2 billion baht total loan for SMEs with 2%
interest rate annually, 2 years loan, and limit 20 million baht
per SME, and 1 billion baht total loan for tourism and related
business with 2% interest rate annually, 2 years loan, and
limit 100 million baht per entrepreneur. Moreover, the GSB
directly provide loan to 2 sectors consist of; 1.8 billion baht
total loan for SMEs with 2% interest rate annually, 2 years
loan, and limit 20 million baht per SME, and 6 billion baht
total loan for Non-bank with 2% interest rate annually, 2
years loan, and limit not more than 10% of credit portfolio
value of each Non-bank at end of the month that the GSB
approve loans.
(4) Loans for helping the SMEs affected by COVID-19
pandemic by the SME bank. The SME bank provides 1 billion
total loans with 3% interest rate in 2 years to tourism SMEs
and related businesses that are affected by COVID-19. Loan
limits are not more than 3 million baht per SME with a 5
year period of the loan.
(5) Loans for restoring the tourism sector by the GSB.
The GSB provides a 5,000 million baht loan for tourismrelated SMEs and supply chains with a limit of 500,000
THB per SME. The loan has a concessional rate of 3.99%
per annum and 5 years period with an exemption of paying
principal for 1 year.
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(5) โครงการสิินเชื่่อฟื้้�นฟููท่่องเที่่�ยวไทย
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อเสริิมสภาพคล่่องให้้กัับผู้้�ประกอบการ SMEs
ขนาดเล็็ ก และผู้้�ประกอบการรายย่่ อ ยในธุุ ร กิิ จ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
การท่่องเที่่�ยวและ Supply Chain เช่่น ร้้านอาหาร ธุุรกิิจสปา
นวดแผนไทย รถรัับจ้้างนำำ�เที่่�ยว เกสต์์เฮ้้าส์์ โฮสเทล เป็็นต้้น
วิิ ธี ี ดำ ำ � เนิิ น โครงการ ธนาคารออมสิิ น สนัั บ สนุุ น สิิ น เชื่่ อ
วงเงิินรวม5,000 ล้้านบาท คิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 3.99 ต่่อปีี
วงเงิินต่่อราย ไม่่เกิิน 500,000 บาท ระยะเวลากู้้� 5 ปีี ปลอดชำำ�ระเงิินต้้น
1 ปีี
• ประชาชน
(1) โครงการสิินเชื่่อเพื่่อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับผู้้�มีีอาชีีพ
อิิสระที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (COVID-19)
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อเพิ่่�มสภาพคล่่องชั่่�วคราวในการดำำ�รงชีีวิิต
แก่่ประชาชนที่่�มีีอาชีีพอิิสระไม่่มีีรายได้้ประจำำ� หรืืออาจตกงาน
เนื่่องจากได้้รัับผลกระทบจากจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา (COVID-19) หรืือเกษตรกรที่่�ไม่่มีีรายได้้ประจำำ�
เช่่ น ลูู กจ้้า งภาคการเกษตร หาบเร่่แผงลอย คนขัับ รถแท็็ กซี่่�
มััคคุุเทศก์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) แต่่ยัังมีีภาระด้้านค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�จำำ�เป็็นอย่่างภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระ เช่่น สิินเชื่่อรถยนต์์ สิินเชื่่อ
ที่่�อยู่่�อาศััย เป็็นต้้น หรืือมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้จ่่ายฉุุกเฉิินในช่่วงเวลา
ที่่ร� ายได้้ลดลง รวมถึึงเพื่่อมีีเงิินเพีียงพอในการดำำ�รงชีีพโดยไม่่จำ�ำ เป็็น
ต้้องผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�หรืือพึ่่�งพาสิินเชื่่อนอกระบบหรืือสิินเชื่่อที่่�มีี
อััตราดอกเบี้้�ยสููง
วิิ ธี ี ดำ ำ � เนิิ น โครงการ ธนาคารออมสิิ น และธนาคารเพื่่ อ
การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนัับสนุุนสิินเชื่่อวงเงิินรวม
40,000 ล้้านบาท (ธนาคารออมสิิน 20,000 ล้้านบาท และ ธ.ก.ส.
20,000 ล้้านบาท) คิิดอัตั ราดอกเบี้้ย� คงที่่ไ� ม่่เกิินร้้อยละ 0.10 ต่่อเดืือน
วงเงิินต่่อรายไม่่เกิิน 10,000 บาท ระยะเวลากู้้�ไม่่เกิิน 2 ปีี 6 เดืือน
และปลอดชำำ�ระเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย 6 เดืือน
(2) โครงการสิินเชื่่อเพื่่อเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับผู้้�มีีรายได้้ประจำำ�
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อเพิ่่�มสภาพคล่่องชั่่�วคราวในการดำำ�รงชีีวิิต
แก่่ประชาชนที่่�มีีรายได้้ประจำำ� อาทิิ พนัักงานบริิษััทในอุุตสาหกรรม
ท่่องเที่่�ยวหรืือธุุรกิิจบริิการ และอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่องและได้้รัับ
ผลกระทบจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) เช่่น ตกงาน
ลดเงิินเดืือน Leave without pay เป็็นต้้น แต่่ยัังมีีภาระด้้าน
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็นอย่่างภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระ อาทิิ สิินเชื่่อรถยนต์์
สิินเชื่่อที่่�อยู่่�อาศััย หรืือบางรายมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้จ่่ายฉุุกเฉิิน
ในช่่วงเวลาที่่�รายได้้ลดลง รวมถึึงเพื่่อมีีเงิินเพีียงพอในการดำำ�รงชีีพ
โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�หรืือพึ่่�งพาสิินเชื่่อนอกระบบหรืือ
สิินเชื่่อที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยสููง
วิิธีีดำำ�เนิินโครงการ ธนาคารออมสิินสนัับสนุุนสิินเชื่่อวงเงิิน
รวม 5,000 ล้้านบาท คิิดอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ 0.35
ต่่อเดืือน วงเงิินต่่อรายไม่่เกิิน 50,000 บาท ระยะเวลากู้้�ไม่่เกิิน 3 ปีี

• Individual
(1) Emergency loan for freelancers who are affected
by COVID-19. The GSB and the BAAC have launched
emergency loans for freelancers and small farmers to
increase liquidity for their daily life of these occupations
during COVID-19 pandemic. This measure supports credit
line 4 billion baht (2 billion baht for each bank) with a limit
not exceeding 10,000 baht per person, the interest rate is at
0.1% per month. The loan duration less or equal to 2 years
and 6 months, and provide principal and interest payment
exemption for 6 months.
(2) Emergency loan for regular income earners who
are affected by COVID-19. The GSB launched a Special
Loans to increase temporary liquidity for the regular income
earners affected by COVID-19. The GSB supports loans of
5,000 million baht. The credit does not exceed 50,000 baht
per person with an interest rate of 0.35% per month and 3
years period of the loan.
(3) Loan for the temporary liquidity by the GSB.
The GSB provides loans to individuals, the regular income
earners, freelancer, and their family 50,000 baht for each
person with 3 years period of loans and 0.35% interest rate
per month. The loan also provides an exemption of principal
and interest repayment for 6 months.
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(3) โครงการสิินเชื่่อเสริิมพลัังฐานราก
		วััตถุุประสงค์์ เพื่่อเพิ่่�มสภาพคล่่องชั่่�วคราวในการดำำ�รงชีีวิิต
แก่่ผู้้�ประกอบการรายย่่อยที่่�เป็็นบุุคคลธรรมดา ผู้้�มีีรายได้้ประจำำ�
ผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระ และบุุคคลในครอบครััว
		วิิธีีดำำ�เนิินโครงการ ธนาคารออมสิินสนัับสนุุนสิินเชื่่อวงเงิิน
รวม 10,000 ล้้านบาท คิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 0.35 ต่่อเดืือน
วงเงิินต่่อรายไม่่เกิิน 50,000 บาท ระยะเวลากู้้� 3 ปีี ปลอดชำำ�ระ
เงิินต้้นและดอกเบี้้�ย 6 เดืือน
1.6 การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อของบรรษััทประกัันสิินเชื่่ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย.)
	มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ SMEs ให้้สามารถ
เข้้าถึึงสิินเชื่่อของสถาบัันการเงิินและสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
ได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเพีียงพอตามความต้้องการ เพื่่อเพิ่่�มสภาพคล่่อง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
(COVID-19) และเกิิดความคล่่องตััวในการอนุุมััติิสิินเชื่่อให้้กัับ
ผู้้�ประกอบการ SMEs โดยมีี 2 โครงการ ดัังนี้้�
(1) โครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ PGS ระยะที่่� 8 วงเงิิน
ค้ำำ��ประกััน 150,000 ล้้านบาท โดย บสย. ค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อให้้กัับ
ผู้้�ประกอบการ SMEs ทั่่�วไป วงเงิินไม่่เกิิน 20 ล้้านต่่อรายรวม
ทุุกสถาบัันการเงิิน ในอััตราค่่าธรรมเนีียมร้้อยละ 1.75 ต่่อปีี ระยะ
เวลาค้ำำ��ประกััน 10 ปีี
(2) โครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ PGS Soft loan พลััส
วงเงิินค้ำำ�� ประกััน 57,000 ล้้านบาท โดย บสย. ค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อให้้กับั
ผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�มีีคุุณสมบััติิตามพระราชกำำ�หนดฯ และ
� ��ำ ของธนาคารออมสิินสำำ�หรับั ผู้้�ประกอบการ
มาตรการสิินเชื่่อดอกเบี้้ยต่ำ
ทั่่�วไปในธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่อง แต่่ยัังไม่่ได้้รัับสิินเชื่่อ
ตามพระราชกำำ�หนดฯ และมาตรการสิินเชื่่อดัังกล่่าว คิิดอััตรา
ค่่าธรรมเนีียมร้้อยละ 1.75 ต่่อปีี ระยะเวลาค้ำำ�� ประกััน 8 ปีี โดย บสย.
จะเริ่่�มค้ำำ��ประกัันและเก็็บค่่าธรรมเนีียมในต้้นปีีที่่� 3 นัับจากวัันที่่�
ผู้้�ประกอบการแต่่ละรายได้้รัับสิินเชื่่อ
1.7 มาตรการพัักต้้นเงิินลดดอกเบี้้�ยและขยายระยะเวลา
ชำำ�ระหนี้้�แก่่ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)
สถาบัั น การเงิิ น เฉพาะกิิ จ มีี ม าตรการด้้ า นการเงิิ น เพื่่ อ
ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (COVID-19) โดยการผ่่อนปรนเงื่่อนไขการชำำ�ระหนี้้�และ
เงื่่อนไขการรัับประกัันในด้้านต่่างๆ เช่่น การพัักชำำ�ระหนี้้�เงิินต้้น
การพัักชำำ�ระหนี้้� เงิินต้้นและดอกเบี้้�ย การลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�
การขยายระยะเวลาการชำำ � ระหนี้้� และการผ่่ อ นคลายเงื่่ อ นไข
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1.6 The credit guarantee by The Thai Credit Guarantee
Corporation (TCG)
To help the SMEs to get sufficient loans from a
commercial bank and specialized financial institutions for
increasing their liquidity during COVID-19 pandemic, TCG
launch 2 measures as follows;
(1) PortFolio Guarantee Scheme phase 8: PGS8,
a total amount of 15 billion baht, provides credit insurance
for 20 million baht per SME with a guarantee fee for 1.75 %
annually and 10 years guarantee periods.
(2) PortFolio Guarantee Scheme “Soft loan plus”
(a total amount of 5.7 billion baht) TCG provides credit
guarantee to SME with qualification defined in the Emergency
Decree On the Provision of Financial Assistance for
Entrepreneurs Affected by COVID-19 Pandemic, B.E.2563
(2020) and soft loan for the tourism industry by the GSB
but don’t get the loan. The guarantee fee of the scheme is
1.75 % annually and 8 years guarantee periods. The TCG
starts the guarantee and collects the guarantee fee in the
third year of the loan.
1.7 Principal suspending, reducing the interest rate
and expanding accreditation. The Specialized Financial
Institutions provide support to debtors who are affected by
COVID-19 pandemic by principal suspending, reducing the
interest rate and expanding accreditation. Moreover, some
Specialized Financial Institutions provide loans for tourism
and related business’s liquidity, as well as, low-interest rate
refinancing programs for the credit card.
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การจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทน เป็็นต้้น นอกจากนี้้� สถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจบางแห่่ง ยัังมีีมาตรการสิินเชื่่อเพื่่อเสริิมสภาพคล่่องให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจท่่องเที่่ย� วหรืือธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อง รวมถึึงมีีโครงการ
Refinance หนี้้�บััตรเครดิิตในอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��
1.8 พระราชกำำ�หนดการรัักษาเสถีียรภาพของระบบการเงิิน
และความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจของประเทศ พ.ศ. 2563
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ กำำ �ห นดให้้ ธ นาคารแห่่ ง ประเทศไทยจัั ดตั้้ � ง
กองทุุนเพื่่อรัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้�
(Corporate Bond Stabilization : BSF) เพื่่อเป็็นแหล่่งเงิินทุุน
สนัับสนุุนสภาพคล่่องสำำ�รองให้้กัับบริิษััทที่่�มีีผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจดีี
แต่่ขาดสภาพคล่่องชั่่�วคราวจากผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19) โดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
มีีอำำ�นาจซื้้�อหน่่วยลงทุุนของกองทุุน BSF ภายในวงเงิินไม่่เกิิน
400,000 ล้้านบาท
วิิธีีดำำ�เนิินโครงการ กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการกำำ�กัับกองทุุน
เพื่่อรัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้� ซึ่่�งมีี
ปลััดกระทรวงการคลัังเป็็นประธาน และธนาคารแห่่งประเทศไทย
เป็็ น เลขานุุ ก ารเพื่่ อ กำำ �ห นดนโยบาย แนวทางการดำำ � เนิิ น งาน
และกรอบการลงทุุ น รวมทั้้� ง กำำ �ห นดให้้ มี ี ค ณะกรรมการลงทุุ น
ซึ่่�งมีีรองผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทยเป็็นประธานทำำ�หน้้าที่่�
ดำำ�เนิินการตามกรอบการลงทุุนที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับกองทุุนเพื่่อ
รัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนในตลาดตราสารหนี้้�กำำ�หนด
1.9 มาตรการทางภาษีีสรรพสามิิตเพื่่อเยีียวยาและฟื้้�นฟูู
ภาคธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)
• รถยนต์์ (ประเภทรถยนต์์นั่่�งสามล้้อแบบพลัังงานไฟฟ้้า)
เพิ่่�มพิิกัดอั
ั ตั ราภาษีีสรรพสามิิตรถยนต์์นั่่ง� สามล้้อแบบพลัังงานไฟฟ้้า
เพื่่อเป็็นการส่่งเสริิมการลงทุุนพััฒนาเทคโนโลยีีรถยนต์์นั่่�งสามล้้อที่่�
ขัับเคลื่่อนด้้วยพลัังงานไฟฟ้้าซึ่่ง� จะช่่วยกระตุ้้�นการผลิิตในอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ไฟฟ้้าและการจ้้างงาน และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานสะอาด
โดยกำำ�หนด ให้้เสีียภาษีีตามมููลค่่าร้้อยละ 2 (จากเดิิมร้้อยละ 4)
• เครื่่องดื่่มน้ำำ��ผลไม้้และน้ำำ��พืืชผัักที่่�มีีการเติิมสารอาหาร
และสารอื่่น แก้้ไขอััตราส่่วนผสมของน้ำำ��ผลไม้้ และน้ำำ��พืืชผัักที่่�มีี
การเติิมสารอาหารหรืือสารอื่่นจากร้้อยละ 20 เป็็นร้้อยละ 10 เพื่่อ
ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมการผลิิตเครื่่องดื่่มโดยคำำ�นึึงถึึงนวััตกรรม
ในปััจจุุบััน และผู้้�บริิโภคมีีทางเลืือกในการบริิโภคสิินค้้าเครื่่องดื่่ม
ที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ

1.8 The Emergency Decree on the Maintenance of
Stability of the Financial System and Economic Security
of the Country, B.E.2563 (2020). The Emergency Decree
authorizes the Bank of Thailand to establish a Corporate
Bond Stabilization fund (BSF) to maintain liquidity of the
bond market for good performance and fewer liquidity
corporations by purchasing their debt instruments in the
first market. The Bank of Thailand is authorized to purchase
400 billion baht of the fund. The BSF was set policy by the
commission of overseeing the BSF which chaired by the
permanent secretary of the ministry of finance and the staff
of the Bank of Thailand is the secretary of the commission.
The BSF has an investment commission for investing
according to the commission of overseeing the BSF’s policy.
1.9 Tax measures to remedy and restore businesses
affected by covid-19 pandemic
Since COVID-19 pandemic has widely affected Thailand
and other countries by increasing numbers of infected
people and dying globally. This situation has been directly
and indirectly impacted on global and Thai economies.
Economic activities have been ceased; some businesses
have had to close temporarily or permanently. It has also
caused impacts on domestic consumption, employment,
agricultural and export sectors. Manufactures under the
Excise Tax Act B.E. 2560 (2017) are one of business owners
who have affected by COVID-19 pandemic. Therefore,
the Excise Department has announced policies to remedy
restore and facilitate the affected manufacturers so they can
continue their businesses. The Excise Department under
the Ministry of Finance has already implemented measures
that are beneficial to manufacturers of some excise goods.
• Automobiles (Electric Tricycles)
The excise tax rate for electric tricycles is raised to
promote investment in technology development of electricpowered tricycle vehicles which will help stimulate production
and employment in the electric motor industry and also
promotes the use of clean energy. The excise tax rate is
now reduced to 2 percent from 4 percent.
• Fruit and vegetable juices containing nutrients
and other substances. The ratio of nutrients or other
substances contained in fruit and vegetable juices is adjusted
from 20 percent to 10 percent to promote the beverage
manufacturing industry, in consideration of current innovation.
In addition, consumers can have more choices for healthy
beverages.
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• สถานบริิ ก าร สนัั บ สนุุ น ให้้ ส ถานบริิ ก ารคงปริิ ม าณ
การจ้้างงาน เพื่่อช่่วยเหลืือลููกจ้า้ งไม่่ให้้ตกงานสถานบริิการที่่ส� ามารถ
พิิสููจน์์ได้้ว่่ามีีปริิมาณการจ้้างงานเท่่ากัับก่่อนที่่�จะมีีการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) จะได้้รัับสิิทธิิเสีียภาษีี
อััตราตามมููลค่่าร้้อยละ 0 ของรายรัับของบริิการ จนถึึงวัันที่่� 30
กัันยายน 2563 เพื่่อเป็็นการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในภาคท่่องเที่่�ยวและ
บริิการ รวมทั้้�งเพื่่อเป็็นการบรรเทาความเดืือดร้้อนจากสถานการณ์์
ดัังกล่่าว
• ยาสููบและยาเส้้น ขยายเวลาการบัังคัับใช้้อััตราภาษีีปััจจุุบััน
ของบุุหรี่่ซิ� กิ าแรตและยาเส้้นออกไปถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ
เลื่่อนการบัังคัับใช้้อัตั ราภาษีีใหม่่ของบุุหรี่่ซิ� กิ าแรตและยาเส้้นออกไป
โดยให้้เริ่่�มใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 เป็็นต้้นไป ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบอุุตสาหกรรมยาสููบและยาเส้้นและเกษตรกรผู้้�ปลููก
ยาสููบและยาเส้้นได้้รัับการเยีียวยาจากปััญหาการขาดสภาพคล่่อง
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
• สิิ น ค้้ า ที่่� ส่ ่ ง ออกนอกราชอาณาจัั ก รหรืื อ นำำ � เข้้ า ไปใน
เขตปลอดอากร ขยายเวลาในการส่่งสิินค้้าที่่�ได้้รัับการยกเว้้นภาษีี
ออกนอกราชอาณาจัักรหรืือนำำ�เข้้าไปในเขตปลอดอากรจากเดิิม
ภายใน 15 วััน และขยายได้้อีีก 15 วััน รวมทั้้�งหมดไม่่เกิิน 30 วััน
เปลี่่�ยนเป็็นภายใน 30 วััน และขยายได้้อีีก 30 วััน รวมถึึงขยายได้้
หากมีีความจำำ�เป็็นอีีก 60 วััน รวมทั้้�งหมดไม่่เกิิน 120 วััน และขยาย
เวลาในการส่่งเอกสารหลัักฐานจากเดิิมภายใน 60 วัันและขยาย
ได้้อีีก 60 วััน รวมทั้้�งหมดไม่่เกิิน 120 วััน เปลี่่�ยนเป็็น ภายใน
90 วััน และขยายได้้หากมีีความจำำ�เป็็นอีีก 60 วััน รวมทั้้�งหมดไม่่เกิิน
150 วััน

• Service providers are encouraged to maintain
employmentto help employees. Service providers who can
provide evidence as proof showing the same amount of
employment before Covid-19 pandemic will be given the
right to pay excise tax at the rate of 0 percent of service
revenue until 30 September 2020 to stimulate the economy
in tourism and service sectors.
• Tobacco and shredded tobacco. The enforcement
of the current excise tax rate for cigarettes and shredded
tobacco is extended until 30 September 2021 and enforcement
of the new rate for cigarettes and shredded tobacco is
postponed until October 1, 2021. This will allow tobacco
manufacturers and tobacco farmers to recover from the
situation.
• Export goods or goods in duty free zones. The
time of goods exported from the Kingdom or taken into free
zone within 15 days with a 15-day extension but not more
than 30 days in total is now changed to within 30 days
with another 30-day extension, including a further 60-day
extension, if necessary, but no more than 120 in total. The
time to submit documents within 60 days with an extension
of 60 days but not more than 120 days in total is changed
to within 90 days, including a further 60-day extension if
necessary, but no more than 150 days in total.

