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สารจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 ที่่�ผ่่านมา	 กระที่รวงการคลัังได้้ม่่งมั�นในการบริหารเศรษฐกิจของ 

ประเที่ศให้เติิบโติอย่่างย่ั �งย่ืนมาโด้ย่ติลัอด้	 แติ่เน่องจากปัจจัย่ 

ที่ั�งภาย่นอกแลัะภาย่ในประเที่ศม่การเปลั่ �ย่นแปลังเป็นอย่่างมาก	 

ประเที่ศไที่ย่ในขณะน่�จึงติ้องเผ่ชิิญกับความที่้าที่าย่ใหม่ๆ	 ที่่�ม่ความ 

ซัับซั้อนสููง	ที่ั�งเศรษฐกิจโลักที่่�ย่ังม่ความเสู่�ย่งจากการก่ด้กันที่างการค้า 

ระหว่างประเที่ศ	ความไม่แน่นอนที่างภูมิศาสูติร์แลัะการที่หารระหว่าง 

ประเที่ศ	 การเปลั่�ย่นแปลังของเที่คโนโลัย่่ที่่�เปลั่�ย่นไปอย่่างรวด้เร็ว	

สู่งผ่ลักระที่บต่ิอรูปแบบการค้า	การลังท่ี่น	แลัะการใช้ิจ่าย่ของประชิาชิน 

โด้ย่เฉพาะอย่่างยิ่�งสูถานการณ์การระบาด้ของโรคติิด้เชืิ�อไวรัสูโคโรนา	

2019	(COVID-19)	ท่ี่�หลัาย่ประเที่ศต้ิองเผ่ชิิญซึั�งสู่งผ่ลัต่ิอเศรษฐกิจโลัก 

แลัะฉ่ด้รั�งการเติิบโติของเศรษฐกิจไที่ย่	 กระที่รวงการคลัังจึงม่หน้าที่่� 

สูำาคัญในการขับเคลั่อนแลัะบริหารเศรษฐกิจของประเที่ศในชิ่วงเวลัา 

ที่่�สูถานการณ์ติ่างๆ	 ม่ความไม่แน่นอนในที่่กมิติิ	 เพ่อให้เศรษฐกิจไที่ย่ 

สูามารถเติิบโติได้้อย่่างมเ่สูถ่ย่รภาพ	

	 กระที่รวงการคลัังได้้ด้ำาเนินนโย่บาย่ที่างการคลัังซัึ �งถือเป็น 

เคร่องย่นติ์สูำาคัญในการขับเคลั่อนเศรษฐกิจอย่่างติ่อเน่องอันจะเป็น 

การเอื�ออำานวย่ติ่อการขย่าย่ติัวที่างเศรษฐกิจในภาพรวมแลัะการเจริญ 

เติิบโติของธุ่รกิจที่่กระด้ับ	 อ่กที่ั �งย่ังสูามารถติอบสูนองติ่อความ 

ผ่ันผ่วนของเศรษฐกิจโลัก	 โด้ย่ได้้ออกนโย่บาย่แลัะมาติรการที่่�สูำาคัญ	

อาที่ิ	มาติรการกระติ่้นเศรษฐกิจระย่ะติ่างๆ	ซัึ�งรวมถึงการบรรเที่าภาระ 

ค่าใชิ้จ่าย่ในการด้ำารงชิ่พของผู่้ม่บัติรสูวัสูด้ิการแห่งรัฐ	 การชิ่วย่เหลัือ 

กลั่่มเกษติรกรผู่้ประสูบปัญหาจากภัย่ธุรรมชิาติิ	การเพิ�มความเข้มแข็ง 

ของเศรษฐกิจฐานราก	 การสูนับสูน่น	 SMEs	 ให้เข้าถึงแหลั่งเงินที่่น	 

พร้อมสู่งเสูริมองค์ความรู้แลัะความพร้อมในการที่ำาธุ่รกิจเชิิงพาณิชิย่์	 

การกระติ่้นการบริโภคภาย่ในประเที่ศผ่่านมาติรการชิิมชิ้อปใชิ้	 โด้ย่ 

มาติรการเหลั่าน่�ได้้สู่งผ่ลักระติ่้นให้เกิด้กิจกรรมที่างเศรษฐกิจผ่่านการ 

บริโภคของประชิาชินในกลั่่มติ่างๆ	 ชิ่วย่สูร้างกำาลัังซัื�อแลัะพัฒนา 

ค่ณภาพช่ิวิติประชิาชินในกล่่ัมท่ี่�ม่ความเปราะบาง	ติลัอด้จนสูร้างความ

เชิ่อมั�นให้กับนักลังที่่นแลัะประชิาชินในประเที่ศ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 ในปี	พ.ศ.	2563	สูถานการณ์การระบาด้ของโรคติิด้เชืิ�อไวรัสูโคโรนา	 

2019	 (COVID-19)	 ได้้ขย่าย่วงกว้างขึ�นที่ั�วโลักแลัะม่จำานวนผู่้ติิด้เชิื�อ 

พ่่งสููงขึ �นติ่อเน่อง	 ประชิาชินติ้องเผ่ชิิญกับชิ่วงเวลัาที่่�ย่ากลัำาบาก 

ในการด้ำาเนินช่ิวิติ	แลัะการประกอบอาช่ิพสู่งผ่ลักระที่บต่ิอเศรษฐกิจไที่ย่ 

ที่ั�งที่างติรงแลัะที่างอ้อม	 กระที่รวงการคลััง	 ได้้เลั็งเห็นถึงความเสู่�ย่ง 

ติ่อเศรษฐกิจไที่ย่	 ซัึ�งก่อนเหติ่การณ์การแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เชิื�อ 

ไวรัสูโคโรนา	2019	(COVID-19)	ก็อยู่่ในภาวะท่ี่�ต้ิองเผ่ชิิญความท้ี่าที่าย่ 

รอบด้้าน	 จึงจำาเป็นที่่�จะติ้องออกมาติรการเพ่อพย่่งแลัะลัด้ความเสู่�ย่ง 

ที่างเศรษฐกิจอย่่างที่ันที่่วงที่่	 จึงเสูนอมาติรการเพ่อดู้แลัแลัะเย่่ย่วย่า 

ผู้่ได้้รับผ่ลักระที่บทัี่�งผู้่ประกอบการแลัะประชิาชิน	โด้ย่ยึ่ด้หลััก	“ทัี่นการณ์	 

ติรงเป้าหมาย่	 แลัะชิั�วคราวติามจำาเป็น”	 เพ่อบรรเที่าผ่ลักระที่บแลัะ 

เสูริมสูภาพคลั่องให้ผู่้ประกอบการ	 รวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใชิ้จ่าย่ให้ 

ประชิาชิน	โด้ย่ม่มาติรการอาทิี่เช่ิน	มาติรการเย่่ย่วย่า	5,000	บาที่	(3	เดื้อน)	 

เพ่อชิ่วย่เหลัือเย่่ย่วย่าให้กับลัูกจ้างที่่�ได้้รับผ่ลักระที่บจากการหย่่ด้ 

ประกอบกิจการของสูถานประกอบการที่่�เสู่�ย่งติ่อการแพร่ระบาด้ของ 

โรคติิด้เชืิ�อไวรัสูโคโรนา	2019	(COVID-19)	หรือผู้่ได้้รับผ่ลักระที่บอ่นๆ	 

โครงการคนลัะครึ �งเพ่อฟื้้ �นฟืู้เศรษฐกิจระด้ับฐานราก	 โด้ย่เฉพาะ	 

กลั่่มหาบเร่	แผ่งลัอย่	ให้ม่ราย่ได้้จากการขาย่สูินค้าเพิ�มขึ�น	มาติรการ 

ช้ิอปด่้ม่คืน	เพ่อกระต้่ินการบริโภคในประเที่ศแลัะสูนับสูน่นผู้่ประกอบการ	 

การสู่งเสูริมการผ่ลัิติสูินค้าที่้องถิ �นที่่ �เป็นเศรษฐกิจระด้ับฐานราก	 

รวมถึง	มาติรการด้้านสิูนเช่ิอแลัะภาษ่เพ่อช่ิวย่เหลืัอผู้่ประกอบการแลัะ 

ประชิาชินกลั่่มติ่างๆ	

	 ภารกิจของกระที่รวงการคลัังที่ั�งการฟื้้�นฟืู้เศรษฐกิจแลัะการวาง 

รากฐานสูำาหรับอนาคติ	 เป็นภารกิจที่่�ที่้าที่าย่	 จำาเป็นติ้องด้ำาเนินการ 

อย่่างต่ิอเน่องแลัะต้ิองได้้รับความร่วมมือจากท่ี่กภาคสู่วน	ผ่มขอขอบค่ณ 

ผู้่บริหาร	ข้าราชิการ	แลัะบ่คลัากรของกระที่รวงการคลััง	รวมทัี่�งผู้่บริหาร 

แลัะเจ้าหน้าท่ี่�ของหน่วย่งานภาย่ใต้ิการกำากับดู้แลัของกระที่รวงการคลััง 

ท่ี่กท่ี่านท่ี่�ปฏิิบัติิงานด้้วย่ความม่่งมั�น	ท่่ี่มเที่	ในการเสูริมสูร้างความเจริญ 

เติิบโติที่างเศรษฐกิจของประเที่ศ	 ภาย่ใติ้หลัักวินัย่การเงินการคลััง	 

เพ่อม่่งสูู่เป้าหมาย่ในการพัฒนาประเที่ศให้มั�นคง	 มั�งคั�ง	 แลัะย่ั�งย่ืน	

สูืบไป
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	 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.

A Message from the 
Minister of Finance

(Mr. Arkhom Termpittayapaisith)
Minister of Finance
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สารจาก
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รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256310
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(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

	 ปี	2563	นับเป็นปีท่ี่�เศรษฐกิจเผ่ชิิญกับการเปล่ั�ย่นแปลังเป็นอย่่างมาก

ทัี่�งจากปัจจัย่ภาย่ในประเที่ศ	แลัะต่ิางประเที่ศ	ปัญหาการก่ด้กันที่างการค้า	

แลัะความผ่ันผ่วนของค่าเงิน	 รวมที่ั�งปัญหาจากการแพร่ระบาด้ของ 

โรคติิด้เชิื�อไวรัสูโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ที่่�สู่งผ่ลัสูืบเน่องให้การ 

บริโภค	การท่ี่องเท่ี่�ย่ว	การสู่งออกแลัะการลังท่ี่นของประเที่ศไที่ย่หด้ตัิว	 

กระที่รวงการคลัังซัึ�งเป็นหน่วย่งานหลัักในการบริหารเศรษฐกิจของ 

ประเที่ศให้เจริญเติิบโติอย่่างม่เสูถ่ย่รภาพแลัะย่ั�งย่ืน	 ควบคู่ไปกับการ 

กระจาย่ที่รัพย่ากรที่างเศรษฐกิจให้กับประชิาชินกล่่ัมต่ิางๆ	 อย่่างทัี่�วถึง	

ที่ั�งการดู้แลัความเป็นอยู่่ของประชิาชิน	 โด้ย่การขย่าย่เวลัามาติรการ 

บรรเที่าภาระค่าไฟื้ฟื้้า	 แลัะค่านำ�าประปาแลัะมาติรการชิด้เชิย่เงิน 

ให้แก่ผู้่ม่บัติรสูวัสูดิ้การแห่งรัฐ	 การเพิ�มข่ด้ความสูามารถของภาคธุ่กิจ 

ขนาด้กลัางแลัะขนาด้ย่่อม	 อาที่ิ	 มาติรการติ่อเติิม	 เสูริมที่่น	 SMEs	 

สูร้างไที่ย่	โครงการพัฒนาศักย่ภาพ	ผู้่ประกอบการ	SMEs	ให้แข่งขันได้้ 

ในติลัาด้การค้าโลัก	 แลัะโครงการสูินเชิ่อภาคธุ่รกิจราย่ย่่อย่กลั่่มติ่างๆ	

ผ่่านธุนาคารเฉพาะกิจของรัฐ	 ซึั�งนอกจากบที่บาที่ในเชิิงเศรษฐกิจแล้ัว	 

กระที่รวงการคลัังย่ังม่บที่บาที่ที่่�สูำาคัญในด้้านสูังคมแลัะการพัฒนา 

ค่ณภาพช่ิวิติของประชิาชิน	 โด้ย่ได้้จัด้ที่ำาโครงการเปล่ั�ย่นช่ิมชินให้เป็น 

ห้องประช่ิมในท่ี่�ราชิพัสูด่้ติามแนวที่างการขับเคล่ัอนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากอย่่างยั่�งยื่น	แลัะการมอบสัูญญาเช่ิาท่ี่�ดิ้นราชิพัสูด่้ติามโครงการ 

ธุนารักษ์ประชิารักษ์	 เพ่อแก้ไขปัญหาการบ่กร่กท่ี่�ราชิพัสูด่้	 อ่กทัี่�งยั่งได้้ 

เติร่ย่มความพร้อมการเข้าสูู่สัูงคมผู้่สููงอาย่่	ผ่่านโครงการศูนย์่ท่ี่�พักอาศัย่ 

สูำาหรับผู้่สููงอาย่่แบบครบวงจร	การด้ำาเนินนโย่บาย่ต่ิางๆ	ของกระที่รวง 

การคลัังนั�นม่เป้าหมาย่เพ่อให้เคร่องมือที่างการคลัังของรัฐชิ่วย่สูร้าง 

ความเท่ี่าเท่ี่ย่มความเป็นธุรรม	แลัะลัด้ความเหล่ัอมลัำ�า	ติลัอด้จนสูนับสูน่น 

ให้ภาคเอกชินม่ข่ด้ความสูามารถในการแข่งขันที่่�สููงขึ�น	 เพ่อสู่งเสูริม 

การขย่าย่ตัิวที่างเศรษฐกิจ	รักษาความสูมด่้ลัแลัะความยั่�งยื่นที่างการคลััง

	 ที่ั �งน่ �	 ในชิ่วงเวลัาที่่ �ที่ั �วโลักรวมถึงประเที่ศไที่ย่ติ้องเผ่ชิิญกับ 

สูถานการณ์การระบาด้ของโรคติิด้เชืิ�อไวรัสูโคโรนา	2019	(COVID-19)	 