2. มาตรการระยะสั้้�นที่่�ช่่วยสนัับสนุุน
การฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ

2. Short-term measures supporting
economic recovery

2.1 มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ปีี 2562 ระยะที่่� 2
เพื่่อให้้เกิิดความต่่อเนื่่องในการสนัับสนุุนการขยายตััวของ
เศรษฐกิิจต่่อจากการดำำ�เนิินมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ปีี 2562
ที่่�ผ่่านมา จึึงได้้มีีมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ปีี 2562 ระยะที่่� 2
ประกอบด้้วย
• มาตรการส่่งเสริิมการบริิโภคภายในประเทศ “ชิิมช้้อปใช้้”
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิ เมื่่อวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2562 วัันที่่� 22 ตุุลาคม
2562 และวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2562 เห็็นชอบให้้กระทรวง
การคลัังดำำ�เนิินมาตรการชิิมช้้อปใช้้ เพื่่อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวและ
การบริิโภคภายในประเทศ โดยรััฐบาลให้้สิทิ ธิิประโยชน์์แก่่ประชาชน
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการจำำ�นวนไม่่เกิิน 15 ล้้านคน (ประชาชนสััญชาติิไทย
ที่่�มีีอายุุ 18 ปีีบริิบููรณ์์ขึ้้�นไปในวัันที่่�ลงทะเบีียน และมีีบััตรประจำำ�ตััว
ประชาชน) ทั้้�งนี้้� ประชาชนจะได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์จากการใช้้จ่่าย
ผ่่านแอปพลิิเคชัันเป๋๋าตัังกัับร้้านค้้าชิิมช้้อปใช้้ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ในระหว่่างวัันที่่� 27 กัันยายน 2562 ถึึงวัันที่่� 31 มกราคม 2563 ดัังนี้้�
		 1) รััฐบาลสนัับสนุุนวงเงิินสำำ�หรัับบััญชีี G-Wallet “เป๋๋าตััง
ช่่องที่่� 1” (G-Wallet ช่่องที่่� 1) จำำ�นวน 1,000 บาทต่่อคน

2.1 Phase 2 of the 2019 economic stimulus package
In order to maintain a continuous stream of economic
support following the previously implemented economic
stimulus package of 2019, Phase 2 of such package was
unveiled with the measures as follows:
• The “Chim Shop Chai” (Eat, Shop, Spend) campaign
promoting domestic consumption, drafted on the resolutions
approved by the Cabinet on August 20, 2019; October
22, 2019; and November 12, 2019, was implemented
through the Ministry of Finance to promote domestic
consumption and tourism. The government has decided to
limit the number of campaign registrants to 15 million Thai
nationals ages 18 and above on the day of registration who hold
a valid national identity card. Registrants were able to benefit
from subsidized transactions made to campaign-registered
merchants through the Pao Tang application from September
27, 2019 to January 31, 2020 with details as follow:
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		 2) กรณีีที่่�ผู้้�ลงทะเบีียนเติิมเงิินเข้้าบััญชีี G-Wallet “เป๋๋าตััง
ช่่องที่่� 2” (G-Wallet ช่่องที่่� 2) เพื่่อใช้้จ่่ายค่่าอาหารและเครื่่องดื่่
มค่่าที่่�พััก รวมถึึงบริิการต่่างๆ ตามปกติิของที่่�พัักนั้้�น ค่่าซื้้�อสิินค้้า
ท้้องถิ่่น� ค่่าซื้้อ� สิินค้้าจากร้้านธงฟ้้าประชารััฐ หรืือค่่าบริิการที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อง
กัับการท่่องเที่่�ยวในท้้องถิ่่�นนั้้�น เช่่น สปา การเช่่าพาหนะ ค่่าบริิการ
นำำ�เที่่�ยวในพื้้�นที่่� เป็็นต้้น รวมทั้้�งค่่าบริิการแพ็็กเกจที่่�พัักพร้้อม
การเดิินทางหรืือบริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่อง ตลอดจนค่่าสิินค้้าและบริิการ
ผ่่านระบบที่่�ตรวจสอบการทำำ�ธุุรกรรมได้้ (ร้้านชิิมช้้อปใช้้) รััฐบาล
จะสนัับสนุุนเงิินชดเชยในรููปแบบเงิินคืืน (Cash Back) เข้้าบััญชีี
G-Wallet ช่่องที่่� 2 ดัังนี้้�
		 2.1) ร้้อยละ 15 ของยอดชำำ�ระเงิินที่่�จ่่ายจริิง แต่่ไม่่เกิิน
4,500 บาทต่่อคน (วงเงิินใช้้จ่่ายไม่่เกิิน 30,000 บาทต่่อคน)
		 2.2) ร้้อยละ 20 ของยอดชำำ�ระเงิินที่่�จ่่ายจริิง แต่่ไม่่เกิิน
4,000 บาทต่่อคน สำำ�หรัับวงเงิินใช้้จ่่ายในส่่วนที่่�เกิิน 30,000 บาท
แต่่ไม่่เกิิน 50,000 บาทต่่อคน (วงเงิินใช้้จ่่ายไม่่เกิิน 20,000 บาท
ต่่อคน)
มาตรการชิิมช้้อปใช้้ มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้สิิทธิ์์� 11,802,073 คน
จากจำำ�นวนผู้้�ได้้รับั สิิทธิ์์เ� ข้้าร่่วมมาตรการ 14,354,159 คน มีียอดการ
ใช้้จ่่ายรวม 28,820 ล้้านบาท โดยเป็็นการใช้้จ่่ายผ่่าน G-Wallet
ช่่อง 1 ประมาณ 11,672 ล้้านบาท และการใช้้จ่า่ ยผ่่าน G-Wallet ช่่อง 2
ประมาณ 17,148 ล้้านบาท จะเห็็นได้้ว่่า มีีสััดส่่วนการใช้้จ่่ายผ่่าน
G-Wallet ช่่อง 2 ซึ่่�งเป็็นเงิินส่่วนของประชาชนเองอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 60
นอกจากนี้้� ร้้านค้้าที่่�เข้้าร่่วมมาตรการทั้้�งหมดกว่่า 170,000 ร้้านค้้า
ส่่วนใหญ่่เป็็นการใช้้จ่่ายในร้้านค้้าขนาดเล็็กซึ่่�งเป็็นไปตามวััตถุุ
ประสงค์์ของมาตรการที่่�ต้้องการให้้มีีเม็็ดเงิินหมุุนเวีียนในร้้านค้้า
ชุุ ม ชน โดยมีี การใช้้จ่ ่ายในร้้านค้้าขนาดใหญ่่ ที่่�เ พีี ยงร้้ อยละ 8
ของยอดใช้้จ่่ายทั้้�งหมด อนึ่่�ง มาตรการชิิมช้้อปใช้้ได้้สร้้างการเรีียนรู้้�
และความคุ้้�นชิินในเทคโนโลยีีทางการเงิินให้้แก่่ประชาชนมากขึ้้�นด้้วย

1) The government provided cash support through an
increase in beneficiaries’ G-Wallet Channel 1 account limit
by 1,000 baht per person.
2) If registrants deposited cash into their G-Wallet
Channel 2 account for purchases made on food and drinks;
accommodation and its related services; local goods; goods
sold in Thong Fah stores; local travel services such as,
but not limited to, spa, vehicle rentals, and tour services;
packaged tours and its related services; and goods and
services which can be verified, the government will then
provide cashback through the G-Wallet Channel 2 with
amounts as follows:
		 2.1) 15% cashback rebate, capped at 4,500 baht
perperson, on the first 30,000-baht spending
		 2.2) 20% cashback rebate, capped at 4,000 baht
per person, on spending above 30,000 but not exceeding
50,000 baht.
The “Chim Shop Chai” campaign has a total of 11,802,073
registrants who utilized their benefit from the entirety
of 14,354,159 eligible registrants. Of the total accumulated
spending of 28.820 billion baht, about 11.672 billion baht came
through Channel 1 and about 17.148 billion baht came
through Channel 2 of the G-Wallet application. It can be
seen that there is a greater proportion of total accumulated
spending made through G-Wallet Channel 2, where
the people pay 60% of all purchases, compared to the
accumulated amount made through G-Wallet Channel 1.
The government’s objective of inducing a circular flow of
income within community stores was achieved with over
170,000 merchants having participated in the campaign:
most of which were small community stores and only 8% of the
total accumulated spending coming from large stores. It can be
concluded that this campaign was successful in bearing domestic
consumption and indirectly fostering a learning environment
in the usage of modern technology for the citizens.
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

• มาตรการลดภาระให้้กัับผู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย เพื่่อสนัับสนุุนและ
บรรเทาภาระให้้แก่่ประชาชนที่่�ต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
เหมาะสมกัับศัักยภาพของประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม โดยรััฐบาลจะลด
ค่่าธรรมเนีียมจดทะเบีียนการโอนและค่่าจดทะเบีียนการจำำ�นอง ดัังนี้้�
(1) ลดค่่าธรรมเนีียมจดทะเบีียนการโอนจากเดิิมร้้อยละ 2 เหลืือ
ร้้อยละ 0.01 (2) ลดค่่าจดทะเบีียนการจำำ�นองอสัังหาริิมทรััพย์์จากเดิิม
ร้้อยละ 1 เหลืือร้้อยละ 0.01 ทั้้�งนี้้� เฉพาะการซื้้�อขายที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ดิิน
พร้้อมอาคารหรืือห้้องชุุดในราคาไม่่เกิิน 3 ล้้านบาทต่่อหน่่วย และ
การจดทะเบีียนการโอนและการจดจำำ�นองอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งเป็็นที่่�
อยู่่�อาศััยต้อ้ งดำำ�เนิินการในคราวเดีียวกััน โดยมีีระยะเวลาตั้้ง� แต่่วันั ที่่�
1 พฤศจิิกายน 2562 ถึึงวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563
• มาตรการสิินเชื่่อเพื่่อที่่อ� ยู่่�อาศััยของธนาคารอาคารสงเคราะห์์
เพื่่อสนัับสนุุนและบรรเทาภาระให้้แก่่ประชาชนที่่ต้� อ้ งการมีีที่่อ� ยู่่�อาศััย
เป็็นของตนเองในระดัับราคาที่่�ไม่่สููงนัักเหมาะสมกัับศัักยภาพของ
ประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์์จะสนัับสนุุน
สิินเชื่่อที่่�อยู่่�อาศััยในอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�พิิเศษ และเงื่่อนไขผ่่อนปรน
ให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไปที่่�มีีความต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตนเอง
ในราคาซื้้�อขายไม่่เกิิน 3 ล้้านบาทต่่อหน่่วย โดยการให้้อััตรา
ดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�ราคาพิิเศษและเงื่่อนไขผ่่อนปรน วงเงิินสิินเชื่่อทั้้ง� หมด
50,000 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 2.5 ในช่่วง 3 ปีีแรก
ระยะเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563
2.2 มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในช่่วงปลายปีี 2562 เพื่่อให้้
ระบบเศรษฐกิิจในปีี 2562
• การตราพระราชกฤษฎีีกาฯ (ฉบัับที่่� 715) พ.ศ. 2563
กำำ�หนดให้้ขยายเวลา ลดอััตราภาษีีมูลู ค่่าเพิ่่�มให้้คงการจััดเก็็บในอััตรา
ร้้อยละ 7 (รวมภาษีีท้้องถิ่่�น) ไปอีีก 1 ปีีตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
– 30 กัันยายน 2564 เพื่่อช่่วยลดภาระค่่าครองชีีพให้้ประชาชน
• โครงการเพิ่่� ม ความเข้้ ม แข็็ ง ของเศรษฐกิิ จ ฐานราก
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้้วย
		 (1) โครงการยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานระดัับหมู่่�บ้้าน โดย
จัั ด สรรเงิิ น ให้้ แ ก่่ ก องทุุ น หมู่่�บ้้ า นและชุุ ม ชนเมืืองที่่� ไ ด้้ รั ั บ การ
ประเมิินอยู่่�ในระดัับ A B และ C จำำ�นวน 71,742 แห่่ง แห่่งละไม่่เกิิน
200,000 บาท ผ่่านสำำ�นัักงานกองทุุนหมู่่�บ้้านและชุุมชนเมืือง
แห่่งชาติิภายใต้้วงเงิินรวม 14,138.4 ล้้านบาท เพื่่อสนัับสนุุนเงิินทุุน
ในการลงทุุนด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานขนาดเล็็กในชุุมชนสนัับสนุุน
ผู้้�ประกอบการ และส่่งเสริิมให้้เกิิดการจ้้างงานในพื้้�นที่่�
		 (2) โครงการสิินเชื่่อธุุรกิิจชุุมชนสร้้างไทย โดย ธ.ก.ส. สนัับสนุุน
สิินเชื่่อวงเงิินรวม 50,000 ล้้านบาท ให้้กัับกองทุุนหมู่่�บ้้านและ
ชุุ ม ชนเมืือง สถาบัั น การเงิิ น ประชาชน สถาบัั น การเงิิ น ชุุ ม ชน
สหกรณ์์การเกษตร กลุ่่�มเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน วิิสาหกิิจเพื่่อสัังคม
และผู้้�ประกอบการธุุรกิิจเกษตร เพื่่อเป็็นค่่าการลงทุุนในการดำำ�เนิิน
กิิจการและเป็็นค่่าใช้้จ่่ายหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินกิิจการ ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 ธัันวาคม 2562 – 30 พฤศจิิกายน 2565
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รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563

• Measures to reduce the burden on house buyers
implemented for supporting and alleviating the burden faced
by those who wish to be homeowners. The government
approved cutting both housing transfer and mortgage fees
with details as follows: (1) reducing the transfer registration
fee from 2% to 0.01% and (2) reducing the mortgage registration fee from 1% to 0.01%. This reduction on transfer fee
and mortgage fee, however, only applies to residential land
with buildings priced under 3 million baht per unit. While,
the transfer and mortgage registration must be performed
simultaneously. This measure was implemented from the
day announced by the Ministry of Interior of November 1,
2020 to December 24, 2020.
• Mortgage loan by the government housing bank.
The Government Housing Bank (GHB) provides low-interest
housing loans for 3 million baht maximum per transaction.
The total loan amount of this measure is 5 billion baht with
2.5% interest rate annually for the first 3 years. The loan
request could be applied during 22 October 2019 - 24
December 2020.
2.2 Economic stimulus measures at the end of 2019.
• The Royal Decree No 715 BE 2563 has been
introduced to extend the reduction of VAT rate to 7% for
another year, from October 1, 2020 to September 30, 2021.
The extension has been expected to reduce cost of living.
		In order to allow the economy in 2019 to grow and
expand continuously, therefore there are economic stimulus
measures as follows
• The scheme to strengthen grassroot economy for
fiscal year 2020 are as follows :
		 1) The scheme to enhance village infrastructure by
the government allocated budget 14,138.4 million baht to
71,742 National village and Urban community funds as level
A, B and C for each 200,000 baht to support infrastructure in
small villages and support the employment of local workers.
		 2) Soft loan scheme 50,000 million baht by Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives started from 1st
December 2019 to 30th November 2022 is to support the
operation costs and variable costs for National village and
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		 (3) โครงการพัักชำ�ำ ระหนี้้�สมาชิิกกองทุุนหมู่่�บ้้านและชุุมชนเมืือง
ตามความสมััครใจ โดยกองทุุนหมู่่�บ้้านและชุุมชนเมืืองพัักชำำ�ระหนี้้�
หรืือลดภาระหนี้้�เงิินกู้้�กองทุุนหมู่่�บ้้านและชุุมชนเมืืองให้้กัับสมาชิิก
ที่่�มีคี วามเดืือดร้้อนตามแนวทางที่่�คณะกรรมการกองทุุนหมู่่�บ้้านและ
ชุุมชนเมืืองแห่่งชาติิกำำ�หนด
• โครงการช่่วยเหลืือค่่าเก็็บเกี่่�ยวและปรัับปรุุงคุุณภาพข้้าว
ปีีการผลิิต 2562/63
		 วััตถุุประสงค์์ เพื่่อบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่เกษตรกร
โดยการลดภาระค่่าใช้้จ่า่ ยในการเก็็บเกี่่ย� วข้้าวและปรัับปรุุงคุุณภาพข้้าว
ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการประกอบอาชีีพและยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตของเกษตรกรให้้ดีีขึ้้�น
		 กลุ่่�มเป้้าหมาย เกษตรกรที่่�ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว
ปีีการผลิิต 2562 รอบที่่� 1 กัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร จำำ�นวนประมาณ
4.31 ล้้านครััวเรืือน
		 วิิธีีดำำ�เนิินโครงการ กรมส่่งเสริิมการเกษตรนำำ�ข้้อมููลรายชื่่อ
เกษตรกรที่่ผ่� า่ นการขึ้้น� ทะเบีียนผู้้�ปลููกข้า้ วในปีี 2562 กัับกรมส่่งเสริิม
การเกษตร ส่่งให้้ ธ.ก.ส. เพื่่อดำำ�เนิินการจ่่ายเงิินให้้เกษตรกร โดย
เกษตรกรจะได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือไร่่ละ 500 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน
20 ไร่่ ระยะเวลาตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 สิิงหาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 พฤษภาคม
2563
• มาตรการลดภาระการซื้้อ� ที่่�อยู่่�อาศััย (โครงการบ้้านดีีมีดี าวน์์)
		 วััตถุุประสงค์์ เพื่่อสนัับสนุุนให้้ประชาชนที่่�มีรี ายได้้ปานกลาง
และอยู่่�ในระบบฐานภาษีีอากรของกรมสรรพากรมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นขอ
งตนเอง โดยภาครััฐสนัับสนุุนเงิินเพื่่อลดภาระการผ่่อนดาวน์์ (Cash
Back) รวมถึึงเพื่่อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจโดยเฉพาะภาคอสัังหาริิมทรััพย์์
และลดภาระของประชาชนที่่�ต้้องการมีีที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของตััวเอง
		 วิิธีีดำำ�เนิินโครงการ รััฐบาลจะสนัับสนุุนเงิินเพื่่อลดภาระการ
ผ่่อนดาวน์์ (Cash Back) จำำ�นวน 50,000 บาทต่่อราย ทั้้ง� นี้้ผู้้�� เข้้าร่่วม
มาตรการต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 100,000 บาทต่่อเดืือน หรืือ
ไม่่เกิิน 1,200,000 บาทต่่อปีี และเป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�ในระบบฐานภาษีีอากร
ของกรมสรรพากร จำำ�นวน 100,000 ราย และผ่่านเกณฑ์์ตามแนวทาง
ที่่�กระทรวงการคลัังกำำ�หนด ระยะเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 พฤศจิิกายน
2562 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

urban community funds, People’s Financial institutions,
Community Financial institutions, Agricultural Cooperatives,
Community Enterprise, Social Enterprise and all agricultural
businesses.
		 3) Debt Moratorium Scheme for members of National
village and Urban community funds under the supervision
of the Committee of National village and Urban community
fund is to reduce debt burden and increase liquidity for
members of National village and Urban community funds.
• Subsidy for supporting harvest and improvement
of rice quality. The BAAC subsidizes farmers who register
with the Department of Agricultural Extension in 2019 for
reducing the cost of harvest and rice quality improvement
in 2019/2020 crop. Farmers received 500 baht subsidy per
Rai but not more than 20 Rai per household during 1 August
2019 - 31 May 2020.
• Measure for reducing the cost of housing ownership.
The government provides 50,000 baht cashback for 100,000
housing buyers who have total income less or equal to 1.2
million baht per year and are in the tax system. The duration
of the measure is 27 September 2019 - 31 March 2020.

3. Measures to enhance competitiveness in
laying a long-term foundation
Monetary and fiscal measures to support domestic
investment in 2020
The Cabinet has decided to approve a resolution
regarding the implementation of special measures to support
domestic investment on January 28, 2020 with the main
points as follow:

3. มาตรการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
เพื่่�อวางรากฐานระยะยาว
มาตรการการเงิินการคลัังเพื่่อสนัับสนุุนการลงทุุนในประเทศ
ปีี 2563
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิ เมื่่อวัันที่่� 28 มกราคม 2563 เห็็นชอบ
มาตรการพิิเศษที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการลงทุุนภายในประเทศ โดยมีีสาระ
สำำ�คััญ ดัังนี้้�
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• มาตรการภาษีีเพื่่อส่่งเสริิมการลงทุุนในประเทศ ให้้บริิษััท
หรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลหัักรายจ่่ายเพื่่อการลงทุุนในเครื่่องจัักร
ได้้ร้้อยละ 250 หรืือ 2.5 เท่่า ของรายจ่่ายตามจำำ�นวนที่่�จ่่ายจริิง
แต่่ ไ ม่่ ร วมถึึงกรณีี ที่่ � เ ป็็ น ธุุ ร กิิ จ ให้้ เ ช่่ า แบบลีี ส ซิ่่� ง และลงทุุ น ใน
เครื่่องจัักรเพื่่อให้้เช่่าเครื่่องจัักรนั้้�นแบบลีีสซิ่่�ง โดยให้้หัักรายจ่่าย
ร้้อยละ 100 แรก หรืือ 1 เท่่าแรกของรายจ่่ายตามจำำ�นวนที่่�จ่่ายจริิง
เป็็นค่่าสึึกหรอและค่่าเสื่่อมราคาตามเกณฑ์์ที่่ป� ระมวลรััษฎากรกำำ�หนด
และทยอยหัักรายจ่่ายส่่วนเพิ่่�มเป็็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบััญชีี
สำำ�หรัับรายจ่่ายที่่�จ่่ายไปตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
• มาตรการยกเว้้ น อากรขาเข้้ า เครื่่ อ งจัั ก ร สืืบเนื่่ อ งจาก
ที่่�ผ่่านมาเครื่่องจัักรส่่วนใหญ่่ได้้รัับการยกเว้้นอากรขาเข้้าอยู่่�แล้้ว
มาตรการในครั้้�งนี้้�จึึงได้้ยกเว้้นอากรขาเข้้าเครื่่องจัักรส่่วนที่่�เหลืืออีีก
146 รายการโดยของที่่�ได้้รัับยกเว้้นอากรต้้องเป็็นของที่่�ไม่่เคยผ่่าน
การใช้้งานมาก่่อน และจะต้้องนำำ�ไปใช้้ในการประกอบกิิจการของ
ผู้้�นำำ�ของเข้้าเท่่านั้้�นไม่่ใช่่เพื่่อการจััดจำำ�หน่่ายหรืือใช้้ในบ้้านเรืือน
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 เมษายน ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563

• Tax measure to promote domestic investment
by enabling companies or juristic partnerships to deduct
expenses for machinery investments by 250% or 2.5 times
the amount of expenditure actually paid; this does not include
leasing businesses and investments made on machinery
held for lease. The initial 100% or 1 time the actual amount
is deductible as depreciation in accordance with the Thai
Revenue Code, and the additional expenses are gradually
deducted for the duration of 5 accounting periods. This is
for expenditures paid from January 1 to December 31, 2020.
• Measure for the exemption of import duties on
machineries. Most machineries were already exempted from
import duties in the past; however, this new measure will
exempt the remaining 146 items not previously exempted.
Items exempt from the duty must never have been used
before, only be used by the importing businesses, and
not be distributed or used in domestic households. This
measure only applies to imports made between April 15 to
December 31, 2020.

4. การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�
ของประชาชน

4. Improving the quality of life and
well-being of the people

4.1 การขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่่าไฟฟ้้าและ
ค่่าน้ำำ��ประปาและมาตรการชดเชยเงิินให้้แก่่ผู้้�มีีบััตรสวััสดิิการ
แห่่งรััฐผ่่านบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐโดยใช้้ข้้อมููลจากจำำ�นวนภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�มที่่�ผู้้�มีีบััตรฯ ได้้ชำำ�ระ ดัังนี้้�
• ค่่าไฟฟ้้า โดยใช้้ไฟฟ้้าไม่่เกิิน 50 หน่่วยต่่อเดืือนติิดต่่อกััน
เป็็นระยะเวลา 3 เดืือน ให้้ใช้้สิิทธิิค่่าไฟฟ้้าฟรีีตามมาตรการที่่�มีีอยู่่�
ในปััจจุุบััน แต่่หากใช้้ไฟฟ้้าเกิิน 50 หน่่วยต่่อเดืือน ให้้ใช้้สิิทธิิตาม
มาตรการนี้้� ในวงเงิิน 230 บาทต่่อครััวเรืือนต่่อเดืือน กรณีีที่่�ใช้้เกิิน
วงเงิินที่่�กำำ�หนด ผู้้�มีีบััตรฯ เป็็นผู้้�รัับภาระค่่าไฟฟ้้าทั้้�งหมดเป็็นระยะ
เวลา 1 ปีี ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2562 ถึึงเดืือนกัันยายน 2563

4.1 The extension of measures to relieve the burden
of electricity and water bills and a measure to support
low–income people through the government welfare card
by using value added tax data as follows:
• electricity bills to Low-income consumers, who have
electricity bills no more than 50 units of electricity per month
for a period of 3 consecutive months, are entitled to a free
electricity charge. If they use more than 50 units of electricity
per month, they will be entitled to receive support money for
a maximum amount of 230 baht per household per month.
However, if they have electricity bills exceeding the amount
limit, they have to be responsible for the entire electricity
bills payment for one year (October, 2019- September 2020).
• Water bills to Low-income consumers are also
entitled to receive support money for water bills for a
maximum of 100 baht per household per month (October,
2019- September 2020)
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• ค่่าน้ำำ�� ประปา ให้้ใช้้น้ำ��ำ ประปาในวงเงิิน 100 บาทต่่อครััวเรืือน
ต่่อเดืือน กรณีีที่่ใ� ช้้เกิินวงเงิินที่่�กำ�ห
ำ นด ผู้้�มีีบัตั รฯ เป็็นผู้้�รับั ภาระค่่าน้ำำ��
ประปาทั้้�งหมด เป็็นระยะเวลา 1 ปีี ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2562 ถึึง
เดืือนกัันยายน 2563
• ชดเชยเงิินให้้แก่่ผู้้�มีีบััตรฯ โดยใช้้ข้้อมููลจากจำำ�นวนภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�มที่่�ผู้้�มีบัี ตั รฯ ได้้ชำ�ำ ระราคาสิินค้้าอุุปโภคและบริิโภค (ไม่่รวม
สิินค้้าและบริิการที่่�มีีภาษีีสรรพสามิิต) ผ่่านบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
จากร้้านธงฟ้้าประชารััฐหรืือร้้านค้้าเอกชนอื่่นที่่�จดทะเบีียนภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�มผ่่านเครื่่อง EDC ที่่มี� กี ารเชื่่อมต่่อระบบเครื่่อง POS ที่่เ� ป็็น
ระบบช่่วยเก็็บบัันทึึกการขาย รายละเอีียดสิินค้้า คำำ�นวณยอดขาย
และออกใบกำำ�กัับภาษีี ซึ่่�งระบบ POS สามารถแยกจำำ�นวนภาษีี
มูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ออกจากสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารรวมทั้้� ง รัั บ และส่่ ง ข้้ อ มูู ล
จำำ�นวนภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มได้้โดยกรมบััญชีีกลางโดยระบบจะแยกยอด
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มร้้อยละ 7 ออกจากราคาสิินค้้าอุุปโภคและบริิโภค
ที่่�ผู้้�มีีบััตรฯ ได้้ชำำ�ระแล้้วและกรมบััญชีีกลางจะนำำ�เงิินร้้อยละ 5
มาจ่่ายชดเชยโดยโอนเข้้า E-Money (กระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์)
ในบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐให้้แก่่ผู้้�มีีบััตรฯ ในวงเงิินไม่่เกิินจำำ�นวน
500 บาทต่่อคนต่่อเดืือนเป็็นระยะเวลา 11 เดืือน ตั้้�งแต่่เดืือน
พฤศจิิกายน 2562 ถึึงเดืือนกัันยายน 2563
	ทั้้�งนี้้� การให้้ความช่่วยเหลืือผ่่านบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิิน
ทั้้�งสิ้้�น 46,760,319,664.24 บาท ประกอบด้้วย
		 (1) สวััสดิิการที่่�ให้้เป็็นวงเงิินในบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐเพื่่อ
ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในครััวเรืือนและค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง จำำ�นวน
45,914,891,304.52 บาท
		 (2) สวััสดิิการที่่�ให้้ผ่่าน E-Money ในบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
ตามมาตรการที่่�ช่่วยเหลืือตามสถานการณ์์ในรููปแบบ E-Money
จำำ�นวน 845,428,359.72 บาท
4.2 โครงการ “เปลี่่ย� นชุุมชนให้้เป็็นห้้องประชุุมในที่่ร� าชพััสดุุ”
	ตามแนวทางการขัับเคลื่่อนการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากอย่่าง
ยั่่�งยืืนของกรมธนารัักษ์์ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้้กำำ�หนด
แผนการดำำ � เนิิ น โครงการให้้ ค รอบคลุุ ม ทั้้� ง 76 จัั ง หวัั ด และ
กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งรููปแบบในการดำำ�เนิินโครงการเป็็นการนำำ�ที่่�
ราชพััสดุุมาสนัับสนุุนให้้เป็็นแหล่่งจำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชน และสถานที่่�
จััดประชุุมของส่่วนราชการต่่างๆ เพื่่อสร้้างรายได้้และสร้้างอาชีีพ
อย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับราษฎร ตลอดจนก่่อให้้เกิิดการหมุุนเวีียนรายจ่่าย
ในระบบเศรษฐกิิจมากยิ่่�งขึ้้น� และเมื่่อราษฎรในระดัับฐานรากมีีอาชีีพ
และรายได้้ที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืนแล้้ว โอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน
และการลงทุุนในภาคธุุรกิิจต่่างๆ ก็็จะมีีมากยิ่่�งขึ้้�น หน่่วยงานจััดเก็็บ
ภาษีีก็จ็ ะสามารถจััดเก็็บภาษีีได้้มากยิ่่�งขึ้้น� ตามไปด้้วย อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นการ
บููรณาการหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้ง� ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
ให้้มีส่ี ว่ นร่่วมในการเป็็นภาคีีเครืือข่่ายสนัับสนุุนให้้เกิิดการขัับเคลื่่อน
การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ฐานรากด้้ ว ย โดยผลการดำำ � เนิิ น โครงการ
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมธนารัักษ์์ได้้ดำำ�เนิินโครงการฯ ทั้้�งสิ้้�น
502 ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 108.66 ของจำำ�นวนเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
(เป้้าหมายจำำ�นวน 462 ครั้้ง� ) มีีผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจความพึึงพอใจ จำำ�นวน
28,100 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 92.74

• Compensate to low–income people through the
government welfare card by using the value added tax
amount on consumer goods spending from the government
welfare card at Blue Flag Store or any other shops which
applied to use EDC machine together with Point Of Sale
(POS). POS system will be recorded the amount of sales,
details of product, sale price and issuing a tax invoice. POS
system will split the amount of value added tax both send
and receive data from system. Also, CGD will classify the
amount of value added tax (7%) from good and services
and withdraw 5% of that amount to compensate back to
e-Money in government welfare card, which is not over 500
baht per person and per month for the period of 11 month
from November 2019-September 2020.
A measure to support low-income people through the
government welfare card from October 1st, 2019-September
30th, 2020) is about 46,760,319,664.24 baht which include
		 (1) Welfare provision in terms of credit limit in
government welfare card for reducing cost of living and the
transportation. There were 45,914,891,304.52 baht that the
government supports.
		 (2) Welfare provision in terms of E-Money in government
welfare card. There were 845,428,359.72 baht that the
government support convenience and fast service to approve
transactions as quickly as possible in less than 10 minutes.
It also addresses the public procurement service provisions
with transparency and fairness under the cybersecurity
standards recognized internationally. In December 2020,
more than 16 banks were ready to provide e-LG service
through blockchain technology. In 2021, the service will
expand to support more than 22 banks to elevating services
follow the next digital age world.
4.2 Changing a Community into a Meeting Room,
on Ratchaphatsadu Land
The Ministry of Finance and the government of
Thailand had a policy to develop the foundation economy.
Therefore, they came up with a good plan to help solve
the economic problems by adhering to 3 strategic
principles. These are: (1) To create more jobs (2) To
earn more income (3) Create more opportunities to
wider access to source of capital for Ratchaphatsadu
Land lessees. This is done in response to the policy by
the Minister of Finance called “Changing a Community
into a Meeting Room, on Ratchaphatsadu Land” This project
is in line with the plan of the Treasury Department to develop
the sustainable foundation economy. In the fiscal year of
2020, the project aimed to cover all 76 provinces around the
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4.3 การมอบสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ ราชพััสดุุตามโครงการ “ธนารัักษ์์
ประชารััฐ”
เป็็นการดำำ�เนิินการตามนโยบายในการแก้้ปัญ
ั หาเรื่่องที่่อ� ยู่่�อาศััย
และที่่�ดิินทำำ�กิินของประชาชน โดยจััดให้้ผู้้�ครอบครองที่่�ราชพััสดุุ
โดยมิิชอบและไม่่โต้้แย้้งกรรมสิิทธิ์์�ได้้รัับสิิทธิิเช่่าเพื่่ออยู่่�อาศััยและ
ประกอบการเกษตร มีีความมั่่น� คงในด้้านการมีีที่่ดิ� นิ ทำำ�กินิ และที่่อ� ยู่่�อาศััย
สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิด้า้ นสร้้างโอกาส และความเสมอภาค
ทางสัังคม ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้้ดำำ�เนิินการ 3 กิิจกรรม
ประกอบด้้วย
1) กิิจกรรมสำำ�รวจรัังวััดจััดทำำ�แผนที่่� สอบสวนสิิทธิิ รัับคำำ�ร้้อง
ดำำ�เนิินการได้้ 31,254 ราย
2) กิิจกรรมจััดให้้เช่่าที่่�ดิินราชพััสดุุเพื่่ออยู่่�อาศััยและประกอบ
การเกษตร ดำำ�เนิินการได้้ 14,854 ราย
3) กิิจกรรมมอบสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ ราชพััสดุุ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในพื้้�นที่่� 11 จัังหวััด โดยมอบสััญญาเช่่ารวมจำำ�นวน 5,628 ราย
		 3.1) ดำำ�เนิินการมอบสััญญาเช่่าฯ จัังหวััดต่ำำ��กว่่า 1,000 ราย
จำำ�นวน 9 พื้้�นที่่� จำำ�นวน 1,577 ราย
		 3.2) ดำำ�เนิินการมอบสััญญาเช่่าฯ จัังหวััดมากกว่่า 1,000 ราย
จำำ�นวน 2 พื้้�นที่่� (จัังหวััดขอนแก่่น และจัังหวััดนครสวรรค์์) จำำ�นวน
3,051 ราย
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country, including Bangkok. By converting Ratchaphatsadu
Land into community markets where general people cloud
buy local goods and products, and meeting rooms for the
government agencies to come together and share their ideas,
convergence of the two would help create more jobs for
people in the communities and opportunities for people to
earn more income. More spending would definitely make
money circulate much faster, and that would financially
help support people in the foundation economy. Also, as
business activities and investment increase, the government’s
revenue should go up as well. In addition, the co-operation
and integration of both public and private sectors could
help develop and drive the foundation economy as a whole.
Achievements during the fiscal year 2020 :
Treasury held these activities for a total of 502 times.
That number is rated as 108.66% against the target of
462 times, and the number of people who answered the
questionnaires concerning their satisfaction in joining the
activities is 28,100 or about 92.74%
4.3 Thanarak Pracharat Project
The Treasury Department solves the illegal occupation of
Ratchaphatsadu land by the public; the Treasury Department
came up with “Thanarak Pracharat Project”. This project
aims to survey and map Ratchaphatsadu land occupied
illegally by those living on it, and agreed not to claim the
rights on land. The squatters would be able to live and make
a living on Ratchaphatsadu land legally and securely. This
scheme is a way to manage the national assets, a way to
increase the quality of life, and reduce the social inequality
at the same time.Works Completed, and Fiscal year 2020
No.
1
2
3

Activities

Surveying and Mapping
Leasing out Ratchaphatsadu land
Lease agreement granted
(11 provinces)
3.1 Lease agreement under
1,000 cases (9 provinces)
3.2 Lease agreement over
1,000 cases (2 provinces)

No.
of People
Served
31,254
14,854
5,628
1,577
3,051
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4.4 โครงการ “ศููนย์์ที่่พั� กั อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุแบบครบวงจร”
(Senior Complex) บนที่่�ราชพััสดุุ
คณะรััฐมนตรีีมีีมติิเมื่่อวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2559 เห็็นชอบ
มาตรการการสร้้างที่่�พัักอาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (Senior Complex)
โดยให้้ ก รมธนารัั กษ์ ์ ส นัั บ สนุุ น ที่่� ร าชพัั ส ดุุ เ พื่่ อ ดำำ � เนิิ น โครงการ
“ศููนย์์ที่่พั� กั อาศััยสำ�หรั
ำ บั ผู้้�สููงอายุุแบบครบวงจร” (Senior Complex)
บนที่่�ดิินราชพััสดุุ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อให้้ผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีี
ขึ้้�นไป มีีที่่�พัักอาศััยพร้้อมอุุปกรณ์์สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�เหมาะสม
กัั บ การดำำ � รงชีี วิ ิ ต ของผู้้�สูู ง อายุุ มีี ร ะบบการดูู แ ลสุุ ข ภาพและ
สวััสดิิการอื่่นๆ แบบครบวงจร
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมธนารัักษ์์ดำำ�เนิินโครงการ
ำ บั ผู้้�สููงอายุุแบบครบวงจร” (Senior Complex)
“ศููนย์์ที่่พั� กั อาศััยสำ�หรั
บนที่่�ดิินราชพััสดุุแปลงหมายเลขทะเบีียนที่่� สป.623 ตำำ�บลบางปลา
อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ กรมธนารัักษ์์ได้้ดำำ�เนิินงาน
ร่่วมกัับคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
บนที่่�ดิินราชพััสดุุแปลงหมายเลขทะเบีียนที่่� สป. 623 และแปลง
หมายเลขทะเบีียนที่่� สป. 646 ตำำ�บลบางปลา อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััด
สมุุทรปราการ เนื้้อ� ที่่ป� ระมาณ 72-1-97 ไร่่ ซึ่่ง� ถืือเป็็นโครงการนำำ�ร่อ่ ง
ของกรมธนารัักษ์์และจะนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เป็็นแนวทางดำำ�เนิินการใน
จัังหวััดอื่น่ ๆ ต่่อไป ทั้้ง� นี้้� ในการดำำ�เนิินโครงการฯ ได้้มีกี ารจััดสรรพื้้น� ที่่�
ดัังนี้้�
1. Hospice Zone กรมธนารัักษ์อ์ นุุญาตให้้มหาวิิทยาลััยมหิิดล
(คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี) เช่่าที่่�ราชพััสดุุแปลง
หมายเลขทะเบีียนที่่� สป.646 อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ
เนื้้อ� ที่่� 41-1-90 ไร่่ เพื่่อดำำ�เนิินโครงการศููนย์์เรีียนรู้้�และพััฒนาสุุขภาวะ
ผู้้�สููงอายุุแบบครบวงจรและบริิบาลผู้้�ป่่วยระยะท้้ายมีีกำำ�หนด 30 ปีี
บริิหารโครงการฯ โดยคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้างโครงการฯ
2. Nursing Home Zone ตั้้�งอยู่่�บนที่่�ดิินราชพััสดุุแปลงหมาย
เลขทะเบีียนที่่� สป.623 อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ เนื้้�อที่่�
11-0-07 ไร่่ บริิหารโครงการฯ โดยคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และ
เงื่่อนไขต่่างๆ
3. Senior Housing Zone ตั้้�งอยู่่�บนที่่�ดิินราชพััสดุุแปลง
หมายเลขทะเบีียนที่่� สป.623 (บางส่่วน) อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััด
สมุุทรปราการเนื้้�อที่่� 20-0-00 ไร่่ เป็็นพื้้�นที่่�โครงการนำำ�ร่่องเพื่่อ
พััฒนาที่่�พัักอาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ก่่อสร้้างและบริิหารโครงการฯ
โดยบริิษััท ธนารัักษ์์พััฒนาสิินทรััพย์์จำำ�กััด (ธพส.) รััฐวิิสาหกิิจ
ภายใต้้ ก ารกำำ �กั ั บ ดูู แ ลของกรมธนารัั กษ์ ์ โ ดยกรมธนารัั กษ์ ์ แ ละ
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีีสนัับสนุุนในการดำำ�เนิิน
โครงการฯ ภายใต้้ชื่่อโครงการ “ที่่�พัักอาศััยผู้้�สููงอายุุ รามาฯธนารัักษ์์” แบ่่งเป็็น

4.4 Senior Complex
The cabinet had a resolution on the 8th of November
2559 (2016) to build a senior complex as proposed by the
Ministry of Finance. The Complex would be built and cater
specifically for the elderly of at least 55 years of age. It
would provide decent accommodation with facilities fitted
for the living of the elderly, and would also save the cost
of caring for them when they get old. The Senior Complex
would be supported by both the public and private sectors.
The fiscal year 2020, The Treasury Department
coordinates with Ramathibodi Hospital, Mahidol University
to develop the senior complex project in Bang Pla
Sub-district, Bangplee District, Samut Prakan province,
Ratchaphatsadu land plot no. 623 and 654. The project
covers an area of 72-1-97 Rai.
1. Hospice Zone
The Treasury Department has leased out Ratchaphatsadu
land plot no. Sor Por 646 of 41 - 1 - 90 Rais, located in
Bang Pla Sub-district, Bangplee District, Samut Prakan
province to Ramathibodi Hospital, Mahidol University for the
duration of 30 years. The university would build a hospice,
which is now underway.
2. Nursing Home Zone
This zone located on Ratchaphatsadu land plot no. Sor
Por 623 of 11-0-07 Rais, located in Bang Pla Sub-district,
Bangplee District, Samut Prakan province to Ramathibodi
Hospital, Mahidol University, which is now underway with
the tender process.
3. Senior Housing Zone
This zone located on part of Ratchaphatsadu land plot no.
Sor Por 623. This project, Rama-Dhanarak senior complex,
is the pilot project for senior complex, which manage by
Dhanarak Asset Development Co.,Ltd.
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