ประชิาชินแลัะภาคธุ่รกิจได้้รับผ่ลักระที่บเป็นวงกว้าง	กระที่รวงการคลััง 

ได้้ด้ำาเนินมาติรการที่างการคลัังต่ิางๆ	 เพ่อช่ิวย่บรรเที่าผ่ลักระที่บให้แก่

ประชิาชิน	แลัะภาคธุ่รกิจ	อาทิี่	โครงการด้้านสิูนเช่ิอเพ่อช่ิวย่เหลืัอแลัะ 

เย่่ย่วย่ากล่่ัมอาช่ิพท่ี่�ได้้รับผ่ลักระที่บ	 การพักชิำาระเงินต้ินแลัะด้อกเบ่�ย่ 

ของสูถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	แลัะกรมศ่ลักากรได้้ออกมาติรการ

ย่กเว้นอากรขาเข้าของท่ี่�ใช้ิรักษา	 วินิจฉัย่	 หรือป้องกันโรคติิด้เชืิ�อไวรัสู 

โคโรนา	2019	(COVID-19)	

	 บที่บาที่ของกระที่รวงการคลัังม่ความสูำาคัญแลัะม่ความครอบคลั่ม 

ในหลัาย่มิติิของการแก้ไขปัญหาแลัะพัฒนาประเที่ศ	จึงต้ิองอาศัย่ความ

ร่วมมือจากบ่คลัากรของกระที่รวงการคลัังท่ี่กท่ี่าน	ผ่มขอขอบค่ณสูำาหรับ

การที่ำางานท่ี่�ท่่ี่มเที่อย่่างเต็ิมความสูามารถของคณะผู้่บริหาร	ข้าราชิการ	

แลัะบ่คลัากรของกระที่รวงการคลัังท่ี่�ที่ำาให้ภารกิจของกระที่รวงการคลััง

สัูมฤที่ธิุ�ผ่ลัติามวัติถ่ประสูงค์

	 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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(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ปลัดกระทรวงการคลัง

	 ในปีงบประมาณ	 2563	 กระที่รวงการคลัังได้้ปฏิิบัติิหน้าที่่�ในการ 

ดู้แลัเศรษฐกิจของประเที่ศเพ่อรองรับความผ่ันผ่วนติ่างๆ	 ที่ั�งจาก 

ปัจจัย่ภาย่ในแลัะภาย่นอก	 โด้ย่เฉพาะอย่่างย่ิ�งในปัจจ่บันที่่�สูภาพ 

เศรษฐกิจแลัะสูังคมเปลั่�ย่นแปลังอย่่างรวด้เร็ว	 กระที่รวงการคลััง 

จึงติ้องติิด้ติามสูถานการณ์ติ่างๆ	 อย่่างใกลั้ชิิด้	 เพ่อการบริหารงานที่่� 

รวด้เร็ว	สูามารถติอบสูนองสูถานการณ์ที่างเศรษฐกิจท่ี่�เปล่ั�ย่นแปลังไป	 

อ่กทัี่�งเพ่อให้สูอด้คล้ัองกับย่่ที่ธุศาสูติร์ชิาติิ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	 

แผ่นแม่บที่ภาย่ใติ้ย่่ที่ธุศาสูติร์ชิาติิ	 แผ่นการปฏิิรูปประเที่ศ	 แลัะแผ่น	

ระดั้บชิาติิอ่นๆ	ท่ี่�เก่�ย่วข้องในหลัาย่ประเด็้น	กระที่รวงการคลัังได้้ม่่งเน้น 

การพัฒนาโครงสูร้างที่างเศรษฐกิจเพ่อเพิ�มข่ด้ความสูามารถในการ 

แข่งขัน	 สูร้างความเที่่าเที่่ย่มแลัะความเป็นธุรรม	 เพิ�มโอกาสูในการ 

เข้าถึงที่รัพย่ากรที่างเศรษฐกิจ	 ติลัอด้จนการพัฒนาค่ณภาพชิ่วิติของ 

ประชิาชินผ่า่นการเสูรมิสูร้างศักย่ภาพของกลั่่มติา่งๆ	 โด้ย่การใช้ิกลัไก 

แลัะเคร่องมือที่างการคลัังมาชิ่วย่ในการแก้ไขปัญหาความเด้ือด้ร้อน 

ที่างเศรษฐกิจ	 ควบคู่ไปกับการเพิ�มประสูิที่ธุิภาพในการบริหารจัด้การ 

ที่างการคลัังผ่่านการนำาเที่คโนโลัย่่สูมัย่ใหม่มาใช้ิในการกำาหนด้นโย่บาย่ 

แลัะการให้บริการแก่ประชิาชิน	 พร้อมสูร้างความโปร่งใสูในการ 

ด้ำาเนินงาน	 ซัึ�งการด้ำาเนินการที่ั�งหมด้ของกระที่รวงการคลัังเป็นไป 

ติามกรอบวินัย่ที่างการคลััง	เพ่อให้การคลัังของประเที่ศม่ความเข้มแข็ง 

แลัะยั่�งยื่นในอนาคติ

	 นอกจากการพัฒนาโครงสูร้างที่างเศรษฐกิจข้างต้ินแล้ัว	 การแก้ไข 

ปัญหาเศรษฐกิจระย่ะสูั �นเพ่อบรรเที่าปัญหาความเด้ือด้ร้อนของ 

ประชิาชินก็เป็นภารกิจสูำาคัญที่่�กระที่รวงการคลัังให้ความสูำาคัญ	 อาที่ิ	

มาติรการสู่งเสูริมการบริโภคภาย่ในประเที่ศ	 “ชิิมชิ้อปใชิ้”	 การขย่าย่ 

เวลัาลัด้อัติราภาษ่มูลัค่าเพิ �มให้คงการจัด้เก็บในอัติราร้อย่ลัะ	 7	

(รวมภาษ่ท้ี่องถิ�น)	ไปอ่ก	1	ปี	เพ่อช่ิวย่ลัด้ภาระค่าครองช่ิพให้ประชิาชิน	

โด้ย่เฉพาะอย่่างยิ่�งในปี	 2563	 ซึั�งทัี่�วโลักต้ิองเผ่ชิิญกับการแพร่ระบาด้ 

ของโรคติิด้เชืิ�อไวรัสูโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท่ี่�สูร้างความเดื้อด้ร้อน 

ให้แก่ประชิาชินในที่่กสูาขาอาชิพ่	 กระที่รวงการคลัังจึงม่ภารกิจในการ

บรรเที่าความเดื้อด้ร้อนจากสูถานการณ์ดั้งกล่ัาว	 โด้ย่ได้้ออกมาติรการ 

เย่่ย่วย่าภาคธุ่รกิจแลัะประชิาชิน	 เชิ่น	 มาติรการด้้านสูินเชิ่อแลัะ 

มาติรการด้้านภาษ่	มาติรการ	“เย่่ย่วย่า	5,000	บาที่	(3	เดื้อน)”	แลัะ	

โครงการ	 “คนลัะครึ�ง”	 รวมถึงการลัด้ภาษ่ที่่ �ด้ินแลัะสูิ�งปลัูกสูร้าง 

ในอัติราร้อย่ลัะ	90	เป็นต้ิน	

	 ราย่งานประจำาปีกระที่รวงการคลัังฉบับน่�	ถือเป็นการรวบรวมผ่ลังาน 

ซัึ�งสูะที่้อนความม่่งมั �นติั�งใจของบ่คลัากรกระที่รวงการคลัังในการ 

ปฏิิบัติิงานเพ่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไที่ย่	 ในโอกาสูน่�ผ่มจึงขอแสูด้ง 

ความขอบค่ณแลัะขอสู่งความปรารถนาด้่มาย่ังที่่กที่่านในกระที่รวง 

การคลัังท่ี่�ม่สู่วนร่วมแรงร่วมใจที่ำางานกันอย่่างหนักติลัอด้ปีท่ี่�ผ่่านมา

	 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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ผลการจัดเก็บรายได้ฐานะการคลัง  
และยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาล 

ในปีงบประมาณ 2563
Government’s revenue and fiscal balance  

in fiscal year 2020
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ผลการจัดเก็บรายได้ ฐานะการคลัง และยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
ปีงบประมาณ 2563
	 ปีีงบปีระมาณ	 2563	 (ตุุลาคม	 2562	 –	 กัันยายน	 2563)	

รัฐบาลจััดเกั็บรายได้สุุทธิิ	2,389,655	ล้านบาท	ตุำ�ากัว่่าปีระมาณกัาร 

ตุามเอกัสุารงบปีระมาณ	 341,345	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 12.5	

ตุำ�ากัว่่าปีีกั่อน	176,453	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.9	ทั�งน้�	กัารจััดเกั็บ 

รายได้ท้ �ตุำ �ากัว่่าปีระมาณกัารเปี็นผลจัากัภาว่ะเศรษฐกัิจัท้�หดตุัว่	 

เน่องจัากัผลกัระทบของกัารแพร่ระบาดของโรคติุดเชืื้�อไว่รัสุโคโรนา	 

2019	 (COVID-19)	 ท้�ม้ตุ่อกัิจักัรรมทางเศรษฐกัิจัและกัารดำาเนิน 

มาตุรกัารทางภาษ้ของรัฐบาลเพ่อบรรเทาคว่ามเดือดร้อนแกั่ 

ปีระชื้าชื้นและผ้้ปีระกัอบกัาร	 เชื้่น	 กัารลดอัตุราภาษ้เงินได้หักั	 

ณ	ท้�จ่ัาย	จัากัอัตุราร้อยละ	3	เหลือร้อยละ	1.5	ตัุ�งแตุ่เดือนเมษายน	–	 

กัันยายน	2563	เปี็นตุ้น

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.

ผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงานจัดเก็บ
REVENUES - FISCAL YEAR 2019 THE RATIO OF THE GOVERNMENT’S

กรมสรรพากร

ผลการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2563 แยกตามหนวยงานจัดเก็บ
REVENUES - FISCAL YEAR 2019 THE RATIO OF THE GOVERNMENT’S

Revenue Department 

รัฐวิสาหกิจ 
State-Owned Enterprises 

หนวยงานอื่น
Other Agencies กรมศุลกากร

Customs Department 

กรมสรรพสามิต
Excise Department 64%

7%

3%

3%

19%
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Government’s revenue and fiscal balance in fiscal year 2020

ผลกัารจััดเกั็บรายได้ตุามหน่ว่ยงานจััดเกั็บสุรุปีได้	ดังน้�

 1.	กรมสรรพากร	 จััดเก็ับรายได้รว่ม	 รว่ม	 1,833,812	 ล้านบาท	

ตุำ�ากัว่่าปีระมาณกัาร	282,688	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.4

	 2.	กรมสรรพสามิต	 จััดเกั็บรายได้รว่ม	 548,362	 ล้านบาท	

ตุำ�ากัว่่าปีระมาณกัาร	94,238	ล้านบาท	หรือร้อยละ	14.7

	 3.	กรมศุุลกากร	 จั ัดเกั็บรายได้รว่ม	 93,898	 ล้านบาท	 

ตุำ�ากัว่่าปีระมาณกัาร	17,102	ล้านบาท	หรือร้อยละ	15.4

 4.	ร ัฐวิ ิสาหกิจ	 จััดเกั็บรายได้รว่ม	 188,861	 ล้านบาท	 

สุ้งกัว่่าปีระมาณกัาร	61	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0	

 5.	หน่่วิยงาน่อื่่น่	 จััดเกั็บรายได้รว่ม	 198,641	 ล้านบาท	 

สุ้งกัว่่าปีระมาณกัาร	20,041	ล้านบาท	หรือร้อยละ	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.

January

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

กรมสรรพากร
Revenue Department

Januaryกรมสรรพสามิต
Excise Department

Januaryกรมศุลกากร
Customs Department 

Januaryรัฐวิสาหกิจ
State-Owned Enterprises 

Januaryหนวยงานอื่น

2,009,311

1,833,812

585,407

548,362

108,522

93,898

169,159

188,861

188,672

198,641

Other Agencies 

ป 2562

ป 2563

Year 2019

Year 2020

สัดสวนการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2563 แยกตามหนวยงานจัดเก็บ
THE RATIO OF THE GOVERNMENT’S REVENUES - FISCAL YEAR 2020สัดส่วนการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงานจัดเก็บ

THE RATIO OF THE GOVERNMENT’S REVENUES - FISCAL YEAR 2020
(หน่่วย: ล้้าน่บาท)

(Unit: Million baht)
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ผลการจัดเก็บรายได้ ฐานะการคลัง และยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563

ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2563
	 ฐานะกัารคลังของรัฐบาลตุามระบบกัระแสุเงินสุดปีระจัำาปี ี

งบปีระมาณ	 2563	 รัฐบาลม้รายได้นำาสุ่งคลังทั�งสุิ�น	 2,346,197	

ล้านบาท	 ตุำ�ากัว่่าชื้่ว่งเว่ลาเด้ยว่กัันกัับปีีท้�แล้ว่	 194,021	 ล้านบาท	

(คิดเปี็นร้อยละ	7.6)	