		 (3.1) พื้้น� ที่่เ� พื่่อการพััฒนาที่่พั� กั อาศััยสำ�หรั
ำ บั ผู้้�สูงู อายุุ (Housing
Zone) เนื้้อ� ที่่� 16-0-80 ไร่่ ดำำ�เนิินการออกแบบโครงการฯ ภายใต้้
หลัักสถาปััตยกรรมเพื่่อทุุกคน (Universal Design Architecture)
ซึ่่ � ง คำำ �นึึ งถึึงสภาพแวดล้้ อ มภายในและภายนอกที่่� เ หมาะสมกัั บ
ผู้้�สููงอายุุ ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกรมธนารัักษ์์คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี และคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย โดยโครงการฯ มีีลัักษณะเป็็นอาคารพัักอาศััย 8 ชั้้�น
จำำ�นวน 7 อาคาร พร้้อมห้้องพยาบาลประจำำ�ตึึก มีีห้้องพัักรวมทั้้�งสิ้้�น
921 ห้้อง พื้้น� ที่่ใ� ช้้สอยประมาณ 31.71-49.66 ตารางเมตรต่่อห้้อง พื้้น� ที่่�
ส่่วนกลางและพื้้�นที่่�จััดกิิจกรรมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ สระว่่ายน้ำำ��
อาคาร Club House ห้้องฟิิตเนส เป็็นต้้น
		 (3.2) พื้้�นที่่�เพื่่อการพััฒนาเชิิงพาณิิชยกรรม (Commercial
Zone) เนื้้อ� ที่่� 3-3-20 ไร่่ โดยเมื่่อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 กรมธนารัักษ์์
ได้้จัดั ให้้มีพิี ธีิ ลี งนามบัันทึึกข้้อตกลง (MOU) ร่่วมกััน 6 ฝ่่าย ระหว่่าง
กรมธนารัักษ์์ คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์์ ธนาคารออมสิิน ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
และ ธพส. ณ ห้้องประชุุม ชั้้�น 8 อาคาร 72 ปีี กรมธนารัักษ์์ โดยมีี
รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการคลััง (นายสัันติิ พร้้อมพััฒน์์) เป็็น
ประธานในพิิธีี และในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมธนารัักษ์์ และ
ธพส. จะดำำ�เนิินการเปิิดให้้ผู้้�สนใจจองสิิทธิิโครงการฯ ผ่่านระบบ
อิินเทอร์์เน็็ตและผ่่านจุุดจอง (Walk-in) ณ กรมธนารัักษ์์ และ ธพส.
ระหว่่างวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน – 4 ธัันวาคม 2563 ทั้้�งนี้้� ธพส. ได้้
กำำ�หนดแผนงานในการก่่อสร้้างโครงการฯ ตั้้ง� แต่่เดืือนเมษายน 2564
เป็็นต้้นไป โดยคาดว่่าจะก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จในปีี พ.ศ. 2565
4.5 กองทุุนรวมเพื่่อส่่งเสริิมการออมระยะยาว
	กระทรวงการคลัังโดยสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลัังได้้เสนอ
มาตรการส่่งเสริิมการออมระยะยาว ประกอบด้้วย การให้้สิิทธิิ
ประโยชน์์ทางภาษีีสำำ�หรัับการซื้้�อกองทุุนรวมเพื่่อการออม (Super
Savings Fund : SSF) และการปรัั บ ปรุุ ง หลัั กเกณฑ์์ ก ารให้้
สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีสำำ�หรัับการซื้้�อกองทุุนรวมเพื่่อการเลี้้�ยงชีีพ
(Retirement Mutual Fund : RMF) เพื่่อส่่งเสริิมให้้ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้ปานกลางถึึงน้้อยและผู้้�ที่่�เริ่่�มต้้นวััยทำำ�งาน
มีี ก ารออมระยะยาวมากขึ้้� น ซึ่่ � ง คณะรัั ฐ มนตรีี ไ ด้้ มี ี ม ติิ เ ห็็ น ชอบ
เมื่่อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2562 ตามที่่�กระทรวงการคลัังเสนอ ดัังนี้้�
1. ให้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีสำำ�หรัับการซื้้�อกองทุุน SSF
โดยกำำ�หนดให้้บุคุ คลธรรมดาสามารถหัักลดหย่่อนค่่าซื้้อ� หน่่วยลงทุุน
ไม่่เกิินร้้อยละ 30 ของเงิินได้้พึึงประเมิิน แต่่ไม่่เกิิน 200,000 บาท
และเมื่่อรวมกัับกองทุุนการออมเพื่่อการเกษีียณอายุุอื่่นๆ แล้้วต้้อง
ไม่่เกิิน 500,000 บาท ในแต่่ละปีีภาษีี กองทุุน SSF สามารถลงทุุน
ในหลัักทรััพย์์ได้้ทุุกประเภท ไม่่กำำ�หนดการซื้้�อขั้้�นต่ำำ��และต่่อเนื่่อง
และสามารถขายคืืนหน่่วยลงทุุนได้้เมื่่อถืือมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 10 ปีี
นัับจากวัันที่่�ซื้้�อ และเงิินได้้จากการขายคืืนจะได้้รัับยกเว้้น ภาษีี
เงิินได้้บุุคคลธรรมดาหากปฏิิบััติิตามเงื่่อนไขที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� สามารถ
หัักลดหย่่อนค่่าซื้้อ� หน่่วยลงทุุนใน SSF ได้้ 5 ปีี (พ.ศ. 2563 - 2567)
2. ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การให้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีสำำ�หรัับ
การซื้้�อกองทุุน RMF โดยปรัับสััดส่่วนการหัักลดหย่่อนค่่าซื้้�อจาก
เดิิมไม่่เกิินร้้อยละ 15 เป็็นไม่่เกิินร้้อยละ 30 ของเงิินได้้พึึงประเมิิน
และไม่่กำำ�หนดการซื้้�อขั้้�นต่ำำ��
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 		 (3.1) Housing Zone
		 This zone designs for universal design architecture
concept. There are 7 residential buildings, 921 rooms. All of
the residential buildings have nursing rooms and recreation
areas.
		 (3.2) Commercial zone
		 On 14 August 2020, The Treasury Department signed
memorandum of understanding, MOU, with 6 organizations
such as Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Faculty
of Architecture Chulalongkorn University, Government
Housing Bank, Government Saving Bank, Krungthai Bank
and Dhanarak Asset Management to support the project.
Moreover, The Treasury Department made reservation for
the project from November 9 – December 4, 2020.
4.5 Measures to promote long-term saving
Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, has introduced
long-term savings measures consisting of tax privileges
for Super Savings Fund (SSF) and modified tax privileges
for Retirement Mutual Fund (RMF) in order to encourage
individuals, especially, low-middle income earners and those
who just enter the workforce to save money on long-term
basis. On 3 December 2019, the cabinet, by recommendation
of Ministry of Finance has approved the following:
1. Provide tax benefits for SSF. A maximum of tax-deductible investment is set to 30 percent of taxable income
and the cap is 500,000 baht once combined with other
deductions for savings for retirement. SSF can invest in all
securities with no minimum purchase required. Moreover,
SSF holders can sell units after 10 years and the proceeds
are tax-exempted. Taxpayers may invest in an SSF from 1
January 2020 to 31 December 2024 (5 years).
2. Modify tax benefits for RMF by increasing the maximum
deductible investment from 15 to 30 percent of taxable
income with no minimum purchase required.
4.6 National Rice Insurance Scheme (Production Year
2020)
The National Rice Insurance Scheme (Production Year 2020)
had been approved by the cabinet resolution on 21st
April 2020 with the main objective to provide rice farmers
with effective risk management mechanism. The National
Rice Insurance Scheme has been implemented since
2011. The government has adjusted the National Rice
Insurance Scheme on yearly basis. For the National Rice
Insurance Scheme (Production Year 2020), the scheme
categorized into 2 tiers: the first tier (Tier 1) can be seen
as a basic insurance will be subsidized by the government
and Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
(BAAC) while the second tier (Tier 2) can be seen as
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4.6 โครงการประกัันภััยข้้าวนาปีี ปีีการผลิิต 2563
ในการประชุุมคณะรััฐมนตรีี เมื่่อวัันที่่� 21 เมษายน 2563
คณะรััฐมนตรีีได้้มีมี ติิเห็็นชอบโครงการประกัันภััยข้า้ วนาปีี (โครงการฯ)
ปีี ก ารผลิิ ต 2563 เพื่่ อ ใช้้ เ ป็็ น เครื่่ อ งมืือในการบริิ ห ารจัั ดก าร
ความเสี่่�ยงจากภััยธรรมชาติิให้้แก่่เกษตรกรผู้้�เพาะปลููกข้้าวนาปีี
ตามที่่�กระทรวงการคลัังเสนอ สำำ�หรัับโครงการฯ ปีีการผลิิต 2563
เป็็นการดำำ�เนิินโครงการต่่อเนื่่องจากโครงการฯ ปีีการผลิิต 2554 –
2562 โดยคงรููปแบบการรัับประกัันภััยพื้้�นฐานในส่่วนที่่� 1 (Tier 1)
ซึ่่�งภาครััฐให้้การอุุดหนุุนค่่าเบี้้�ยประกััน ภััยแก่่เกษตรกร และการ
ประกััน ภััยเพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่� 2 (Tier 2) ซึ่่�งเป็็นการประกััน ภััย
ภาคสมััครใจ เพื่่อให้้เกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ มีีส่่วนร่่วมในการ
รัับภาระค่่าเบี้้�ยประกััน ภััย ทั้้�งนี้้� โครงการฯ ปีีการผลิิต 2563
มีีรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. เพิ่่�มเป้้าหมายสำำ�หรัับการเอาประกัันภััยพื้้�นฐานในส่่วนที่่� 1
(Tier 1) จาก 30 ล้้านไร่่ ในปีีการผลิิต 2562 เป็็นจำำ�นวน 44.7 ล้้านไร่่
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 75 ของพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวนาปีีทั่่�วประเทศ
โดยแบ่่งเป็็น (1) เกษตรกรที่่�เป็็นลููกค้้าสิินเชื่่อเพื่่อการเพาะปลููก
ข้้าวนาปีี ปีีการผลิิต 2563 ของธนาคารเพื่่อการเกษตรและสหกรณ์์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุุกราย จำำ�นวนไม่่เกิิน 28 ล้้านไร่่ (2) เกษตรกร
ทั่่�วไปในพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวนาปีีที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อภััยธรรมชาติิต่ำำ��
594 อำำ�เภอ จำำ�นวนไม่่เกิิน 15.7 ล้้านไร่่ และ (3) เกษตรกรทั่่�วไป
ในพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวนาปีีมีีความเสี่่�ยงต่่อภััยธรรมชาติิปานกลาง
และสููง จำำ�นวนไม่่เกิิน 1 ล้้านไร่่ และกำำ�หนดเป้้าหมายการประกัันภััย
เพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่� 2 (Tier 2) จำำ�นวน 1 ล้้านไร่่
2. คงรููปแบบและประเภทภััยที่่ไ� ด้้รับั การคุ้้�มครองเช่่นเดีียวกัับ
โครงการฯ ในปีีการผลิิต 2562 โดยการรัับประกัันภััยพื้น�้ ฐานในส่่วน
ที่่� 1 (Tier 1) มีีวงเงิินความคุ้้�มครองสููงสุุด 1,260 บาทต่่อไร่่ สำำ�หรัับ
ภััยธรรมชาติิทั้้ง� หมด 7 ประเภท ได้้แก่่ น้ำำ�ท่
� ว่ มหรืือฝนตกหนััก ภััยแล้้ง
ฝนแล้้งหรืือฝนทิ้้�งช่่วง ลมพายุุหรืือพายุุไต้้ฝุ่่�น ภััยอากาศหนาวหรืือ
น้ำำ�ค้
� า้ งแข็็ง ลููกเห็็บ ไฟไหม้้ และภััยช้า้ งป่่า และวงเงิินความคุ้้�มครอง
สููงสุุด 630 บาทต่่อไร่่ สำำ�หรัับภััยศััตรููพืืชหรืือโรคระบาด สำำ�หรัับ
เกษตรกรที่่�เอาประกััน ภััยในส่่วนที่่� 2 (Tier 2) จะได้้รัับวงเงิิน
ความคุ้้�มครอง 240 บาทต่่ อ ไร่่ สำ ำ �หรั ั บ ภัั ยธ รรมชาติิ ทั้้ � ง หมด
7 ประเภทดัังกล่่าว และวงเงิินความคุ้้�มครองเพิ่่�มเติิม 120 บาทต่่อไร่่
สำำ�หรับั ภััยศัตรู
ั พืืู ชและโรคระบาด ทั้้ง� นี้้� เมื่่อรวมวงเงิินความคุ้้�มครอง
ส่่วนที่่� 1 (Tier 1) และ ส่่วนที่่� 2 (Tier 2) แล้้ว จะได้้รับั ความคุ้้�มครอง
1,500 และ 750 บาทต่่อไร่่ ตามลำำ�ดัับ
3. รััฐบาลอุุดหนุุนค่่าเบี้้�ยประกัันภััยให้้แก่่เกษตรกรทุุกราย
สำำ�หรัับการประกัันภััยในส่่วนที่่� 1 (Tier 1) ในอััตรา 58 บาทต่่อไร่่
และอุุดหนุนุ เพิ่่�มเติิมในส่่วนภาษีีมูลู ค่่าเพิ่่�มและอากรแสตมป์์ทั้้ง� หมด
คิิดเป็็นงบประมาณรวม 2,910,391,000 บาท และ ธ.ก.ส. จะให้้การ
อุุดหนุุนค่่าเบี้้�ยประกัันภััยให้้แก่่เกษตรกรที่่�เป็็นลููกค้้าสิินเชื่่อเพื่่อการ
เพาะปลููกข้้าวนาปีี ในอััตรา 39 บาทต่่อไร่่

additional insurance and will be voluntarily insured without
subsidy by farmers. The details of schemes can be summarized
as follows:
1. Increasing targeted areas for Tier 1 from 30 million
rais in production year 2019 to 44.7 million rais (approximately 75 percent of total rice plantation area), composed of
(1) rice farmers who are BAAC’s loan clients (not exceeding
28 million rais), (2) general farmers who do rice plantation in
low risk area (594 districts, not exceeding 15.7 million rais),
and (3) general farmers who do rice plantation in medium
and high risk area (not exceeding 1 million rais). For Tier 2,
targeted areas are not exceeding 1 million rais.
2. The coverage (sum insured) and insured peril
retains the same as the National Rice Insurance Scheme
(Production Year 2019). For Tier 1, the coverage is 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. While the coverage for Tier 2 is 240
baht per rai for all kinds of natural perils except pests and
diseases damage will be covered at 120 baht per rai. Therefore,
total coverage for Tier 1 and Tier 2 are 1,500 and 750 baht
per rai respectively
3. For Tier 1, the government subsidized the premium
for all rice farmers at 58 baht per rai (including vat and
stamp duties) with a total budget allocation at 2,910 million
baht. In addition, BAAC subsidized the premium only for
BAAC loan clients at 39 baht per rai.
4.7 The management for sustainable and integrated
solution package for informal debt problem
On 4 October 2016, as proposed by the Ministry of
Finance, the cabinet approved a package meant to provide
sustainable and integrated solutions for the informal debt
problem, and assigned the Ministry of Finance and related
agencies to fully and continuously solve such problem by
addressing it from both the debtor side and the lender
side. This solution package can be categorized into five
dimensions as follows.
1. Undertaking serious actions against informal
lenders: The Royal Thai Police in coordination with other
public safety organizations take rigorous actions to deter
and suppress offenses by informal lenders, especially
violations as regards interest overcharging according to the
Prohibition of Charging Excessive Interest Act, B.E. 2560
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4.7 การบริิหารงานเพื่่อการแก้้ไขปััญหาหนี้้�นอกระบบอย่่าง
บููรณาการและยั่่�งยืืน
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิในคราวการประชุุม เมื่่อวัันที่่� 4 ตุุลาคม
2559 เห็็นชอบการบริิหารงานเพื่่อการแก้้ไขปััญหาหนี้้�นอกระบบ
อย่่างบููรณาการและยั่่�งยืืน ตามที่่�กระทรวงการคลัังเสนอ โดยได้้
มอบหมายให้้ ก ระทรวงการคลัั ง ร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาหนี้้�นอกระบบทั้้ง� ในด้้านลููกหนี้้แ� ละด้้านเจ้้าหนี้้�
ควบคู่่�กัันไปอย่่างครบวงจรและต่่อเนื่่อง ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินการใน
5 มิิติิ ดัังนี้้�
1. ดำำ�เนิินการจริิงจัังกัับเจ้้าหนี้้�นอกระบบ : สำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ (สตช.) ได้้ร่่วมกัับหน่่วยงานด้้านความมั่่�นคงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำำ�เนิินการป้้องกัันและปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดของเจ้้าหนี้้�
นอกระบบอย่่างเข้้มงวด โดยเฉพาะการเรีียกเก็็บดอกเบี้้�ยเกิินกว่่า
อััตราที่่�กฎหมายกำำ�หนดตามพระราชบััญญััติิห้้ามเรีียกดอกเบี้้�ยเกิิน
อััตรา พ.ศ. 2560 ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 มกราคม 2560
เป็็นต้้นมา โดยมีีการเพิ่่�มโทษปรัับไม่่เกิิน 200,000 บาท จำำ�คุุก 2 ปีี
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
2. เพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนในระบบ ได้้แก่่
• สิินเชื่่อรายย่่อยเพื่่อใช้้จ่่ายฉุุกเฉิิน : ธนาคารออมสิิน และ
ธนาคารเพื่่อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้้จััดตั้้�ง
หน่่วยธุุรกิิจด้้านแก้้ไขปััญหาหนี้้�นอกระบบ และออกผลิิตภััณฑ์์
“สิินเชื่่อรายย่่อยเพื่่อใช้้จ่า่ ยฉุุกเฉิิน” สำำ�หรับั ประชาชนที่่มี� คี วามจำำ�เป็็น
ต้้องใช้้จ่่ายเงิินฉุุกเฉิิน ในวงเงิินให้้กู้้�ยืืมรายละไม่่เกิิน 50,000 บาท
คิิดอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 0.85 ต่่อเดืือน และมีีหลัักประกััน
แบบผ่่ อ นปรน ทั้้� ง นี้้� นัั บ ตั้้� ง แต่่ ค ณะรัั ฐ มนตรีี ไ ด้้ มี ี ม ติิ เ ห็็ น ชอบ
เมื่่อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ให้้ดำำ�เนิินโครงการสิินเชื่่อรายย่่อย
เพื่่อใช้้จ่่ายฉุุกเฉิินระยะที่่� 1 และระยะที่่� 2 ภายใต้้วงเงิิน 20,000
ล้้านบาท จนสิ้้�นสุุดโครงการเมื่่อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ธนาคาร
ออมสิินได้้อนุุมััติิสิินเชื่่อจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 349,647 ราย คิิดเป็็น
จำำ�นวนเงิิน 14,988.77 ล้้านบาท และธ.ก.ส. ได้้อนุุมััติิสิินเชื่่อจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 274,737 ราย คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 12,377.40 ล้้านบาท
• สิินเชื่่อรายย่่อยระดัับจัังหวััดภายใต้้การกำำ�กัับ (สิินเชื่่อ
พิิโกไฟแนนซ์์) กระทรวงการคลัังได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
เงื่่อนไขการประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่อพิิโกไฟแนนซ์์ เพื่่อให้้มีคี วามยืืดหยุ่่�น
และสอดคล้้องกัับความต้้องการทางการเงิินของประชาชนผู้้�ใช้้บริิการ
ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิในคราวประชุุม เมื่่อวัันที่่� 19 มีีนาคม 2562
รัับทราบแนวทางการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์เงื่่อนไขการประกอบธุุรกิิจ
สิินเชื่่อพิิโกไฟแนนซ์์ดังั กล่่าว โดยสิินเชื่่อพิิโกไฟแนนซ์์ ประกอบด้้วย
สิินเชื่่อประเภทพิิโกไฟแนนซ์์ (มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วไม่่ต่ำำ��กว่่า
5 ล้้านบาท ให้้สิินเชื่่อแก่่ประชาชนได้้ไม่่เกิิน 50,000 บาทต่่อราย
และเรีียกเก็็บดอกเบี้้�ย กำำ�ไรจากการให้้สิินเชื่่อ ค่่าปรัับ ค่่าบริิการ
และค่่าธรรมเนีียมอื่่นใด รวมกัันได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 36 ต่่อปีี (Effective
Rate) และสิินเชื่่อประเภทพิิโกพลััส (ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านบาท ให้้สิินเชื่่อแก่่ประชาชนได้้ไม่่เกิิน 100,000
บาทต่่อราย และเรีียกเก็็บดอกเบี้้�ย กำำ�ไรจากการให้้สิินเชื่่อ ค่่าปรัับ
ค่่าบริิการ และค่่าธรรมเนีียมอื่่นใด รวมกัันได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 36 ต่่อปีี
(Effective Rate) สำำ�หรับั วงเงิินสิินเชื่่อไม่่เกิิน 50,000 บาทแรก และ
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(2017). This Act has been effective since 16 January 2017
and increased penalties for related infringements to up to
200,000 baht, imprisonment for 2 years, or both.
2. Increasing the number of formal credit channels:
• Emergency Loans Scheme: The Government Savings
Bank (GSB) and the Bank of Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC) have established new business
units to focus on informal debt problem and launched the
“Emergency Loans Scheme” designed for people who are
facing urgent financial needs. This emergency loan has a credit
limit of 50,000 baht per person with a monthly 0.85-percent
interest rate and relaxed collateral requirement. The cabinet has
approved two phases of this emergency loan scheme since
21 February 2017 with the total credit limit of 20,000 million
baht allotted for the scheme. Having come to a close on 31
March 2020, the scheme operated by GSB and BAAC has
resulted in emergency loans being issued for 349,647 clients
in the amount of 14,988.77 million baht, and for 247,737
clients in the amount of 12,377.40 million baht, respectively.
• Pico Finance : The Ministry of Finance has revised the
code of conduct for Pico Finance business to be more flexible
and consistent with people’s financial needs, which received
an acknowledgement from the cabinet on 19 March 2019.
Pico Finance may operate at two levels. First, to offer loans
with a credit limit of 50,000 baht per person (“Pico Finance”),
associated interests, fees, and service charges combined
may not be greater than an annual effective interest rate
of 36%, and the operators must have a fully-paid
registered capital of at least 5 million baht. Second, to offer
loans with a credit limit of 100,000 baht per person (“Pico
Plus”), the operators must have a fully-paid registered
capital of at least 10 million baht. In addition to an
increase in the registered capital requirement, Pico Plus
introduces a dual interest rate scheme, where the principal
not exceeding 50,000 baht is subjected to an annual
effective interest rate of 36% (interests, fees, and service
charges combined), while the portion of principal above
50,000 baht is subjected to an annual effective interest
rate of 28% (interests, fees, and service charges combined).
Since the Ministry of Finance started implementing measures
on December 2016 to increase the number of formal credit
channels in the form of Pico Finance, there are 858 operators
in 72 provinces who have been licensed and operational
as of 30 September 2020. Most of them are in the
northeastern region (508 operators), followed by the central
region (134 operators), the northern region (114 operators),
the eastern region (60 operators), and the southern region
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สำำ�หรับั วงเงิินสิินเชื่่อที่่เ� กิินกว่่า 50,000 บาทเป็็นต้้นไป ให้้เรีียกเก็็บได้้
ไม่่เกิินร้้อยละ28 ต่่อปีี (Effective Rate) นัับตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม
2559 ที่่�กระทรวงการคลัังได้้เปิิดให้้มีีการประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่อ
พิิโกไฟแนนซ์์จนถึึงสิ้้น� เดืือนเดืือนกัันยายน 2563 มีีจำ�ำ นวนผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจสิินเชื่่อพิิโกไฟแนนซ์์และ
เปิิดดำำ�เนิินการแล้้วสะสมสุุทธิิทั้้�งสิ้้�น 858 ราย ใน 72 จัังหวััด ซึ่่�ง
ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ (508 ราย)
รองลงมา ได้้แก่่ ภาคกลาง (134 ราย) ภาคเหนืือ (114 ราย) ภาคตะวัันออก
(60 ราย) และภาคใต้้ (42 ราย) ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการอนุุมััติิสิินเชื่่อ
พิิโกไฟแนนซ์์ให้้กับั ประชาชนรายย่่อยไปแล้้วจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 347,668
บััญชีี รวมเป็็นวงเงิิน 8,649.09 ล้้านบาท
3. ไกล่่เกลี่่�ยประนอมหนี้้� : มีีคณะอนุุกรรมการไกล่่เกลี่่�ย
ประนอมหนี้้�นอกระบบประจำำ�จัังหวััด (77 จัังหวััด) เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นคนกลางเจรจาประนอมหนี้้�ระหว่่างลููกหนี้้�และเจ้้าหนี้้�นอกระบบ
เพื่่อให้้มููลหนี้้�มีีความเป็็นธรรมและมีีการเรีียกเก็็บดอกเบี้้�ยถููกต้้อง
ตามกฎหมาย
4. ฟื้้�นฟููศัักยภาพการหารายได้้ให้้ลููกหนี้้�นอกระบบ : มีีคณะ
อนุุกรรมการฟื้้�นฟููและพััฒนาศัักยภาพการหารายได้้ของลููกหนี้้�
นอกระบบประจำำ�จัังหวััด (77 จัังหวััด) เพื่่อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�
ความสามารถชำำ�ระหนี้้�ต่ำำ��ให้้มีีอาชีีพเสริิมเพิ่่�มทัักษะฝีีมืือแรงงาน
หาตำำ�แหน่่งงานว่่าง ให้้ความรู้้�การบริิหารจััดการการเงิินและหนี้้�สิิน
5. การสนัับสนุุนอื่่นๆ : สนัับสนุุนองค์์กรการเงิินชุุมชนให้้มา
มีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาหนี้้�นอกระบบให้้ความรู้้�ทางการเงิิน
แก่่ประชาชนทั่่�วไปเพื่่อป้้องกัันปััญหาหนี้้�นอกระบบ และพััฒนา
ฐานข้้อมููลหนี้้�นอกระบบของประเทศ