	 ในขณะท้�กัารเบิกัจ่ัายเงินงบปีระมาณของรัฐบาลม้จัำานว่นทั�งสิุ�น	

3,168,730	ล้านบาท	สุ้งกัว่่าชื้่ว่งเว่ลาเด้ยว่กัันกัับปีีท้�แล้ว่	125,553	

ล้านบาท	 (คิดเปี็นร้อยละ	 4.1)	 ทำาให้ดุลเงินงบปีระมาณขาดดุล	

822,533	 ล้านบาท	 เม่อรว่มกัับดุลเงินนอกังบปีระมาณท้�เกัินดุล	

97,567	ล้านบาท	สุ่งผลให้ดุลกัารคลังรัฐบาลตุามระบบกัระแสุเงินสุด 

ขาดดุล	 724,966	 ล้านบาท	 ทั�งน้�	 รัฐบาลได้กั้้เงินเพ่อชื้ดเชื้ยกัาร 

ขาดดุล	 784,115	 ล้านบาท	 ทำาให้ดุลเงินสุดหลังกั้้เกัินดุลเท่ากัับ	

59,149	 ล้านบาท	 และเงินคงคลัง	 ณ	 สุิ�นปีีงบปีระมาณ	 2563	

ม้จัำานว่นทั�งสุิ�น	572,104	ล้านบาท

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.

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2563
GOVERMENT’S FISCAL BALANCE ON CASH BASIS REPORT: FISCAL YEAR 2020

ปีงบประมาณ
Fiscal Year

1.	รายได้*	

	 Revenue

2.	รายจั่าย	(2.1	+	2.2)	Expenditure	(2.1	+	2.2)

			2.1	 รายจั่ายปีีปีัจัจัุบัน	Current	year						

	 2.2	รายจั่ายปีีกั่อน	Carry	over

3.	ดุลเงินงบปีระมาณ 

	 Budgetary	Balance

4.	ดุลเงินนอกังบปีระมาณ 

	 Non-Budgetary	Balance

5.	ดุลเงินสุดกั่อนก้้ั	(3+4)

	 Overall	Cash	Balance	(3+4)

6.	เงินก้้ัเพ่อชื้ดเชื้ยกัารขาดดุล

	 Deficit	Financing

7.	ดุลเงินสุดหลังก้้ั	(5+6)

	 Cash	Balance	after	Financing	(5+6)

8.	เงินคงคลังตุ้นงว่ด

	 Treasury	Reserve,	Beginning	Balance

9.	เงินคงคลังปีลายงว่ด

	 Treasury	Reserve,	Closing	Balance

2,346,197 

3,168,730

2,943,860

224,870

(822,533)

97,567

(724,966)

784,115

59,149

512,955

572,104

2,540,218

3,043,177

2,788,323

254,854

(502,959)

33,500

(469,459)

348,978

(120,481)

633,436

512,955

(194,021)

125,553

155,537

(29,984)

(319,574)

64,067

(255,507)

435,137

179,630

(120,481)

59,149

(7.6)

4.1

5.6

(11.8)

(63.5)

191.2

(54.4)

124.7

149.1

(19.0)

11.5

เปรียบเทียบ 
Compare	with	FY	2018

(หน่่วย: ล้้าน่บาท)

(Unit: Million baht)

2563

2020

จัำานว่น

Amount	

2562

2019

ร้อยละ

Percent

หมายเหตุ	:	ข้อม้ลเบื�องตุ้น	ณ	ว่ันท้�	15	ตุุลาคม	2563

		 	 *เปี็นรายได้นำาสุ่งคลังซึ่่�งแตุกัตุ่างจัากัรายได้ท้�รัฐบาลจััดเกั็บได้สุุทธิิเน่องจัากัม้กัารเหล่อมเว่ลาในกัารนำาสุ่งคลัง

ที่มา	 :	กัรมบัญชื้้กัลาง	และสุำานักังานเศรษฐกิัจักัารคลัง

Note	 :	As	of	October	15th,	2020

Source	 :	Comptroller	General’s	Department	and	Fiscal	Policy	Office

76.35%

0.10%

3.94%

10.14%

หนี้รัฐบาล
Government debt

หนี้หนวยงานของรัฐ 
Government Agencies debt หนี้รัฐวิสาหกิจ

State-Owned Enterprises debt 

หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช

ความเสียหายใหแกกองทุน

เพื่อการฟนฟูฯ
Government Debt to Fiscalise FIDF

หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจ

ในภาคการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 
Financial State-Owned Enterprises debt 
(Government Guaranteed)

9.47%
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Government’s revenue and fiscal balance in fiscal year 2020

หนี้สาธารณะ
	 หน้�สุาธิารณะคงค้าง	 ณ	 ว่ันท้�	 30	 กัันยายน	 2563	 ม้จัำานว่น	

7,848,155.88	 ล้านบาท	 หรือคิดเปี็นร้อยละ	 49.34	 ของ	 GDP	

โดยเปี็นหน้�ของรัฐบาล	 5,991,843.55	 ล้านบาท	 หน้�ท้�รัฐบาลกั้้ 

เพ่อชื้ดใชื้้คว่ามเสุ้ยหายให้แกั่กัองทุนเพ่อกัารฟื้้�นฟ้ื้ฯ	 743,038.21	

ล้านบาท	 หน้�รัฐว่ิสุาหกิัจั	 795,980.29	 ล้านบาท	 หน้�รัฐว่ิสุาหกิัจั 

ท้�ทำาธิุรกัิจัในภาคกัารเงิน	(รัฐบาลคำ�าปีระกััน)	309,472.36	ล้านบาท	

และหน้�หน่ว่ยงานของรัฐ	7,821.47	ล้านบาท

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.

76.35%

0.10%

3.94%

10.14%

หนี้รัฐบาล
Government debt

หนี้หนวยงานของรัฐ 
Government Agencies debt หนี้รัฐวิสาหกิจ

State-Owned Enterprises debt 

หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใช

ความเสียหายใหแกกองทุน

เพื่อการฟนฟูฯ
Government Debt to Fiscalise FIDF

หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจ

ในภาคการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 
Financial State-Owned Enterprises debt 
(Government Guaranteed)

9.47%

หนี้สาธารณะ
Public Debt
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Overview
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Overview

Authority
 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.

Structure
 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

อำานาจหน้าท่� 
	 ตามพระราชบััญญัติปรับัปรุงกระทรวง	ทบัวง	กรม	พ.ศ.	2545	

มาตรา	 10	 กำาหนดให้กระทรวงการคลัังมีอำำานาจหน้าที�เกี�ยวกับั 

การเงินการคลัังแผ่่นดิน	การประเมินราคาทรัพย์สิิน	การบัริหารพัสิดุ	

ภาครัฐ	กิจการเกี�ยวกับัที�ราชพัสิดุ	ทรัพย์สิินขอำงแผ่่นดิน	ภาษีีอำากร	

การรัษีฎากร	 กิจการหารายได้ที�รัฐมีอำำานาจดำาเนินการได้แต่ผ่้้เดียว 

ตามกฎหมายแลัะไม่อำย้ ่ในอำำานาจหน้าที �ขอำงสิ่วนราชการอำ่น	

การบัริหารหนี�สิาธารณะ	 การบัริหารแลัะการพัฒนารัฐวิสิาหกิจ 

แลัะหลัักทรัพย์ขอำงรัฐ	 แลัะราชการอำ่นตามที�มีกฎหมายกำาหนดให้ 

เป็นอำำานาจหน้าที�ขอำงกระทรวงการคลัังหรือำสิ่วนราชการที�สิังกัด 

กระทรวงการคลััง

โครงสร้าง
	 ตามพระราชบััญญัติปรับัปรุงกระทรวง	 ทบัวง	 กรม	 พ.ศ.	 2545	

มาตรา	11	กำาหนดให้กระทรวงการคลัังมีส่ิวนราชการ	ดังต่อำไปนี�

	 1.	 สิำานักงานรัฐมนตรี

	 2.	 สิำานักงานปลััดกระทรวง

	 3.	 กรมธนารักษี์

	 4.	 กรมบััญชีกลัาง

	 5.	 กรมศุลักากร

	 6.	 กรมสิรรพสิามิต

	 7.	 กรมสิรรพากร

	 8.	 สิำานักงานคณะกรรมการนโยบัายรัฐวิสิาหกิจ

	 9.	 สิำานักงานบัริหารหนี�สิาธารณะ

	 10.	สิำานักงานเศรษีฐกิจการคลััง

	 ต่อำมา	 นายกรัฐมนตรีได้อำอำกกฎกระทรวงว่าด้วยกลัุ่มภารกิจ	

พ.ศ.	 2545	 โดยอำาศัยอำำานาจตามความในมาตรา	 21	 วรรคสิาม	

แลัะวรรคหก	 แห่งพระราชบััญญัติระเบัียบับัริหารราชการแผ่่นดิน	

พ.ศ.	 2534	 ซึ่่�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบััญญัติระเบัียบับัริหาร 

ราชการแผ่่นดิน	(ฉบัับัที�	5)	พ.ศ.	2545	ข้อำ	4	กำาหนดให้กระทรวง 

การคลัังมีกลัุ่มภารกิจ	ดังนี�

กล่�มภารกิจด้้านทรัพย์์สิน
	 1.	 กรมธนารักษี์

	 2.	 สิำานักงานคณะกรรมการนโยบัายรัฐวิสิาหกิจ

กล่�มภารกิจด้้านราย์ได้้
	 1.	 กรมศุลักากร

	 2.	 กรมสิรรพสิามิต

	 3.	 กรมสิรรพากร

กล่�มภารกิจด้้านราย์จ�าย์และหน่�สิน
	 1.	 กรมบััญชีกลัาง

	 2.	 สิำานักงานบัริหารหนี�สิาธารณะ
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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

Office of the Minister

Office of the Permanent Secretary

Fiscal Policy Office

Ministry of Finance

แผนผังโครงสร้าง
Oganization Chart

สำานักงานรัฐมนตรี
สำานักงานปลดั้กระทรวงการคลัง

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง

The Asset Cluster

Treasury Department

Comptroller General’s  

Department

Customs Department

Excise Department

Revenue Department

State Enterprise  

Policy Office

Public Debt  

Management Office

The Revenue Cluster
The Expenditure and  

Liability Cluster

กล่�มภารกิจด้้านทรัพย์์สิน

กรมธนารักษ์ กรมศ่ลกากร

กรมสรรพสามิต

กรมบัญช่กลาง

กรมสรรพากร

สำานักงานคณะกรรมการ
นโย์บาย์รัฐวิสาหกิจ

สำานักงานบริหาร
หน่�สาธารณะ

กล่�มภารกิจด้้านราย์ได้้ กล่�มภารกิจ
ด้้านราย์จ�าย์และหน่�สิน
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Overview

1.	 ส�วนราชการท่�ไม�สังกัด้กล่�มภารกิจใด้
	 •	 สำำ�นัักง�นัรััฐมนัตรัี	 มีหน้าที �ร ับัผ่ิดชอำบังานด้านช่วย 

อำำานวยการแลัะประสิานงานตามที�ได้รับัมอำบัหมายจากรัฐมนตรี	

ประสิานราชการทางการเมือำง	ติดต่อำกับัรัฐสิภาแลัะการตอำบักระท้้ถาม 

ขอำงสิมาชิกรัฐสิภา	 พิจารณาเร่อำงการขอำเข้าพบัแลัะนัดหมายขอำง 

รัฐมนตรี	 ตรวจสิอำบัเร่อำงราวแลัะความคิดเห็นเกี�ยวกับันโยบัาย 

การปฏิิบััติราชการแลัะคำาร้อำงทุกข์

 •	 สำำ�นัักง�นัปลััดกรัะทรัวงก�รัคลััง	 มีหน้าที�รับัผ่ิดชอำบัด้าน

การพัฒนายุทธศาสิตร์การบัริหารขอำงกระทรวง	 รวมทั�งการแปลัง 

นโยบัายเป ็นแนวทางแลัะแผ่นการปฏิิบั ัต ิราชการ	 ควบัคุม	

การปฏิิบััติราชการประจำา	 การประสิานงาน	 การตรวจราชการ 

ขอำงกระทรวง	 งานเผ่ยแพร่-ประชาสิัมพันธ์ข้อำม้ลั	 ข่าวสิารใน 

ภาพรวม	 นอำกจากนี�	 ยังมีหน้าที�พิจารณาดำาเนินการเกี�ยวกับัเร่อำง 

วินัยขอำงข้าราชการ	 แลัะปฏิิบััติราชการในเร่อำงที�มิได้เป็นหน้าที� 

ขอำงสิ่วนราชการใด

 •	 สำำ�นัักง�นัเศรัษฐกิจก�รัคลััง	 บัทบัาทแลัะภารกิจเกี�ยวกับั 

การเสินอำแนะแลัะอำอำกแบับันโยบัายแลัะมาตรการด้านการคลััง	

ระบับัการเงิน	รวมทั�งเศรษีฐกิจมหภาคแลัะเศรษีฐกิจระหว่างประเทศ 

ต่อำกระทรวงการคลััง	 เพ่อำเพิ�มขีดความสิามารถในการแข่งขันแลัะ 

สิ่งเสิริมการพัฒนาเศรษีฐกิจแลัะสิังคมที�ยั�งยืน	ตลัอำดจนเสิริมสิร้าง 

ความร้้ความเข้าใจแลัะการยอำมรับัในนโยบัายแลัะผ่ลังานให้แก่ 

กลัุ่มเป้าหมาย	 ประชาชน	 แลัะหน่วยงานทั�วไปทั�งในประเทศแลัะ 

ต่างประเทศ

2.	 กล่�มภารกิจด้้านทรัพย์์สิน
 • กรัมธนั�รัักษ์	มีหน้าที�ผ่ลิัตเหรียญกษีาปณ์	จัดทำาเคร่อำงราช 