(42 operators). In addition, as of 30 September 2020, the
Pico Finance operators have approved loans for 347,688
accounts in the amount of 8,649.09 million baht, or on
average 24,877.44 baht per account.
3. Pursuing debt reconciliation and compromise
process for debtors: The Ministry of Finance has appointed
77 provincial subcommittees to serve as an intermediary
or a mediator in the debt reconciliation and compromise
between informal debtors and informal lenders in order to
ensure that the debt is fairly settled at a legal interest rate.
4. Restoring income-earning potentials among
informal debtors: The Ministry of Finance has appointed 77
provincial subcommittees to restore and develop the informal
debtors’ income-earning potentials. The subcommittees
help debtors with high insolvency risks to improve their labor
skills, find appropriate employment, and develop literacy in
personal finance.
5. Providing additional supports: The Ministry of
Finance also encourages community-based financial
institutions to help solve the informal debt problem
experienced by the community members. Other government
agencies are also tasked with the provision of financial
education and the improvement of the national database
of informal debts.

5. การบริิหารจััดการภาครััฐ

5. Public administration

5.1 ดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มขัับเคลื่่อนเศรษฐกิิจไทยสู่่�ชุุมชน
วางโครงสร้้างระบบงานผ่่านบล็็อกเชน
	กระทรวงการคลัังนำำ�บล็็อกเชนมาพััฒนาระบบงานในหน่่วยงาน
ต่่างๆ ครอบคลุุมถึึงหน่่วยงาน การจััดเก็็บรายได้้ การบริิหารทรััพย์์สินิ
บริิหารรายจ่่ายตามงบประมาณ ระบบการออม และระบบสวััสดิิการ
ต่่างๆ ของประชาชน ซึ่่�งในระยะแรกนี้้�ประกอบด้้วย

5.1 Digital platform to drive the Thai economy to the
community by setting work system structure through
the blockchain.
		 The Ministry of Finance will apply the blockchain
to develop work systems in various departments covering
revenue collection department, property management
department, expenditures management, saving and welfare
systems of the people. This initial phase consisted of the
followings.
1. VAT Refunds for Tourists is a collaboration between
the Revenue Department, Customs Department and Krung
Thai Bank in the implementation of a blockchain system in
returning taxes to tourists via Mobile Application. In the past,
there were no less than 2 million tourists who request for
VAT refunds per year with the purchase amount of about 50
billion baht and the average number of tourists requesting
tax refunds was 200,000 cases per month. Based on the
statistics, Chinese tourists are the group who mostly claimed
the highest VAT refunds of about 70 percent, and most of
Ministry of Finance Annual Report 2020
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(1) การคืืนภาษีีมูลค่
ู า่ เพิ่่�มให้้นักั ท่่องเที่่�ยว (VAT Refunds for
Tourists) เป็็นความร่่วมมืือกัันระหว่่างกรมสรรพากร กรมศุุลกากร
และธนาคารกรุุงไทย ในการนำำ�ระบบบล็็อกเชนมาใช้้ในการคืืนภาษีี
ให้้กับั นัักท่อ่ งเที่่�ยว ผ่่านโมบายแอปพลิิเคชั่่น� (Mobile Application)
โดยในระยะที่่�ผ่า่ นมามีีจำ�ำ นวนนัักท่อ่ งเที่่�ยวที่่�มาขอคืืนภาษีีมูลู ค่่าเพิ่่�ม
ปีี ล ะไม่่ ต่ำ ำ � �กว่ ่ า 2 ล้้ า นคนยอดมูู ล ค่่ า การซื้้ � อ สิิ น ค้้ า ประมาณ
5 หมื่่นล้้านบาท และมีีจำ�ำ นวนนัักท่อ่ งเที่่ย� วขอคืืนภาษีีเฉลี่่ย� 2 แสนราย
ต่่อเดืือนจากสถิิติิส่่วนใหญ่่จะเป็็นนัักท่่องเที่่�ยวจากประเทศจีีน
ที่่ข� อคืืนภาษีีมูลู ค่่าเพิ่่�มสููงสุุดประมาณร้้อยละ 70 และชาวจีีนส่่วนใหญ่่
จะไม่่นิิยมใช้้เงิินสด เข้้าสู่่�ยุุคสัังคมไร้้เงิินสด (Cashless society)
ดัังนั้้น� การนำำ�เทคโนโลยีีบล็็อกเชนมาใช้้กับั ระบบการคืืนภาษีีมูลู ค่่าเพิ่่ม�
ั อ่ งเที่่ย� ว ช่่วยเพิ่่ม� ความโปร่่งใสมีีความปลอดภััยสูงู ปลอมแปลง
ให้้นักท่
ได้้ยาก และสามารถตรวจสอบได้้ นอกจากนี้้� ยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การปฏิิ บั ั ติ ิ ก ารของภาครัั ฐ โดยช่่ ว ยลดเรื่่ อ งการตรวจเอกสาร
ลดการใช้้กระดาษได้้สููงสุุด 10 ล้้านใบต่่อปีี ลดต้้นทุุนในการจััดการ
ลดความหนาแน่่นของคิิวที่่�สนามบิิน ลดต้้นทุุนในการบริิหารจััดการ
เงิินสด และสามารถคััดแบบข้้อมููลการเดิินทางเข้้า-ออกได้้ทัันทีี
จากเดิิมใช้้เวลาประมาณ 2 เดืือน เหล่่านี้้�ล้้วนช่่วยกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวของประเทศ การกระจายรายได้้ไปยััง
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย การสร้้างงาน สร้้างรายได้้ให้้กัับประชาชน
ระดัับรากหญ้้า
	ทั้้�งนี้้� กรมสรรพากร พร้้อมพัันธมิิตร (กรมศุุลกากร สำำ�นัักงาน
ตรวจคนเข้้าเมืือง (สตม.) และธนาคารกรุุงไทย จำำ�กัดั (มหาชน) เป็็นต้้น)
เปิิดตััวและนำำ�ระบบเทคโนโลยีีบล็็อกเชนมาใช้้ให้้บริิการคืืนภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�มให้้นัักท่่องเที่่�ยวผ่่านโมบายแอปพลิิเคชั่่�นที่่�แรกของโลก
(The World’s First VAT Refund for Tourists App powered by
Blockchain) เมื่่อวัันที่่� 17 มกราคม 2563 ณ ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ
ซึ่่�งการบููรณาการความร่่วมมืือของ 4 หน่่วยงานดัังกล่่าว โดย
เทคโนโลยีีบล็็อกเชนนี้้�เป็็นต้้นแบบของการบููรณาการการทำำ�งาน
ภาครััฐและภาคเอกชนอย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งช่่วยอำำ�นวยความสะดวก
ลดระยะเวลาการดำำ�เนิินการ ลดค่่าใช้้จ่่ายการบริิการภาครััฐ และมีี
ส่่วนสำำ�คััญในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
เศรษฐกิิจไทยเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
(2) ระบบการจัั ด ซื้้ � อ จัั ด จ้้ า งภาครัั ฐ ด้้ ว ยอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ประกอบด้้วย
2 โครงการ ดัังนี้้�
		 (2.1) การออกหนัังสืือค้ำำ��ประกัันอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Letter of
Guarantee : e-LG) เป็็นการจััดทำำ�หลัักประกัันทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยให้้ผู้้�ประกอบการสามารถขอหนัังสืือค้ำำ��ประกัันอิิเล็็กทรอนิิกส์์
กัับธนาคารต่่างๆ ผ่่านเทคโนโลยีีบล็็อกเชน เพื่่อช่่วยให้้เกิิดความ
คล่่องตััวในการบริิหารจััดการข้้อมููลมากขึ้้�น อีีกทั้้ง� ยัังช่่วยให้้การบริิการ
มีีความสะดวก รวดเร็็ว สามารถอนุุมััติิรายการได้้เร็็วสุุดภายใน
ไม่่เกิิน 10 นาทีี ตอกย้ำำ��การให้้บริิการด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
ด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม ภายใต้้มาตรฐานความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์ (Cyber) ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล โดยในเดืือน
ธัันวาคม 2563 มีีธนาคารที่่�พร้้อมให้้บริิการ e-LG ผ่่านเทคโนโลยีี
บล็็อกเชนมากกว่่า 16 ธนาคาร และในปีี 2564 จะขยายให้้รองรัับ
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Chinese people does not popularly use the cash. They are
going to the cashles society. The world today is changing
rapidly and getting into the digital age; therefore, the
government sector has to raise the level of service in order to
meet this demand and must adapt to keep up with new and
ever-changing technologies. Therefore, the implementation
of blockchain technology on the VAT refund system for
tourists shall enhances transparency with high security and
be hard to be counterfeited, as well as traceable. It also
helps to increase the efficiency of government operations
by reducing the issue of document examination, reducing
the use of paper up to 10 million cards per year, reducing
management costs, reducing airport queue congestion,
reducing the cost of cash management and can categorize
travel information both inbound and outbound immediately.
In the past, these processes took about 2 months. All of
these helps boosting the country’s tourism-related economy,
income distribution to small entrepreneurs, creating jobs, and
generating income for people at grassroots level;
The Revenue Department together with partners
(Customs Department, Immigration Office and Krung Thai
Bank Public Company Limited, etc.) have launched and
introduced the Blockchain technology system to provide
value-added tax refund services to tourists via Mobile
Application (The World’s First VAT Refund for Tourists App)
powered by Blockchain on January 17, 2020 at Suvarnabhumi
Airport. The integration of the cooperation of these 4
government departments, the Blockchain technology is a
true model of the integration of public and private functions
which facilitates shortening the operation time, reduces
government service costs and plays an important role in
promoting and supporting tourism. This will make the Thai
economy to continue to grow sustainably.
2. The Electronic Government Procurement System
(e-GP) consists of 2 services as follows:
		 (2.1) The issuance of an electronic letter of guarantee
service (e-Letter of Guarantee) or e-LG service, the e-LG
service allows entrepreneurs to request electronic letters
of guarantee with banks through blockchain technology. It
creates more flexibility in data management and provides
convenience and fast service to approve transactions as
quickly as possible in less than 10 minutes. It also addresses
the public procurement service provisions with transparency
and fairness under the cybersecurity standards recognized
internationally. In December 2020, more than 16 banks were
ready to provide e-LG service through blockchain technology.
In 2021, the service will expand to support more than 22
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บริิการได้้มากกว่่า 22 ธนาคาร เพื่่อยกระดัับการให้้บริิการก้้าวทััน
โลกในยุุคดิิจิิทััลต่่อไป
		 (2.2) การออกหนัังสืือรัับรองสิินเชื่่ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Credit
Confirmation) เป็็นการขอออกหนัังสืือรัับรองสิินเชื่่อด้้วยเทคโนโลยีี
บล็็อกเชน ซึ่่ง� จะใช้้ประกอบในการขอขึ้้น� ทะเบีียนของผู้้�ประกอบการ
เป็็นการช่่วยลดภาระของผู้้�ประกอบการในการจััดเตรีียมเอกสารต่่างๆ
สำำ�หรัับการขอขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ประกอบการ รวมทั้้�งสามารถเชื่่อมโยง
กัับระบบของสถาบัันการเงิิน และในระยะยาวจะพััฒนาต่่อยอด
ในการจััดลำำ�ดัับ (Rating) ของผู้้�ประกอบการตามผลงานในการ
ทำำ�งานกัับภาครััฐ เป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการที่่�มีีความ
ปลอดภััย สะดวกรวดเร็็ว สร้้างความโปร่่งใสและเป็็นธรรมในระบบ
การจััดซื้อ�้ จััดจ้า้ งภาครััฐของประเทศ อีีกทั้้ง� ช่่วยลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน
และปริิมาณการใช้้กระดาษในการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ อีีกด้้วย
(3) การออมผ่่านพัันธบััตรรััฐบาลด้้วยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (DLT
Scripless Bond) จะช่่วยให้้การออกพัันธบััตรรััฐบาล การจำำ�หน่่าย
รวมถึึงการรัับฝากหลัักทรััพย์์ มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้
ประชาชนทุุกระดัับชั้้น� สามารถเข้้าถึึงการออมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้น� ส่่งเสริิมให้้เกิิดความคล่่องตััวทั้้ง� ในตลาดแรกและขยายตััว
สู่่�ตลาดรองในอนาคต เสริิ ม สร้้ า งความโปร่่ ง ใส ตรวจสอบได้้
ด้้วยระบบจองก่่อนได้้ก่อ่ น (First Come First Serve) ในการจััดจำ�หน่
ำ า่ ย
และช่่วยลดขั้้�นตอนในกระบวนการต่่างๆ ให้้มีีความรวดเร็็วมาก
ยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ระบบบล็็อกเชนยัังช่่วยสนัับสนุุนให้้ประชาชนสามารถ
เข้้าถึึงการจองซื้้�อพัันธบััตร เพิ่่�มความสะดวกในการบริิหารจััดการ
พอร์์ตการลงทุุนของตนเอง และสำำ�นักั งานบริิหารหนี้้�สาธารณะ (สบน.)
สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ โดยลดระยะเวลา
ในกระบวนการออกใบพัันธบััตรทั้้ง� หมดจากเดิิม 15 วัันเหลืือไม่่ถึึง 2 วััน
โดยรััฐบาลจะเริ่่ม� ออกพัันธบััตรออมทรััพย์์รัฐั บาลผ่่านระบบบล็็อกเชน
ในช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2563
(4) การจััดเก็็บภาษีีของกรมสรรพสามิิต และกรมศุุลกากร
ระบบบล็็อกเชนจะช่่วย Centralize and Digitize เอกสารทุุกประเภท
ที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่การสั่่�งสิินค้้า การผลิิต การนำำ�เข้้า การส่่งออก
จนกระทั่่ง� สิินค้้าถึึงมืือผู้้�รับั โดยใช้้เอกสารดิิจิทัิ ลั (Digital Document)
ซึ่่�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถเข้้าถึึงเอกสารได้้ตามสิิทธิ์์�เป็็น One Single
Document โดยช่่วยให้้กระทรวงการคลัังสามารถประมาณรายได้้
การจัั ด เก็็ บ ภาษีี ไ ด้้ อ ย่่ า งถูู กต้ ้ อ ง โปร่่ ง ใส และมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
อีีกทั้้�งช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนได้้สะดวก
ยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจผ่่านการผลิิต การนำำ�เข้้า และ
การส่่งออก