อำิสิริยาภรณ์	 อำนุรักษี์	 เก็บัรักษีา	 จัดแสิดงแลัะเผ่ยแพร่ความร้ ้

เกี�ยวกับัทรัพย์สิินอำันมีค่าขอำงรัฐ	 จัดให้ใช้ประโยชน์ในที�ราชพัสิด	ุ

นอำกจากนี �ย ังมีหน้าที �เก ี �ยวกับัการควบัคุมการรับั	–	จ่ายแลัก	

แลัะเก็บัรักษีาเหรียญกษีาปณ์	การเบัิก	–	สิ่งเงินคงคลัังขอำงจังหวัด	

การควบัคุมยอำดเงินฝากขอำงรัฐที�ธนาคารแห่งประเทศไทย	 รวมถ่ง 

ดำาเนินการเกี�ยวกับัการกำาหนดราคาประเมินอำสิังหาริมทรัพย์แลัะ 

ทรัพย์สิินอำ่นตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อำง

 •	 สำำ�นัักง�นัคณะกรัรัมก�รันัโยบ�ยรััฐวิสำ�หกิจ	 มีหน้าที� 

เสินอำแนะนโยบัาย	การเงิน	การบััญชี	ค่าตอำบัแทน	แลัะสิวัสิดิการ 

ขอำงรัฐวิสิาหกิจ	กำาหนดนำาส่ิงเงินรายได้แผ่่นดิน	พัฒนาประสิิทธิภาพ	

ขอำงรัฐวิสิาหกิจ	 จัดให้มีระบับัประเมินผ่ลัการดำาเนินงานแลัะระบับั 

การกำากับัด้แลักิจการที�ดี	แลัะการแปรร้ปรัฐวิสิาหกิจ

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

support and coordination as assigned by the Minister,  

political coordination, liaison with the Parliament and  

handling of Parliamentary enquiries, maintaining the Minister’s  

meeting diary, and monitoring of issues comments and 

complains related to administrative policy.

 • Office of the Permanent Secretary responsible for 

formulating ministry’s strategic plan the oversight of regular 

duties, coordinating departmental inspections, provision of 

news and public information in general and implementation 

of matters concerning civil servants’ disciplines, and carrying 

out official duties that do not fall under any other government 

departments.

 • Fiscal Policy Office (FPO) responsible for proposing  

and identifying fiscal and financial policies and measures,  

including those concerning macroeconomics, and international  

finance with an aim to increase competitiveness and promote  

sustainable economic and social development as well as 

enhancing awareness, understanding and acceptance of 

the policies and performance to target groups, the general 

public and other entities, both domestic and foreign.

2. Asset Cluster
 • Treasury Department responsible for production of 

coins and Royal Decorations, conservation, storage, display, 

and dissemination of knowledge about the valuable state 

property, utilization of state land. Other responsibilities  

include the control of coin exchange and storage, withdrawals  

and deposits of provincial treasury reserve, control of the 

balance of the Government’s savings deposit at the Bank 

of Thailand, as well as pricing and appraisal of real estate 

and other properties as stipulated by relevant laws.

 • State Enterprise Policy Office (SEPO) has the  

responsibilities of proposing policies of finances, accounting,  

remunerations and benefits for state enterprises, state  

revenue remittance, improving the efficiency of state  

enterprises, provision of a performance evaluation and good 

governance, and privatization.

หน้าท่�และความรับผิด้ชอบ
ของส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด้
	 สิำาหรับัหน้าที�แลัะความรับัผ่ิดชอำบัขอำงสิ่วนราชการแลัะ 

รัฐวิสิาหกิจในสิังกัดกระทรวงการคลััง	มีดังนี�

The Duties and Responsibilities 
of Government Agencies and State 
Enterprise under the Ministry 
of Finance
These are as follows:
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3.	กล่�มภารกิจด้้านราย์ได้้
 • กรัมศุลัก�กรั	 มีหน้าที�รับัผิ่ดชอำบัในการจัดเก็บัภาษีศีุลักากร 

ขาเข้า-ขาอำอำก	 แลัะค่าธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 รวมทั�งเก็บัภาษีีแทน 

กรมสิรรพากร	 กรมสิรรพสิามิต	 แลัะกระทรวงมหาดไทย	 เพ่อำเป็น 

รายได้แผ่่นดิน	ซ่ึ่�งจะต้อำงมีการป้อำงกันแลัะปราบัปรามการหลีักเลีั�ยง 

แลัะลัักลัอำบัหนีภาษีี	 นอำกจากนี�	 ยังมีภารกิจหลัักในการสิ่งเสิริม 

การส่ิงอำอำก	โดยมาตรการทางภาษีีอำากร	แลัะการให้บัริการแก่ผ้้่นำาเข้า 

แลัะส่ิงอำอำก	เพ่อำสินอำงนโยบัายรัฐบัาลัในการส่ิงเสิริมการคา้ระหว่าง 

ประเทศ	 ให้สิามารถสิ่งสิินค้าไปจำาหน่ายในตลัาดต่างประเทศได้ 

อำย่างสิะดวกรวดเร็ว

 •	 กรัมสำรัรัพสำ�มิต	 มีหน้าที�รับัผ่ิดชอำบัในการจัดเก็บัภาษีีจาก 

สิินค้าบัางประเภทที�ผ่ลัิตข่�นในราชอำาณาจักรแลัะสิินค้าบัางชนิด 

ที�นำาเข้าจากต่างประเทศ	อำาทิ	ภาษีีสุิรา	ภาษีีสิถานบัริการ	ภาษีียาส้ิบั	

โดยมีมาตรการควบัคุมจัดเก็บัภาษีีแลัะการปราบัปรามผ่้้กระทำาผ่ิด 

กฎหมายอำย่างเข้มงวดกวดขัน

 • กรัมสำรัรัพ�กรั	 เป็นหน่วยงานหลัักในการจัดเก็บัรายได้ 

ภาษีีให้ภาครัฐ	 เพ่อำเป็นรายได้ให้รัฐบัาลันำามาใช้พัฒนาประเทศ	 

กำากับั/ตรวจสิอำบัการปฏิิบััติด้านภาษีีตามมาตรฐาน	ติดตามแลัะเร่งรัด	

ภาษีอีำากรค้าง	ตัวแทนฝ่ายรัฐในการรักษีาความเป็นธรรมแลัะรักษีา

สิภาพบัังคับัใช้กฎหมายภาษีี	 พิจารณาปรับัปรุงตัวบัทกฎหมายแลัะ 

ระบับัการบัริหารจัดเก็บัภาษีีเพ่อำสิ่งเสิริมการอำอำม	 การลังทุนแลัะ 

การแข่งขันในการผ่ลัิตแลัะการสิ่งอำอำกกับันานาประเทศ	 ตลัอำดจน 

สิร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้	 แลัะเสิริมสิร้างความ 

สิมัครใจในการเสิียภาษีี	 นอำกจากนี�ได้ทำาความตกลังกับัประเทศ 

ต่าง	ๆ 	เพ่อำขจัดการเก็บัภาษีีซึ่ำ�าซ้ึ่อำนระหว่างกัน	เพ่อำสินับัสินุนการค้า 

แลัะการลังทุนระหว่างประเทศ

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.
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4.	กล่�มภารกิจด้้านราย์จ�าย์และหน่�สิน
 • กรัมบัญชีีกลั�ง	 เป ็นหน่วยงานกลัางในการก ำาหนด 