banks to elevating services follow the next digital age world.
		 (2.2) The issuance of an electronic credit confirmation
service (e-Credit Confirmation) or e-CC service, the e-CC
service allows entrepreneurs to request a credit certificate
through blockchain technology. The certificate will be used
for the registration of entrepreneurs with the CGD. It reduces
the burden of entrepreneurs in preparing various documents
requested at the registration process. The procedure is also
being able to link with the financial institution system. In
the long term, it will develop to further services such as a
rating of entrepreneurs for their performances in working with
the government sectors. It increases efficiency in providing
safe, convenient, fast, transparent, and fair services for
the government procurement system. It also reduces work
processes and paper consumption in various transactions.
3. DLT Scripless Bond allows for government bond
issuance, disposal and depository become more efficient,
enabling people of all levels to access savings more efficiently,
promoting flexibility in both the primary market and expanding
into the secondary market in the future, enhancing
transparency, and being traceable with the first come first
serve reservation system in the distribution and helps reduce
steps in the process. In this regard, the blockchain system
will also help the public access to subscribe for bonds,
increase the convenience of managing their own investment
portfolios. and the Public Debt Management Office (PDMO)
can increase management efficiency by reducing the total
bond issuance process from 15 days to less than 2 days,
the government will begin to issue government savings
bonds via blockchain in May 2020.
4. Duty Collection of the Excise Department and
the Customs Department: Blockchain system will support
in centralization and digitization of all types of commercial
documents by using Digital Document, starting from
ordering, manufacturing, import, export, until the goods are
delivered to the consignee. Through blockchain, stakeholders
will, according to their rights, be able to access to the
documents as One Single Document. It will be employed
by the Ministry of Finance to accurately, transparently and
efficiently estimate the income from Customs and Excise
duty. In addition, it will help entrepreneurs to access the
source of funds more conveniently, which will stimulate the
economy through production, import and export.
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(5) โครงการบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ (Welfare) เพื่่อใช้้ในการ
เชื่่อมโยงข้้อมููลเรื่่อง Identity จากทุุกภาคส่่วน มาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการลงทะเบีียนผู้้�รัับสวััสดิิการ และใช้้คุุณสมบััติิของบล็็อกเชน
ในการอััพเดทและแชร์์ข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์ เพื่่อป้้องกัันการใช้้
สวััสดิิการในทางที่่�ผิิดและลดการทุุจริิตจากผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับสิิทธิ์์�
(6) สิิทธิ์์�การรัักษาพยาบาลของข้้าราชการ (Healthcare)
ระบบบล็็อกเชนเข้้ามาช่่วยเชื่่อมโยงข้้อมููลของกระทรวงสาธารณสุุข
และโรงพยาบาลต่่างๆ เพื่่อนำำ�มาใช้้ในการยืืนยัันตััวตนและใช้้สิิทธิ์์�
ตามกรอบที่่�ได้้ รวมทั้้�งต่่อยอดคุุณสมบััติิของบล็็อกเชนที่่�สามารถ
อััพเดทและแชร์์ได้้แบบเรีียลไทม์์ ซึ่่�งช่่วยสร้้างความโปร่่งใสและ
ถููกต้อ้ งของผู้้�ใช้้สิทิ ธิ์์� อีีกทั้้ง� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบรัักษาพยาบาล
ในประเทศ
(7) การจัั ด ทำำ � ราคาประเมิิ น ทรัั พย์ ์ สิ ิ น ของกรมธนารัั ก ษ์์
เป็็นการเชื่่อมโยงข้้อมููลจากหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการกำำ�หนดราคาประเมิินทรััพย์์สินิ ทั่่�วประเทศ ซึ่่ง� จะ
ทำำ�ให้้การเก็็บภาษีีจากการซื้้�อขายและถืือครองที่่�ดิินได้้อย่่างถููกต้้อง
รวดเร็็ว โดยจะส่่งผลให้้การประเมิินราคาทรััพย์์สินิ และกระบวนการ
เก็็บภาษีีที่่ดิ� นิ มีีความโปร่่งใส และถููกต้อ้ ง รวมทั้้ง� อำำ�นวยความสะดวก
ให้้แก่่ประชาชน โดยได้้ดำ�ำ เนิินการศึึกษารููปแบบและพััฒนาโครงสร้้าง
ฐานข้้อมููลราคาประเมิินทรััพย์์สิินเพื่่อให้้บริิการกัับองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น โดยการลงทะเบีียนผ่่านเว็็บเซอร์์วิิส (Web Service)
ของกรมธนารัักษ์์ และยืืนยัันสิิทธิิให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่อสามารถรัับทราบสถานะของ
ข้้อมููลราคาประเมิินทรััพย์์สิินที่่�มีีการปรัับปรุุง แก้้ไข เปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มเติิมได้้ พร้้อมทั้้�งสามารถสอบถามหรืือทำำ�การดาวน์์โหลดข้้อมููล
ผ่่านระบบดัังกล่่าว และควบคู่่�กัับการพััฒนาระบบเชื่่อมโยงข้้อมููล
ผ่่านเทคโนโลยีีบล็็อกเชน ซึ่่�งข้้อมููลจะมีีความทัันสมััยและเป็็น
ปััจจุุบัันโดยอััตโนมััติิตลอดเวลา ทำำ�ให้้การกำำ�หนดฐานคำำ�นวณภาษีี
ที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง มีีความถููกต้อ้ งเป็็นธรรม ลดปััญหาการร้้องเรีียน
ระหว่่างผู้้�รัับภาระภาษีีกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้ ในปััจจุุบััน
กรมธนารัักษ์์ได้้ดำำ�เนิินการเชื่่อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานภายนอก
จำำ�นวน 5 หน่่วยงาน พร้้อมจััดทำ�ำ มาตรฐานโครงสร้้างฐานข้้อมููลและ
พััฒนาระบบผ่่านศููนย์์บริิหารจััดการราคาประเมิินทรััพย์์สิินแห่่งชาติิ
5.2 การพััฒนาฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) ในส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลผู้้�มีีรายได้้น้้อยในโครงการลงทะเบีียนเพื่่อ
สวััสดิิการแห่่งรััฐ และข้้อมููลแรงงาน ลููกจ้้างชั่่�วคราว และอาชีีพ
อิิสระ ในโครงการเราไม่่ทิ้้�งกััน
เพื่่อสร้้างคลัังข้้อมููล/ระบบขุุดค้้นข้้อมููล (Data Warehouse/
Data Mining) ที่่�รวบรวมข้้อมููลผู้้�มีีรายได้้น้้อย และข้้อมููลผู้้�ประกอบ
อาชีี พ อิิ ส ระอย่่ า งเป็็ น ระบบ สามารถเชื่่ อ มโยงกัั บ ข้้ อ มูู ล ของ
หน่่วยงานอื่่นๆ ได้้แบบ 360 องศา ด้้วยเลขบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
13 หลััก พร้้อมทั้้�งสร้้าง Dashboard ผู้้�มีีรายได้้น้้อย และผู้้�ประกอบ
อาชีีพอิิสระในมิิติต่ิ า่ งๆ อาทิิ รายได้้ อาชีีพ ที่่อ� ยู่่�อาศััย เพื่่อประกอบการ
วิิเคราะห์์และออกแบบนโยบายสวััสดิิการให้้เหมาะสมต่่อความ
ต้้องการของผู้้�มีีรายได้้น้้อยและผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระครอบคลุุม
ในทุุกมิิติิ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การออกแบบนโยบายแบบ Tailor-made
ได้้อย่่างแท้้จริิง โดยสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลัังจััดทำำ� Dashboard
82

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563

5. State Welfare Card Program to be used to link
Identity information from all sectors to increase efficiency
in the registration of state welfare card holder and use
blockchain features to update and share real-time information
to prevent the misuse of welfare and reduce the fraud from
the disqualified.
6. Regarding healthcare rights of government officials,
The blockchain system helps to connect the information of
the Ministry of Public Health and various hospitals in order
to be used for identity verification and to exercise the rights
within the framework. The features of the blockchain can
be improved to be able to be updated and shared in real
time. This helps to create transparency and correctness of
the users as well as increasing the efficiency of the medical
system in the country.
7. The Treasury Department’s property valuation
is undertaken by the linkage of information with relevant
organizations. This is to increase the efficiency in the property
value determination supporting tax and fee assessments on
property transection and ownership with higher accuracy
and rapidness throughout the country. Meanwhile, the
property valuation and tax assessment processes will be
sufficiently transparent and reliable to facilitate and satisfy
taxpayers and the public. Currently, the Treasury Department
undertakes the development of the valuation database structure
and system to support all local government organizations.
Accordingly, all staff assigned by the local government
organizations is able to register to receive the official rights
and authorizations for downloading the updated property
valuation database as well as making request, revision
and change of all relevant information though this service
system. Besides, the Treasury Department it also develops
the information integration system by utilizing blockchain
technology that automatically gives the up-to-date and real
time information. As the result, the determination of property
values as the tax base for assessing the land and building
tax will be higher accurate and fair, at the same time, reduce
the taxpayers’ complaint against the tax property assessment
and collection. At present, the Treasury Department is in
alliance with 5 organizations and agencies to carry out the
information integration as well as to establish the database
structure standard and system development through the
National Property Valuation Management Center.
5.2 Developing the big data of the low-income
earners in welfare card program and the informal workers
who received 5,000 baht cash subsidy
To do Data Warehouse and Data Mining of the low-income
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เพื่่อการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics) นำำ�ไปสู่่�การออกแบบ
นโยบายสวััสดิิการที่่เ� หมาะสมต่่อไป ซึ่่ง� ทำำ�เสร็็จและใช้้งานได้้จริิงแล้้ว
ได้้แก่่ (1) Dashboard สรุุปภาพรวมข้้อมููลผู้้�มีีรายได้้น้้อย 10 มิิติิ
และสามารถใส่่เงื่่อนไขเดี่่�ยวและเงื่่อนไขที่่�ซับั ซ้้อนได้้ อีีกทั้้ง� สามารถ
เลืือกดููข้้อมููลระดัับประเทศ ภููมิิภาค จัังหวััด อำำ�เภอ และตำำ�บลได้้
(2) Dashboard ยอดการใช้้จ่า่ ยภายในบััตร แยกประเภทการใช้้จ่า่ ย
รายจัังหวััด (3) Dashboard เพื่่อการวิิเคราะห์์ข้้อมููลผู้้�มีีรายได้้น้้อย
ที่่ป� ระมวลผลร่่วมกัับฐานข้้อมููลความจำำ�เป็็นพื้้น� ฐาน (จปฐ.) และข้้อมููล
ปััญหาระดัับหมู่่�บ้้านและชุุมชน (กชช 2ค.) (4) Dashboard เพื่่อ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลความต้้องการของผู้้�มีีรายได้้น้้อยโดยสำำ�นัักงาน
สถิิติิแห่่งชาติิและ (5) Dashboard สรุุปภาพรวมข้้อมููลแรงงาน
ลููกจ้้างชั่่�วคราวและอาชีีพอิิสระภายใต้้โครงการเราไม่่ทิ้้�งกัันใน
หลากหลายมิิติแิ ละสามารถใส่่เงื่่อนไขเดี่่�ยวและเงื่่อนไขที่่�ซับั ซ้้อนได้้
อีีกทั้้�งสามารถเลืือกดููข้้อมููลระดัับประเทศ ภููมิิภาค จัังหวััด อำำ�เภอ
และตำำ�บลได้้ รวมทั้้�งเชื่่อมโยงกัับฐานข้้อมููลอื่่น อาทิิ ฐานข้้อมููล
ผู้้�ถืือบััตรสวััสดิิการ ฐานข้้อมููลประกัันสัังคม ฐานข้้อมููลเกษตรกร
และฐานข้้อมููลกลุ่่�มผู้้�เปราะบาง เป็็นต้้น
5.3 โครงการพััฒนาระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เต็็มรููปแบบในการ
คืืนอากรเพื่่อการส่่งออก ตามมาตรา 29 แห่่งพระราชบััญญััติิ
ศุุลกากร พ.ศ. 2560 (e-Drawback)
เป็็นการพััฒนาระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เต็็มรููปแบบในการคืืนอากร
เพื่่อการส่่งออก โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�ประกอบการที่่�ใช้้สิิทธิิประโยชน์์
ในด้้านการคืืนอากรเพื่่อการส่่งออกได้้รัับความสะดวก รวดเร็็ว
ถููกต้้องและลดต้้นทุุนการผลิิต รวมทั้้�งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานศุุลกากรในการพิิจารณาคืืนอากร โดยได้้ออก
ประกาศ เรื่่อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่อนไขในการปฏิิบััติพิิ ิธีีการ
ศุุลกากรในการคืืนอากรตามมาตรา 29 แห่่งพระราชบััญญััติศุิ ลุ กากร
พ.ศ. 2560 ด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Drawback) แล้้ว เมื่่อวัันที่่�
30 กรกฎาคม 2563 ซึ่่�งมีีผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้าที่่�ใช้้สิิทธิิประโยชน์์
การคืืนอากรตามมาตรา 29 นำำ�ร่่องทดสอบระบบจำำ�นวน 2 บริิษััท
ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการทดสอบ ปรัับปรุุง และพััฒนาระบบ

earners and the informal workers, Fiscal Policy Office
(FPO) linked the data to the others by using Thai Citizen
ID and built the dashboards to show the information in
various dimensions, including income, occupation, and
address. These were used for analyzing and designing
welfare policies which all of them needed. This approach
is the key of factors of the Tailor-Made policy making.
The Dashboards were used for data analytics to make
the welfare policies. As the details, (1) the dashboards
can be used to present 10 dimensions of low-income
earners and fitter completed conditions, (2) the dashboards
can be used to show the payments on different provinces,
(3) the dashboards can be used for analyzing the integral
databases, including the low-income earners database, the basic
minimum needs database, and the village survey database,
(4) the dashboards can be used for analyzing the low-income
earners data, which was collected by National Statistics
Office, and (5) the dashboards can be used to present the
informal workers who received 5,000 baht cash subsidy in
various dimensions, which can be flittered under various
conditions. To as illustration on the dashboards, the location,
including sub-districts districts, provinces, and regions, can
be flittered. In addition, the dashboards can be shown the
data from the other databases, such as the low-income
earners database, the social security database, the farmer
database, and the vulnerable people database.
 	
5.3 The Development of Full-Fledged Electronic
System to Refund Export Duties under Section 29 of
the Customs Act B.E. 2560 (E-Drawback)
The project focuses on the entrepreneurs who use the
privileges of tax refund for export by offering conveniences,
rapidity, accuracy and costs reduction through an electronic
system. Moreover, the system will increase the performance
of Customs officers in examining and granting the request
for duty refund. In order to support this project, the Customs
Notification on the Rules, Procedures and Conditions for Customs
Procedures to Refund Duty under Section 29 of the Customs
Act B.E. 2560 by Electronic System (e-Drawback) has been
released on 30th July 2020. Currently, the system is in the
process of testing, improvement and development and there
are 2 companies joining the pilot project.
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5.4 โครงการการให้้ บ ริิ ก ารรัั บ ชำำ � ระค่่ า ภาษีี อ ากรทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยผ่่านช่่องทางการให้้บริิการของธนาคารและ
ตััวแทนรัับชำำ�ระ (Bill Payment)
เพื่่ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ประกอบการให้้สามารถชำำ�ระ
ค่่าภาษีีอากร ค่่าธรรมเนีียมศุุลกากร รายได้้อื่น่ และ/หรืือเงิินประกััน
ผ่่านธนาคารได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว ลดภาระในการถืือเงิินสด และ
ช่่วยลดระยะเวลา ลดขั้้�นตอน และลดปััญหาการทุุจริิตและการ
ประพฤติิมิิชอบจากการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการปลอมแปลงใบเสร็็จ
รัับเงิินของกรมศุุลกากร รวมถึึงส่่วนราชการอื่่นสามารถตรวจสอบ
ข้้อมููลใบเสร็็จรัับเงิินได้้ทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้อย่่างรวดเร็็ว
และเพิ่่�มฐานลููกค้้าและมีีการทำำ�รายการ (Transaction) ในระบบ
ทำำ�ให้้เงิินหมุุนเวีียนในระบบของธนาคารเพิ่่�มมากขึ้้�น และมีีรายได้้
ค่่าธรรมเนีียมจากการให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้น� โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
(1) มีีการให้้บริิการชำำ�ระค่่าภาษีีอากรทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยผ่่าน
ช่่องทางการให้้บริิการของธนาคารและตััวแทนรัับชำำ�ระเงิิน ซึ่่�งได้้มีี
การจััดประชุุมในรููปแบบงานเสวนา ภายใต้้หััวข้้อ “การให้้บริิการรัับ
ชำำ�ระค่่าภาษีีอากรทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยผ่่านช่่องทางการให้้บริิการ
ของธนาคารและตััวแทนรัับชำำ�ระเงิิน” โดยมีีธนาคารและตััวแทน
รัับชำำ�ระเงิินออกบููธภายในงานเสวนาฯ จำำ�นวน 2 ครั้้�ง ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 เมื่่อวัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2562 มีีผู้้�เข้้าร่่วมเสวนา ได้้แก่่
ธนาคารและตััวแทนรัับชำำ�ระเงิิน และผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้าและ
ส่่งออกที่่�มีีการชำำ�ระด้้วยแคชเชีียร์์เช็็คสููงสุุด 140 บริิษััท ครั้้�งที่่� 2
เมื่่อวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2563 มีีผู้้�เข้้าร่่วมเสวนา ได้้แก่่ ธนาคาร
และตััวแทนรัับชำำ�ระเงิิน และผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้าและส่่งออกที่่�มีี
การชำำ�ระด้้วยแคชเชีียร์์เช็็คสููงสุุด 150 บริิษััท
(2) วิิ เ คราะห์์ ข้ ้ อ มูู ล ผู้้�ประกอบการที่่� ยั ั ง มีี ก ารชำำ � ระด้้ ว ย
แคชเชีียร์์เช็็คสููงสุุด และได้้ส่่งหนัังสืือถึึงผู้้�ประกอบการ เพื่่อขอ
ความร่่วมมืือให้้ชำำ�ระค่่าภาษีีอากร ค่่าธรรมเนีียม และรายได้้อื่่นๆ
ผ่่านระบบ อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Bill Payment) จำำ�นวน 2,411 บริิษััท
รวมถึึงได้้จััดทำำ�ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ติิดตั้้�งที่่�บริิเวณจุุดรัับชำำ�ระของ
หน่่วยงาน
(3) ศึึกษาและออกแบบการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบพิิมพ์์ใบเสร็็จ
รัับเงิิน กศก.123 และจััดส่่งร่่างโครงการเพื่่อของบประมาณในการ
พััฒนาระบบเรีียบร้้อยแล้้ว
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5.4 Electronic Duty Payment Service through Banking
Service and Payment Agents (Bill Payment)
This project has been launched to facilitate business
operators by allowing the quick and easy payment of duties,
Customs fee, other income and/or deposits of guarantee through
banks, which reduces the burden of holding cash, saving time
and steps of the transaction. The problem of fraud and
misconduct from procurement and counterfeit of Customs
receipts will be minimized. Furthermore, other government agencies could swiftly check the receipt through an
electronic system. On the banking side, this service helps
increasing customer base and transactions, which can
boost money circulation in the banking system, and also
increasing income from banking fees. The outcomes of this
project are as follows:
1. Electronic duty payment is provided through the service
of banks and agents. In this connection, two meetings, in the
form of a panel discussion, have been organized under the topic
“Electronic Duty Payment through the Service of Banks and
Agents” to promote this project. The first meeting was held
on 6 November 2019 and was attended by banks, payment
agents, and 140 import/export operators with the highest
payment by cashier’s checks. Next, the second meeting was
held on 17 February 2020, with participants namely banks,
payment agents and 150 import/export operators with the
highest payment by cashier’s checks.
2. 2,411 companies with the highest amount of payment
by cashier’s checks have been identified and letters have been
dispatched to them in order to request for cooperation to pay
for tax and duty, fees and other income via electronic system
(Bill Payment). Moreover, e-Payment banners have been
installed at the point of payment of the agencies.
3. A plan to study and design the improvement of the receipt
printing system for Tax Compensation Form (Gor Sor Gor
123) has been put in place. The draft proposal of this project
has been submitted to request for the budget.
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6. กฎหมายที่่�สำำ�คััญของกระทรวงการคลัังที่่�ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จและมีีผลบัังคัับใช้้ในปีีงบประมาณ 2563
Major laws that have been completed and become effective in 2020
กฎหมาย

สาระสำ�คัญ/ประโยชน์ที่ ได้รับ

สถานะ

หน่วยงาน

พระราช
กฤษฎีีกา
ฉบัับที่่� 700
(พ.ศ. 2563)

1. ยกเว้้นภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มสำำ�หรัับการนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�ใช้้รัักษาวิินิิจฉััย หรืือ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) เพื่่อบริิจาคให้้แก่่สถาน
พยาบาล หน่่วยงานของรััฐและองค์์การหรืือสถานสาธารณกุุศล
2. ยกเว้้น ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่บริิษััท หรืือ
ห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลสำำ�หรัับการบริิจาคตามข้้อ 1
นโยบายดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์เพื่่อลดภาระภาษีีให้้แก่่ผู้้�ที่่�บริิจาคเพื่่อ
การรัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19)

ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา
วัันที่่� 22
มิิถุุนายน
2563

กรมสรรพากร

Royal
Decree
No. 700
(2020)

1. The Royal Decree provide VAT exemption on the importation
of goods used for the treatment, diagnosis, or prevention of
COVID-19 pandemic.
2. The Royal Decree provides a corporate income tax exemption
and a VAT exemption for companies and juristic partnerships
on transfers of property and sales of goods that are imported
into Thailand and are donated to state medical facilities, other
state agencies, or public charitable organizations
Key benefits
The purpose of this law is to give the deduction of expenses
for donations for COVID-19 pandemic.

Published in The Revenue
Department
Government
Gazette on
22nd June 2020

พระราช
กฤษฎีีกา
ฉบัับที่่� 701
(พ.ศ. 2563)

1. ให้้บุุคคลธรรมดาหัักลดหย่่อนเงิินที่่�บริิจาคให้้แก่่สำำ�นัักงานปลััด
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีเพื่่อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิภารกิิจเกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
ระงัับ และยัับยั้้ง� การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19)
ได้้ 1 เท่่า
2. ให้้บริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลหัักรายจ่่ายเงิินหรืือทรััพย์์สิินที่่�
บริิ จ าคให้้ แ ก่่ สำ ำ �นั ั กงานปลัั ดสำ ำ �นั ั กนายกรัั ฐ มนตรีี เ พื่่ อ สนัั บ สนุุ น การ
ปฏิิบััติิภารกิิจเกี่่�ยวกัับการป้้องกััน ระงัับ และยัับยั้้�งการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ได้้ 1 เท่่า
3. ยกเว้้น ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผู้้�ประกอบการจดทะเบีียนสำำ�หรัับการ
บริิจาคทรััพย์์สิินให้้แก่่สำำ�นัักงานปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีเพื่่อสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิภารกิิจเกี่่�ยวกัับการป้้องกััน ระงัับและยัับยั้้�งการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19) นโยบายดัังกล่่าวมีีจุดุ ประสงค์์
เพื่่อสนัับสนุุนการบริิจาคเพื่่อบรรเทาผลกระทบการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19)

ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา
วัันที่่� 22
มิิถุุนายน
2563

กรมสรรพากร
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กฎหมาย

สาระสำ�คัญ/ประโยชน์ที่ ได้รับ

สถานะ

หน่วยงาน

Royal
Decree
No. 701
(2020)

The Royal Decree allows individuals, companies, and juristic
partnerships to deduct expenses paid as donations to the Office
of the Permanent Secretary, Prime Minister’s Office, given to
support COVID-19 pandemic measures.
Key benefits
The purpose of this law is to encourage the donation to support
the resolution of problems relating to COVID-19 pandemic.

Published in The Revenue
Government
Department
Gazette on
22nd June 2020

พระราช
กฤษฎีีกา
ฉบัับที่่� 707
(พ.ศ. 2563)

ให้้บริิษัทั หรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติบุิ คุ คลที่่�เป็็น SMEs หัักรายจ่่ายดอกเบี้้�ยตาม
มาตรการสิินเชื่่อดอกเบี้้ยต่ำ
� ��ำ เพื่่อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) โดยนโยบายดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์เพื่่อลดภาระค่่าใช้้จ่่าย
ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ

ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา
วัันที่่� 10
กรกฎาคม 2563

กรมสรรพากร

Royal
Decree
No. 707
(2020)

This Royal Decree allows eligible SMEs to claim an additional
deduction of interest expenses incurred on “soft loans” obtained
under the government’s measure to aid business operators that
have been affected from the COVID-19 outbreak.
Key benefits
The purpose of this law is to alleviate business burdens from
interest expenses.

Published in
Government
Gazette on
10th June 2020

The Revenue
Department

พระราช
กฤษฎีีกา
ฉบัับที่่� 708
(พ.ศ. 2563)

ให้้บริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลที่่�เป็็น SMEs ซึ่่�งคงการจ้้างงาน
ของลูู กจ้ ้ า งที่่� เ ป็็ น ผู้้�ประกัั น ตนไว้้ ไ ม่่ น้ ้ อ ยกว่่ า จำำ � นวนลูู กจ้ ้ า งทั้้� ง หมด
ณ เดืือนมีีนาคม 2563 และได้้รัับค่่าจ้้างไม่่เกิิน 15,000 บาทต่่อเดืือน
หัักรายจ่่ายค่่าจ้้างของเดืือนเมษายน 2563 ถึึงเดืือนกรกฎาคม 2563
ได้้ 3 เท่่า โดยนโยบายดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์เพื่่อการส่่งเสริิมเสถีียรภาพ
ของการจ้้างงาน

ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา
วัันที่่� 10
กรกฎาคม
2563

กรมสรรพากร

Royal
Decree
No. 708

This Royal Decree allows eligible SME employers as of March
31, 2020 to claim an additional 200% deduction (for a 300%
deduction in total) of salary expenses paid to employees who are
covered by social security provisions, for salary of not exceeding
15,000 Thai baht paid from 1 April 2020 to 31 July 2020. There
is a threshold for the salary amount.
Key benefits
The purpose of this law is to ensure continued employments
among SMEs.

Published in
Government
Gazette on

The Revenue
Department
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กฎหมาย

สาระสำ�คัญ/ประโยชน์ที่ ได้รับ

สถานะ

หน่วยงาน

พระราช
กฤษฎีีกา
ฉบัับที่่� 709
(พ.ศ. 2563)

1. ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ และอากรแสตมป์์
ให้้แก่่ลููกหนี้้�และเจ้้าหนี้้�
2. ผ่่อนปรนหลัักเกณฑ์์การจำำ�หน่่ายหนี้้�สููญให้้แก่่เจ้้าหนี้้�
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ของลููกหนี้้� Bank, ลููกหนี้้�
Non-Bank และลููกหนี้้ข� องเจ้้าหนี้้�อื่น่ ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564
นโยบายดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์เพื่่อลดภาระทางภาษีีให้้กัับผู้้�ที่่�ปรัับ
โครงสร้้างหนี้้�

ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา
วัันที่่� 12
กรกฎาคม
2563

กรมสรรพากร

Royal
Decree
No. 709
(2020)

1. The Royal Decree provides an exemption from personal
income tax, corporate income tax, value added tax (VAT), specific
business tax, and stamp duty is provided to debtors of financial
institutions and non-financial institution creditors.
2. The ease of debt write-off requirements for creditors. This
Royal Decree applies for the transaction carried out between
January 1st, 2020 and December 31st, 2021.
Key benefits
The purpose of this law is to support debt restructuring.

Published in
Government
Gazette on
12th July 2020

The Revenue
Department

พระราชบััญญััติิ
ยุุบเลิิกบรรษััท
ตลาดรองสิินเชื่่อ
ที่่�อยู่่�อาศััย
พ.ศ. 2563

ยุุบเลิิกบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่อที่่�อยู่่�อาศััยและโอนกิิจการ ทรััพย์์สินิ สิิทธิิ
หนี้้�สินิ ทุุน และภาระผููกพันั ของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่อที่่�อยู่่�อาศััยให้้แก่่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เพื่่อทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการธุุรกรรมที่่�เหลืืออยู่่�
ของบรรษััทตลาดรองสิินเชื่่อที่่�อยู่่�อาศััยต่่อไป

ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษา
เมื่่อวัันที่่� 23
กัันยายน 2563

สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจ
การคลััง
(สศค.)

The Dissolution
of the
Secondary
Mortgage
Corporation
Act B.E. 2563
(2020)

This Act is accordingly deemed expedient to dissolve the
Secondary Mortgage Corporation (SMC) and transfer its
business, assets, rights, liabilities, capital and obligations to
Government Housing Bank which will further manage the
remaining transactions of SMC.

Published in
Government
Gazette on
23rd September
2020

Fiscal
Policy
Office
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รายงานการเงิน

กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่่วย : บาท)

หมายเหตุ
สิินทรััพย์์

2563

2562

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน					
		เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
3
(117,831,535,701.67)
(248,736,635,997.50)
		ลููกหนี้้�ระยะสั้้�น		
15,247,111,122.47
11,025,564,671.11
		ลููกหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะสั้้�น		
59,678,505,716.14
59,781,830,529.86
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
4
54,723,054,330.74
77,639,508,223.73
		เงิินลงทุุนระยะสั้้�น		
72,270,338.46
85,720,128.40
	สิินค้้าคงเหลืือ		
4,816,017.22
21,593,492.35
		วััสดุุคงเหลืือ		
611,950,900.21
580,716,325.46
		สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น		
895,914,203.33
1,585,069,521.61
		รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน		
13,402,086,926.90
(98,016,633,104.98)
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน 					
					
ลููกหนี้้�ระยะยาว		
509,719,856.41
457,469,957.28
		เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาว	
5
264,035,631,769.08
203,113,453,509.07
		เงิินลงทุุนระยะยาว	
6
2,130,761,864,599.35
2,263,415,400,363.20
		ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
7
6,503,678,673,270.83
4,842,541,035,274.31
	สิินทรััพย์์โครงสร้้างพื้้�นฐาน		
155,762.34
42,949,149.40
		สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน		
3,156,600,339.47
2,947,479,411.71
		อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน		
1,856,359.33
2,345,316.97
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน		
8,902,144,501,956.81
7,312,520,132,981.94
	รวมสิินทรััพย์์		
8,915,546,588,883.71
7,214,503,499,876.96
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการเงิินนี้้�
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กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่่วย : บาท)

หมายเหตุ

2563

2562

หนี้้�สิิน

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน					
		เจ้้าหนี้้�ระยะสั้้�น		
54,930,883,584.52
62,492,021,890.95
		 เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะสั้้�น		
210,850,741,800.33
166,633,611,491.84
		 เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
8
393,702,306,758.31
82,830,283,179.23
ส่่วนของเงิินกู้้�ระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
9
537,550,233,907.78
366,754,125,968.54
		 ภายใน 1 ปีี
		ส่่วนของเจ้้าหนี้้�ตามสััญญาเช่่าการเงิิน		
374,307,124.29
353,215,710.45
		ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
		เงิินทดรองราชการรัับจากคลัังระยะสั้้�น		
50,298,798,240.25
6,092,175.19
		เงิินรัับฝากระยะสั้้�น		
21,141,297,700.87
24,839,886,385.43
		หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น		
1,038,357,764.82
409,603,090.37
		 รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
1,269,886,926,881.17
704,318,839,892.00
		
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน 					
		เจ้้าหนี้้�เงิินโอนและรายการอุุดหนุุนระยะยาว		
4,525,873,203.68
4,524,841,914.29
เงิินกู้้�ระยะยาว
10
5,982,514,408,153.29
5,367,253,043,752.77
		เจ้้าหนี้้�ตามสััญญาเช่่าการเงิินระยะยาว		
17,296,239,467.49
7,668,877,428.89
		เงิินทดรองราชการรัับจากคลัังระยะยาว		
40,981,20000
40,981,200.00
		 หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
11
24,221,916,077.51
24,894,672,232.49
		รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน		
6,028,599,418,101.97
5,414,382,416,528.44
	รวมหนี้้�สิิน
7,298,486,344,983.14
6,118,701,256,420.44
สิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
1,617,060,243,900.57
1,095,799,243,456.52
สิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน
	ทุุน			
5,809,498,967,342.06
รายได้้สููง (ต่ำำ��) กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสะสม		
(4,142,418,047,339.87)
องค์์ประกอบอื่่�นของสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน		
(50,020,676,101.62)
	รวมสิินทรััพย์์สุุทธิิ/ส่่วนทุุน		
1,617,060,243,900.57

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

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการเงิินนี้้�
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รายงานการเงิน

กระทรวงการคลัง
งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

2563

(หน่่วย : บาท)

2562

รายได้้					

รายได้้จากงบประมาณ
12
		รายได้้จากเงิินกู้้�และรายได้้อื่่�นจากรััฐบาล		
		รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ		
		รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค	
13
		รายได้้อื่่�น
14
รวมรายได้้

413,778,238,077.25
229,191,039,068.54
9,038,430,504.43
103,270,316,493.93
(241,842,553,233.81)
513,435,470,910.34

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

	ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน					
		ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
15
62,233,696,004.25
55,193,392,686.35
		ค่่าบำำ�เหน็็จบำำ�นาญ		
5,408,311,468.94
5,016,786,664.79
		ค่่าตอบแทน		
142,211,502.60
144,405,122.30
		ค่่าใช้้สอย
16
13,611,765,706.52
11,839,745,574.63
		ค่่าวััสดุุ		
1,177,972,475.80
1,138,242,779.73
		ค่่าสาธารณููปโภค		
1,247,066,283.11
1,150,520,599.00
		ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย 		
5,589,969,685.09
5,761,232,768.44
		ค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนและบริิจาค	
17
356,380,524,176.55
98,124,577,156.70
		ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
18
924,999,785,768.21
377,263,114,486.55
รวมค่่าใช้้จ่่าย		 1,370,791,303,071.07
555,632,017,838.49
	รายได้้สููง/(ต่ำำ��) กว่่าค่่าใช้้จ่่าย	
(857,355,832,160.73)
(42,555,248,125.33)
	ก่่อนต้้นทุุนทางการเงิิน
		ต้้นทุุนทางการเงิิน
(175,941,749,160.84)
(176,249,990,719.35)
	รายได้้สููง/(ต่ำำ��) กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ		
(1,033,297,581,321.57)
(218,805,238,844.68)
	ก่่อนรายการรายได้้แผ่่นดิิน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานการเงิินนี้้�				
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.	ข้้อมููลทั่่�วไป
2. สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
3. เงิินสดและรายการเที่่�ยบเท่่าเงิินสด
4. เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
5. เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาว
6. เงิินลงทุุนระยะยาว
7.	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
8. เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
9.	ส่่วนของเงิินกู้้�ระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
10. เงิินกู้้�ระยะยาว

11. หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
12. รายได้้จากงบประมาณ
13. รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค
14. รายได้้อื่่�น
15.	ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
16.	ค่่าใช้้สอย
17.	ค่่าใช้้จ่่ายการอุุดหนุุนและบริิจาค
18.	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
19. รายงานรายได้้แผ่่นดิิน

กระทรวงการคลัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
อำ�นาจหน้าที่

	ตามพระราชบััญญััติิปรัับปรุุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10 กำำ�หนดให้้กระทรวงการคลัังมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่เ� กี่่ย� วกัับการเงิินการคลััง
แผ่่นดิิน การประเมิินราคาทรััพย์์สิิน การบริิหารพััสดุุภาครััฐ กิิจการเกี่่�ยวกัับที่่�ราชพััสดุุทรััพย์์สิินของแผ่่นดิิน ภาษีีอากร การรััษฎากรกิิจการ
หารายได้้ที่่�รััฐมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการได้้แต่่เพีียงผู้้�เดีียวตามกฎหมายและไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจหน้้าที่่�ของส่่วนราชการอื่่�น การบริิหารหนี้้�สาธารณะ
การบริิหารและการพััฒนารััฐวิิสาหกิิจและหลัักทรััพย์์ของรััฐและราชการอื่่�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกระทรวงการคลััง
หรืือส่่วนราชการ การที่่�สัังกััดกระทรวงการคลััง

โครงสร้าง

	ตามพระราชบััญญััติิปรัับปรุุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11 กำำ�หนดให้้กระทรวงการคลัังมีีส่่วนราชการดัังต่่อไปนี้้�
1. สำำ�นัักงานรััฐมนตรีี
6. กรมสรรพสามิิต
2. สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการคลััง
7. กรมสรรพากร
3. กรมธนารัักษ์์
8. 	สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
4. กรมบััญชีีกลาง
9. 	สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ
5. กรมศุุลกากร
10. สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
นายกรััฐมนตรีีได้้ออกกฎกระทรวงว่่าด้้วยกลุ่่�มภารกิิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก
แห่่งพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน พ.ศ. 2534 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน
(ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2545 ข้้อ 4 กำำ�หนดให้้กระทรวงการคลัังมีีกลุ่่�มภารกิิจ ดัังนี้้�
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กลุ่่�มภารกิิจด้้านทรััพย์์สิิน
		1. กรมธนารัักษ์์
		2. สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
		
นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ

กลุ่่�มภารกิิจด้้านรายได้้
1. กรมศุุลกากร
2. กรมสรรพสามิิต
3. กรมสรรพากร

กลุ่่�มภารกิิจด้้านรายจ่่ายและหนี้้�สิิน
1. กรมบััญชีีกลาง
2. สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ

หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญ
รายการที่่�ปรากฏในงบการเงิินรวมถึึงรายการที่่�เกิิดจากเงิินในงบประมาณ และเงิินนอกงบประมาณที่่�กรมใช้้ในการดำำ�เนิินงานซึ่่�งเป็็น
รายการที่่เ� กิิดทั้้งที่่
� ห� น่่วยงานในส่่วนกลางและหน่่วยงานในส่่วนภููมิภิ าคภายใต้้สัังกััดกรม รายการที่่เ� กิิดขึ้้น� ระหว่่างกรมภายใต้้กระทรวงการคลััง
ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ได้้นำำ�มาตััดรายการออกในการจััดทำำ�งบการเงิินรวม
นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมมีี ดัังนี้้�
		การรัับรู้้�รายได้้
		 - รายได้้จากเงิินงบประมาณรัับรู้้�เมื่่�อมีีการเบิิกเงิินจากคลััง
		 - รายได้้แผ่่นดิินรัับรู้้�เมื่่�อได้้รัับเงิินและแยกแสดงเป็็นรายการต่่างหากจากรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายหน่่วยงาน
		ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
		คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรง ตามอายุุการใช้้งานของสิินทรััพย์์ ดัังนี้้�
		 - อาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง
		 - ครุุภััณฑ์์
		 - โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่่วย : บาท)
เงิินสดในมืือ
เงิินทดรองราชการ
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
เงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีกำำ�หนดจ่่ายคืืนไม่่เกิิน 3 เดืือน
เงิินฝาก
รวมเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด	

2563

2562

(439,519,865,418.83)
40,981,200.00
138,686,021,649.80
3,900,162,417.15
179,061,164,450.21
(117,831,535,701.67)

(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)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึงเงิินสดในมืือ บััตรภาษีีเงิินทดรองราชการ เงิินฝากสถาบัันการเงิิน เงิินฝากคลััง และ
รายการเทีียบเท่่าเงิินสดอื่่�นตามผัังบััญชีีมาตรฐานของกรมบััญชีีกลาง
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เงิินสดในมืือ มีียอดดุุลบััญชีีติิดลบ จำำ�นวน 117,831,535,701.67 บาท เกิิดจาก บััญชีีบััตรภาษีี และบััญชีีพัักเงิินสดรัับ ซึ่่�งเป็็นบััญชีี
ที่่�ใช้้นำำ�เข้้าข้้อมููลรายได้้แผ่่นดิินที่่�จััดเก็็บและนำำ�ส่่งจากระบบกรมสรรพากรเข้้าระบบ GFMIS โดยการ Interface มีีดุุลบััญชีีผิิดปกติิเนื่่�องจาก
การนำำ�เข้้าข้้อมููลจััดเก็็บและนำำ�ส่่งรายได้้ไม่่ถููกต้้องครบถ้้วนหลายสาเหตุุการกำำ�หนดคู่่�บััญชีีคลาดเคลื่่�อน การบัันทึึกบััญชีีผิิดหน่่วยเบิิกจ่่าย
ได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางบััญชีีที่่�เกิิดขึ้้�นของบััญชีีบััตรภาษีีแล้้วคงเหลืือข้้อผิิดพลาดทางบััญชีีบางส่่วนของปีีงบประมาณ
2549 ถึึง 2554 ที่่�ยัังอยู่่�ระหว่่างการตรวจสอบ ส่่วนบััญชีีพัักเงิินสดรัับมีีการบัันทึึกรายการปรัับปรุุงไปแล้้วของปีีงบประมาณ 2548
และปีีงบประมาณอื่่�นบางส่่วน บััญชีีบััตรภาษีีมีีดุุลบััญชีีผิิดปกติิด้้านเครดิิต ปีีงบประมาณ 2563 จำำ�นวน 3,941.71 ล้้านบาท เกิิดจากยอด
ยกมามีีดุุลบััญชีีผิิดปกติิด้้านเครดิิตสะสมจากปีีก่่อน ๆ จำำ�นวน 4,051.94 ล้้านบาท และรายการระหว่่างปีีมีีดุุลบััญชีีด้้านเดบิิต จำำ�นวน
110.23 ล้้านบาท และบััญชีีพัักเงิินสดรัับ มีีดุุลบััญชีีผิิดปกติิด้้านเครดิิต จำำ�นวน 437,299.29 ล้้านบาท เกิิดจากยอดยกมามีีดุุลบััญชีีผิิดปกติิ
ด้้านเครดิิตสะสมจากปีีก่่อน ๆ จำำ�นวน 452,086.08 ล้้านบาท รายการระหว่่างปีีมีีดุุลบััญชีีด้้านเดบิิต จำำ�นวน 14,786.79 ล้้านบาท

หมายเหตุที่ 4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(หน่่วย : บาท)

2562

2563
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
เงิินให้้ยืืมระยะสั้้�น-หน่่วยงานภาครััฐ
รวมเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น

53,524,856,202.23
1,198,198,128.51
54,723,054,330.74

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

หมายเหตุที่ 5 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
(หน่่วย : บาท)

2562

2563
เงิินให้้ยืืมระยะยาว-หน่่วยงานภาครััฐ
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาว-บุุคคลภายนอก
รวมเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาว

15,019,146,476.41
249,016,485,292.67
264,035,631,769.08

0.00
203,113,453,509.07
203,113,453,509.07

หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะยาว
(หน่่วย : บาท)
เงิินลงทุุนในหน่่วยงานร่่วม
เงิินลงทุุนในหน่่วยงานที่่�ควบคุุม
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
รวมเงิินลงทุุนระยะยาว	

2563

2562

116,913,649,894.72
1,738,560,392,572.62
275,287,822,132.01
2,130,761,864,599.35

117,018,385,643.82
1,763,514,760,313.39
382,879,254,405.99
2,263,412,400,363.20
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หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่่วย : บาท)

2563

2562

ที่่�ดิินราชพััสดุุ
6,456,026,583,514.34
4,795,856,329,776.41
รวมที่่�ดิิน		
6,456,026,583,514.34
4,795,856,329,776.41
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง	
40,571,640,953.25
37,930,626,243.75
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม-อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง	
21,819,587,500.71
19,955,430,322.06
รวมอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
18,752,053,452.54
17,975,195,921.69
ครุุภััณฑ์์		
34,269,572,435.17
32,474,411,798.10
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม-ครุุภััณฑ์์
25,661,940,844.82
23,583,224,623.46
รวมครุุภััณฑ์์
8,607,631,590.35
8,891,187,174.64
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน			
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน
19,401,822,089.28
19,401,822,089.28
ครุุภััณฑ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน
1,799,000.00
0.00
รวมที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน
19,403,621,089.28
19,401,822,089.28
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม อาคาร และอุุปกรณ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน			
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม-อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง	
9,863,441,291.30
9,058,262,410.38
ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน
ค่่าเสื่่�อมราคารสะสม - ครุุภััณฑ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน
179,899.98
0.00
รวมค่่าเสื่่�อมราคาสะสม อาคาร	
9,863,621,191.28
9,058,262,410.38
และอุุปกรณ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน
รวมที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน
9,539,999,898.00
10,343,559,678.90
งานระหว่่างก่่อสร้้าง	
10,752,404,815.60
9,474,762,722.67
รวมที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
6,503,678,673,270.83
4,842,541,035,274.31

หมายเหตุที่ 8 เงินกู้ยืมระยะสั้น
(หน่่วย : บาท)

2563
เงิินกู้้�ระยะสั้้�นที่่�เป็็นสกุุลเงิินบาท	
รวมเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น

393,702,306,758.31
393,702,306,758.31

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

หมายเหตุที่ 9 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
(หน่่วย : บาท)

2563
เงิินกู้้�ที่่�เป็็นสกุุลเงิินบาท	
รวมส่่วนของเงิินกู้้�ระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
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537,550,233,907.78
537,550,233,907.78

2562
366,754,125,968.54
366,754,125,968.54
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หมายเหตุที่ 10 เงินกู้ระยะยาว
(หน่่วย : บาท)
เงิินกู้้�ระยะยาวที่่�เป็็นสกุุลเงิินบาท	
เงิินกู้้�ระยะยาวที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ
รวมเงิินกู้้�ระยะยาว	

2563

2562

5,906,119,191,818.85
76,395,216,334.44
5,982,514,408,153.29

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

หมายเหตุที่ 11 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่่วย : บาท)

2563
หนี้้�สิินจากการออกบััตรภาษีี
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

2562

14,993,212,991.45
9,228,703,086.06
24,221,916,077.51

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

หมายเหตุที่ 12 รายได้จากงบประมาณ
(หน่่วย : บาท)

2563
รายได้้งบบุุคลากร
รายได้้งบดำำ�เนิินงาน
รายได้้งบลงทุุน
รายได้้งบอุุดหนุุน
รายได้้งบกลาง	
รายได้้งบรายจ่่ายอื่่�น
หััก เบิิกเกิินส่่งคืืนเงิินงบประมาณ	
รวมรายได้้จากงบประมาณ

2562

13,117,801,740.97
6,373,419,862.07
2,418,262,718.81
1,003,359,986.58
161,127,203,985.98
229,762,281,464.42
(24,091,681.58)
413,778,238,077.25

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 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่่วย : บาท)

2563
รายได้้จากการช่่วยเหลืือเพื่่�อการดำำ�เนิินงานจากหน่่วยงานภาครััฐ
รายได้้จากการช่่วยเหลืือเพื่่�อการดำำ�เนิินงานจากแหล่่งอื่่�น
รายได้้จากการช่่วยเหลืือเพื่่�อการลงทุุน
รายได้้จากการบริิจาค	
รายได้้จากการอุุดหนุุนและบริิจาค	

2562

10,055,646,636.89
93,071,562,681.85
62,326,936.58
80,780,238.61
103,270,316,493.93

16,903,468,852.45
64,931,548,550.73
64,568,364.19
109,546,025.92
82,009,131,793.29
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หมายเหตุที่ 14 รายได้อื่น
(หน่่วย : บาท)

2563
รายได้้ดอกเบี้้�ยเงิินฝากจากสถาบัันการเงิิน
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับอื่่�น
รายได้้เงิินปัันผล
รายได้้เงิินสมทบกองทุุนสวััสดิิการสัังคม
รายได้้เงิินนอกงบประมาณ	
รายได้้บััตรภาษีี
กำำ�ไรจากการประเมิินราคาและขายเงิินลงทุุน
รายได้้อื่่�น		
รายการหัักกลบ
รวมรายได้้อื่่�น

839,442.49
5,241,499,707.17
0.00
94,756,210.48
1,384,339,534.97
11,963,302,698.65
205,321,710.90
8,487,783,718.56
(269,220,396,257.03)
(241,842,553,233.81)

2562
1,069,239.49
5,279,888,661.94
0.00
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

หมายเหตุที่ 15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่่วย : บาท)

2563
เงิินเดืือน		
ค่่าล่่วงเวลา		
เงิินประจำำ�ตำำ�แหน่่ง	
ค่่าจ้้าง			
ค่่าตอบแทนพนัักงานราชการ
เงิินช่่วยค่่าครองชีีพ
เงิินรางวััลประจำำ�ปีี
เงิินช่่วยเหลืือด้้านการรัักษาพยาบาล
เงิินช่่วยเหลืือด้้านการศึึกษา
เงิินช่่วยเหลืือพิิเศษกรณีีเสีียชีีวิิต	
เงิินชดเชย กบข.
เงิินสมทบ กบข.
เงิินสมทบ กสจ.
เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม
ค่่าเช่่าบ้้าน		
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร	
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11,912,833,304.67
851,020,625.53
46,424,250.43
1,761,791,135.90
593,382,495.16
77,186,059.35
215,058.06
1,163,099,558.20
96,090,094.33
6,176,667.60
199,879,987.63
299,778,221.38
14,715,621.45
79,881,944.37
97,959,800.69
45,033,261,179.50
62,233,696,004.25

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

Financial Statement

หมายเหตุที่ 16 ค่าใช้สอย
(หน่่วย : บาท)

2563
ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรม
ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง	
ค่่าซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษา
ค่่าจ้้างเหมาบริิการ
ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา
ค่่าใช้้จ่่ายในการประชุุม
ค่่าเช่่า			
ค่่าวิิจััยและพััฒนา
ค่่าใช้้จ่่ายผลัักส่่งเป็็นรายได้้แผ่่นดิิน
ค่่าประชาสััมพัันธ์์
ค่่าใช้้จ่่ายหน่่วยงานในต่่างประเทศ
ค่่าใช้้สอยอื่่�น
รวมค่่าใช้้สอย	

2562

319,802,825.54
268,912,298.08
1,293,937,992.86
4,456,238,788.84
238,790,628.27
94,183,542.10
45,112,544.87
702,284,554.87
0.00
6,135,953,357.36
17,384,449.61
0.00
39,164,724.12
13,611,765,706.52

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

หมายเหตุที่ 17 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่่วย : บาท)

2563
ค่่าใช้้จ่่าย เงิินอุุดหนุุน เพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
รวมค่่าใช้้จ่่ายจากการอุุดหนุุนและบริิจาค	

2562

356,380,524,176.55
356,380,524,176.55

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

หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่่วย : บาท)

2563
ขาดทุุนสุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
ค่่าใช้้จ่่ายสวััสดิิการสัังคม
กำำ�ไรสุุทธิิจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ขาดทุุนสุุทธิิจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาความมั่่�นคงของประเทศ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น		
รายการหัักกลบ
รวมค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

2562

47,756,803.36
34,775.00
2,263,624,637.78
1,830,286,503.30
37,123,000.00
895,611,916,499.24
25,209,043,549.53
924,999,785,768.21

75,831,053.99
0.00
(2,142,066,215.77)
0.00
37,000,000.00
378,940,811,853.43
351,537,794.90
377,263,114,486.55
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รายงานการเงิน

หมายเหตุที่ 19 รายงานรายได้แผ่นดิน
(หน่่วย : บาท)

2563

2562

รายได้้แผ่่นดิินที่่�จััดเก็็บ			
		ภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา
337,497,124,001.11
336,270,474,537.34
		ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
608,629,464,746.74
694,753,440,618.30
		ภาษีีเงิินได้้ปิิโตรเลีียม
71,239,495,422.63
99,686,760,401.86
		ภาษีีเงิินได้้อื่่�น
158,940,741.90
450,612,342.10
รวมรายได้้ภาษีีทางตรง
1,017,525,024,912.38
1,131,161,287,899.60
				
รายได้้ภาษีีทางอ้้อม			
ภาษีีการขายทั่่�วไป			
		ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
745,157,678,699.71
799,905,814,742.56
		ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ
57,584,747,255.58
62,056,673,697.85
		อากรแสตมป์์
15,044,399,908.41
16,065,516,233.51
		ภาษีีการขายทั่่�วไปอื่่�น
531,454.11
53,408.63
รวมภาษีีการขายทั่่�วไป
817,787,357,317.81
878,028,058,082.55

ภาษีีขายเฉพาะ			
		ภาษีีสรรพสามิิต	
544,905,505,927.43
584,940,572,484.19
		ภาษีีบริิการเฉพาะ
679,697,242.04
994,853,968.84
รวมภาษีีขายเฉพาะ
545,585,203,169.47
585,935,426,453.03
				
ภาษีีสิินค้้าเข้้า-ออก			
		อากรขาเข้้า
91,919,169,696.79
106,510,451,348.81
		อากรขาออก
150,916,668.95
210,307,307.71
รวมภาษีีสิินค้้าเข้้า-ออก
92,070,086,365.74
106,720,758,656.52
รวมภาษีีทางอ้้อม	
1,455,442,646,853.02
1,570,684,243,192.10
				
รายได้้ภาษีีอื่่�น			
		ภาษีีลัักษณะอนุุญาต	
422,097,770.00
424,214,843.40
		ภาษีีลัักษณะอื่่�น
707,714,355.54
717,816,348.70
รวมรายได้้ภาษีีอื่่�น
1,129,812,125.54
1,142,031,192.10
รวมรายได้้แผ่่นดิิน-ภาษีี
2,474,097,483,890.94
2,702,987,562,283.80
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2563

2562

รายได้้แผ่่นดิิน-นอกจากภาษีี			
	รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ			
		รายได้้จากค่่าธรรมเนีียม
1,368,790,684.51
1,939,858,889.86
		รายได้้จากการขายสิินค้้า
855,814,262.95
684,469,542.77
		รายได้้ค่่าเช่่า
7,817,329,351.46
6,919,456,424.25
		รายรัับจากการขายสิินทรััพย์์
154,900,213.61
768,547,690.27
รวมรายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ	
10,196,834,512.53
10,312,332,547.15

รายได้้ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผล			
		รายได้้ดอกเบี้้�ย
346,617,062.26
280,371,132.07
		รายได้้เงิินปัันผล
54,691,569,145.93
45,261,853,613.40
รวมรายได้้ดอกเบี้้�ยและเงิินปัันผล	
55,038,186,208.19
45,542,224,745.47
				
รายได้้อื่่�น				
		รายได้้จากเงิินนำำ�ส่่งของรััฐวิิสาหกิิจ	
134,169,279,823.72
123,897,775,097.93
		รายได้้อื่่�น
15,713,647,410.82
8,019,271,600.38
รวมรายได้้อื่่�น
149,882,927,234.54
131,917,046,698.31
รวมรายได้้อื่่�น-นอกจากภาษีี
215,117,947,955.26
187,771,603,990.93
รวมรายได้้แผ่่นดิินที่่�จััดเก็็บ
2,689,215,431,846.20
2,890,759,166,274.73
		 รายได้้แผ่่นดิินถอนคืืนจากคลััง	
(341,421,787,114.50)
(350,305,959,757.96)
		รายได้้แผ่่นดิินจััดสรรตามกฏหมาย
(144,460,540,632.10)
(153,346,645,482.35)
รายได้้แผ่่นดิินจััดเก็็บสุุทธิิ
2,203,333,104,099.60
2,387,106,561,034.42
		รายได้้แผ่่นดิินนำำ�ส่่งคลััง	
(2,151,545,789,405.56)
(2,368,945,285,134.95)
รายได้้แผ่่นดิินรอนำำ�ส่่งคลััง
51,787,314,694.04
18,161,275,899.47
ปรัับ รายได้้แผ่่นดิินรอนำำ�ส่่งคลััง	
(54,092,962,480.88)
(19,998,250,030.72)
รายการรายได้้แผ่่นดิินสุุทธิิ
(2,305,647,786.84)
(1,836,974,131.25)
รายได้้สููง/(ต่ำำ��) กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ ก่่อนรายการรายได้้แผ่่นดิิน
(1,033,297,581,321.57)
(218,805,238,844.68)
รายได้้สููง/(ต่ำำ��) กว่่าค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ
(1,035,603,229,108.41)
(220,642,212,975.93)
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กฐิินพระราชทานกระทรวงการคลััง
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563

นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการคลััง
เป็็นประธานในพิิธีีถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทานกระทรวง
การคลััง ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 โดยมีีนายสัันติิ พร้้อมพััฒน์์
รััฐมนตรีีช่ว่ ยว่่าการกระทรวงการคลััง นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
ปลััดกระทรวงการคลััง ผู้้�บริิหาร  เจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานในสัังกััด
กระทรวงการคลััง และพุุทธศาสนิิกชนในพื้้�นที่่� ร่่วมในพิิธีี
ณ วัั ด สระเกศราชวรมหาวิิ ห าร  เขตป้้ อ มปราบศัั ตรููพ่ ่ า ย
กรุุงเทพฯ เมื่่อวัันที่่� 21 ตุุลาคม 2563
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The Royal Kathin Ceremony of Ministry
of Finance for 2020

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance,
presided over the ceremony to present the Royal Kathin
cloth for the Ministry of Finance for the year 2020, in
which Mr. Santi Prompat, Deputy Minister of Finance,
Mr. Krisada Chinavicharana, Permanent Secretary of the
Ministry of Finance, executives of agencies under the
Ministry of Finance and Buddhists in the area participated
in the ceremony at Wat Saket Rachawaramahawihan, Pom
Prap Sattru Phai District, Bangkok, on October 21, 2020.

Key Activities in The Fiscal Year 2020

พิิธีีมอบรางวััลทุุนหมุุนเวีียนดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563

พลเอกประยุุทธ์์ จันั ทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี เป็็นประธาน
ในพิิ ธี ี ม อบรางวัั ลทุ ุ น หมุุ น เวีี ย นดีี เ ด่่ น  ประจำำ �ปี ี 2563
ภายใต้้ชื่่อการจััดงาน “ทุุนหมุุนเวีียน สร้้างโอกาสให้้คนไทย
สู่่�วิิ ถี ี ชี ี วิ ิ ต ใหม่่ ที่่ � ยั่่ � ง ยืืน โดยมีี ส่ ่ ว นราชการได้้ รั ั บ รางวัั ล 
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 15 รางวััล  เพื่่อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจและ
ขวััญกำำ�ลัังใจในการพััฒนาการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตาม
เป้้ า หมายและบรรลุุ วั ั ตถุ ุ ปร ะสงค์์  ส ามารถสนัั บ สนุุ น
การปฏิิบัติั งิ านของส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
และประชาชน ในลัักษณะภาคีีเครืือข่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ 
เกิิ ด ประสิิ ทธิิ ผลต่่อ การพััฒนาประเทศ โดยมีีน ายสัั น ติิ
พร้้อมพััฒน์์ รััฐมนตรีีช่ว่ ยว่่าการกระทรวงการคลััง พร้้อมคณะ
ผู้้บ� ริิหารระดัับสููงกรมบััญชีีกลาง ร่่วมในพิิธีี ณ ตึึกสัันติิไมตรีี
ทำำ�เนีียบรััฐบาล เมื่่อวัันที่่� 17 กัันยายน 2563

2020 Outstanding Working Capital Award
Ceremony

General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, presided over
the 2020 Outstanding Working Capital Award Ceremony under
the event’s name “Working capital creates opportunities for
Thai people to a new and sustainable way of life”. There were
15  government agencies receiving the award for motivation
and morale in developing operations to achieve goals and
achieve objectives, able to support the performance of
government agencies, local government organizations and
people in the form of efficient network partners to be effective
for national development, attended by Mr. Santi Promphat,
Deputy Minister of Finance and senior executives of the
Comptroller General’s Department at Santi Maitree Building
Government House on September 17, 2020.
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พิิธีีมอบสััญญาเช่่าที่่�ดิินราชพััสดุุ
ภายใต้้ โครงการ “ธนารัักษ์์ประชารััฐ”

พลเอก ประวิิตร วงษ์์สุุวรรณ รองนายกรััฐมนตรีี
เป็็ น ประธานในพิิ ธี ี ม อบสัั ญ ญาเช่่ า ที่่� ดิ ิ น ราชพัั สดุ ุ
ตามนโยบายรััฐบาลเรื่่องลดความเหลื่่อมล้ำำ��ของสัังคม
ด้้านที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ทำำ�กิิน ภายใต้้โครงการ  “ธนารัักษ์์
ประชารััฐ” บริิเวณที่่�ราชพััสดุุแปลงหมายเลขทะเบีียนที่่�
ขก.252 พร้้อมทั้้�งมีีการจััดตลาดตามโครงการ  “เปลี่่�ยน
ชุุมชนเป็็นห้้องประชุุม” โดยมีีนายสัันติิ พร้อ้ มพััฒน์์ รััฐมนตรีี
ช่่วยว่่าการกระทรวงการคลััง และนายยุุทธนา หยิิมการุุณ
อธิิบดีีกรมธนารัักษ์์ ร่่วมในพิิธีี ณ นิิคมโนนสมบููรณ์์
ตำำ�บลโนนสมบููรณ์์ อำำ�เภอบ้้านแฮด จัังหวััดขอนแก่่น
เมื่่อวัันที่่� 28 สิิงหาคม 2563
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Royal Property Land Lease Agreement Ceremony
under the “Pracharat Thanarak” Project

General Prawit Wongsuwan, Deputy Prime Minister, presided
over the Royal Property Land Lease Agreement Ceremony
according to the government policy on reducing social inequality
on housing and land under the scheme “Pracharat Thanarak
“in the area where the Royal Property Land under the registration
number of Khor.Gor. 252 with a market according to  “Turning
the community into a meeting room” Project, attended by
Mr. Santi Promphat, Deputy Minister of Finance and Mr. Yuttana
Yimkarun, Director-General of the Treasury Department,
at Nonsomboon Industrial Estate, Non Somboon Sub-district,
Ban Haet District, Khon Kaen Province, on August 28, 2020.

Key Activities in The Fiscal Year 2020

พิิธีีบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของ COVID-19

นายประสงค์์  พูู นธเนศ ปลัั ด กระทรวงการคลัั ง
และนายสุุขุุม กาญจนพิิมาย ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือดำำ�เนิินโครงการ
เพื่่อรองรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่่างกระทรวงการคลััง
และกระทรวงสาธารณสุุข โดยมีีนางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช
ผู้้ �อำ ำ � นวยการสำำ �นั ั กงานบริิ ห ารหนี้้� ส าธารณะ นายผยง
ศรีีวณิิช กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด
(มหาชน) นายแพทย์์ สุ ุ วรร ณชัั ย  วัั ฒ นายิ่่� ง เจริิ ญ ชัั ย
อธิิบดีีกรมควบคุุมโรค และแพทย์์หญิิงพรรณพิิมล วิิปุลุ ากร 
อธิิบดีีกรมอนามััย ร่่วมในพิิธีีลงนาม ณ ตึึกสัันติิไมตรีี
ทำำ�เนีียบรััฐบาลเมื่่อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2563

Signing Ceremony of Memorandum of
Understanding on implementation of a project
to cope with the situation of COVID-19 outbreak

Mr. Prasong Puntaneat, Permanent Secretary for Finance
and Dr. Sukhum Karnchanapimai - Permanent Secretary,
Ministry of Public Health, jointly signed a memorandum of
understanding to implementation of a project to cope with the
situation of Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak between
the Ministry of Finance and the Ministry of Public Health,
with the participation of Mrs. Patricia Mongkhonvanit, Director
General of the Public Debt Management Office, Mr. Phayong
Sriwanich, President Krung Thai Bank Public Company
Limited, Dr. Suwanchai Wattanayingcharoenchai, Director-General
of the Department of Disease Control and Dr. Phanphimon
Wipulakorn, Director-General of the Department of Health in
the signing ceremony at Santi Maitree Building, Government
House on May 10, 2020.

Ministry of Finance Annual Report 2020

109

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

110

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563

Contact Information
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กระทรวงการคลัง

ที่่�อยู่่� ถนนพระรามที่่� 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2126 5800
เว็็บไซต์์ www.mof.go.th

สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ที่่�อยู่่� ถนนพระรามที่่� 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2126 5800
เว็็บไซต์์ www.palad.mof.go.th

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

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

สำ�นักงานรัฐมนตรี

Office of the Minister

กรมธนารักษ์

Treasury Department

กรมบัญชีกลาง

Comptroller General’s Department

ที่่�อยู่่� ถนนพระรามที่่� 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2126 5800 ต่่อ 2402
เว็็บไซต์์ https://ofm.mof.go.th
ที่่�อยู่่� ซอยอารีีย์์สััมพัันธ์์ ถนนพระรามที่่� 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2059 4999
เว็็บไซต์์ www.treasury.go.th
ที่่�อยู่่� ถนนพระรามที่่� 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2127 7000, 0 2270 6400
เว็็บไซต์์ www.cdg.go.th

กรมศุลกากร

ที่่�อยู่่� 1 ถนนสุุนทร-โกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ 0 2667 6000, 0 2667 7000
เว็็บไซต์์ www.customs.go.th
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Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 126 5800 ext. 2402
Website : https://ofm.mof.go.th
Soi Areesampan Rama 6 Rd., Phayathai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel : (662) 2059 4999
Website : www.treasury.go.th
Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 127 7000, 270 6400
Website : www.cdg.go.th

Customs Department

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

Contact Information

กรมสรรพสามิต

ที่่�อยู่่� 1488 ถนนนครไชยศรีี
แขวงถนนนครไชยศรีี เขตดุุสิิต กรุุงเทพฯ 10300
โทรศััพท์์ 0 2241 5600-19
เว็็บไซต์์ www.excise.go.th

กรมสรรพากร

ที่่�อยู่่� 90 ซอยพหลโยธิิน 7 ถนนพหลโยธิิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 1161
เว็็บไซต์์ www.rd.go.th

สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ที่่�อยู่่� 310 อาคาร SME Bank ชั้้�น 2 ถนนพหลโยธิิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2298 5880-7
เว็็บไซต์์ www.sepo.go.th

สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ที่่�อยู่่� ถนนพระรามที่่� 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2265 8050
เว็็บไซต์์ www.pdmo.go.th

สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

ที่่�อยู่่� ถนนพระรามที่่� 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2273 9020
เว็็บไซต์์ www.fpo.go.th

Excise Department

1488 Nakorn Chai Si Rd., Dusit,
Bangkok 10300
Tel : (662) 241 5600-19
Website : www.excise.go.th

Revenue Department

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

State Enterprise
Policy Office

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

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

Fiscal Policy Office

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

สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
และกลุ่มสารนิเทศการคลัง
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

Bureau of Policy and Strategy
and Division of Information
Office of Permanent Secretary
Ministry of Finance

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 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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