มาตรฐาน	 หลัักเกณฑ์์	 แนวปฏิิบััติด้านกฎหมายการคลัังการบััญชี	

การจัดซึ่ื�อำจัดจ้างแลัะการบัริหารพัสิดุภาครัฐ	 การตรวจสิอำบัภายใน	

ค่าตอำบัแทนแลัะสิวัสิดิการ	 บัริหารงานบัุคคลัลั้กจ้างขอำงสิ่วน 

ราชการ	 แลัะความรับัผ่ิดทางลัะเมิดขอำงเจ้าหน้าที�ขอำงรัฐ	 ควบัคุม 

การเบัิกจ่ายเงินแลัะบัริหารการใช้จ่ายเงินทั�งที�เป็นเงินงบัประมาณ 

แลัะเงินนอำกงบัประมาณให้สิอำดคลั้อำงกับัการรักษีาวินัยแลัะความ 

ยั�งยืนทางการคลััง	 บัริหารเงินสิดภาครัฐ	 บัริหารการรับั-จ่ายเงิน 

ให้เป็นไปอำย่างมีประสิิทธิภาพโดยใช้ระบับัเทคโนโลัยีที �ทันสิมัย	 

สินับัสินุนการบัริหารเศรษีฐกิจการคลัังในส่ิวนภ้มิภาค	พัฒนาขีดความ 

สิามารถขอำงบัุคลัากรภาครัฐทางด้านการบัริหารการเงินภาครัฐ	 

แลัะเป็นศ้นย์ข้อำม้ลัสิารสินเทศทางการคลััง

 • สำำ�นัักง�นับรัิห�รัหนัี�สำ�ธ�รัณะ	 มีหน้าที�กำาหนดนโยบัาย 

แลัะวางแผ่นการก่อำหนี�ในภาพรวม	 ดำาเนินการเกี�ยวกับัการผ่้กพัน 

หนี�สิาธารณะ	ทั�งหนี�ในประเทศแลัะต่างประเทศ	บัริหารหนี�สิาธารณะ	

ทั�งทางด้านการบัริหารความเสิี�ยงแลัะการบัริหารเงินสิด	 จัดทำา 

ฐานข้อำม้ลัหนี�ขอำงประเทศ	 ดำาเนินการเกี�ยวกับัการเบัิกจ่ายเงินก้้	

แลัะการชำาระหนี�	ดำาเนินการหรือำจัดให้มีการพัฒนาระบับัการติดตาม

แลัะประเมินผ่ลัการดำาเนินงาน	ดำาเนินการเกี�ยวกับักฎหมาย	ระเบีัยบั	

ข้อำบัังคับั	 รวมทั�งการพัฒนาแลัะปรับัปรุงแก้ไขการผ่้กพันแลัะ 

บัริหารหนี�สิาธารณะแลัะการพัฒนาตลัาดตราสิารหนี�ขอำงประเทศ

5.	รัฐวิสาหกิจ
 ตามพระราชบััญญัติว่าด้วยการจัดตั �งอำงค์กรขอำงรัฐบัาลั	 

พ.ศ.	 2496	 กำาหนดให้รัฐบัาลัสิามารถจัดตั�งอำงค์กรขอำงรัฐบัาลั 

ที �ม ีฐานะเป็นนิติบัุคคลัเป็นพระราชกฤษีฎีกาข่ �นได้ตามที �เห็น 

สิมควร	 เพ่อำดำาเนินกิจการอำันเป็นสิาธารณะ	 หรือำเพ่อำประโยชน ์

ในทางเศรษีฐกิจ	 หรือำช่วยเหลัือำในการครอำงชีพ	 หรือำอำำานวยบัริการ 

แก่ประชาชน	โดยใช้เงินทุนจากงบัประมาณแผ่่นดิน	พระราชบััญญัติ 

ฉบัับันี�เป็นรากฐานขอำงการกำาเนิดรัฐวิสิาหกิจต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบััน 

กระทรวงการคลัังมีรัฐวิสิาหกิจในสิังกัดจำานวน	14	แห่ง	ได้แก่

 • สำำ�นัักง�นัสำลั�กกินัแบ่งรััฐบ�ลั	 มีวัตถุประสิงค์ในการอำอำก 

สิลัากกินแบั่งรัฐบัาลั	 จัดการโรงพิมพ์อำันเป็นอำุปกรณ์ในการพิมพ์ 

สิลัากกินแบ่ังรัฐบัาลั	หรือำสิิ�งพิมพ์อ่ำนหรือำกระทำาการอ่ำนใดที�เกี�ยวเน่อำง	 

หรือำที �เป็นประโยชน์แก่การดำาเนินกิจการขอำงสิำานักงานสิลัาก 

กินแบั่งรัฐบัาลั

 • ก�รัย�สำูบแห่งปรัะเทศไทย	(ยสำท.)	มีวัตถุประสิงค์ไในการ 

ผ่ลัิตบัุหรี�ซึ่ิกาแรตซึ่่�งเป็นกิจการผ่้กขาดขอำงรัฐ	 รวมถ่งการดำาเนิน 

ธุรกิจ	การประกอำบัอำุตสิาหกรรม	อำุปกรณ์	เคร่อำงมือำ	หรือำเคร่อำงใช้

ที�เกี�ยวข้อำงกับัอำุตสิาหกรรมการผ่ลิัตบัุหรี�	การสิ่งเสิริมให้มีการศ่กษีา	

วิจัย	 พัฒนาแลัะปรับัปรุงคุณภาพมาตรฐานการผ่ลัิตยาสิ้บั	 ใบัยา	

หรือำผ่ลัิตภัณฑ์์จากพืชอำ่น

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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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

 • ธนั�ค�รัออมสำินั	 มีหน้าที �แลัะความรับัผ่ิดชอำบัในการ 

สิ่งเสิริมการอำอำม	 สิร้างวินัยทางการเงิน	 แลัะการสิ่งเสิริมเศรษีฐกิจ 

ฐานรากแลัะวิสิาหกิจขนาดกลัางแลัะขนาดย่อำมให้มีความเข้มแข็ง 

ได้อำย่างยั�งยืน	ด้วยการเสินอำบัริการทางการเงินที�ครบัวงจร	ลัำ�าสิมัย 

แลัะเหนือำความคาดหวังตลัอำดจนดำาเนินโครงการตามนโยบัายรัฐ	 

เพ่อำสิร้างความแข็งแกร่งขอำงประชาชน	 เศรษีฐกิจ	 แลัะสิังคม 

ตั�งแต่ระดับัฐานราก	ยกระดับัคุณภาพชีวิตขอำงประชาชนแลัะชุมชน 

ให้เข้มแข็งยั�งยืน

 • ธนั�ค�รัอ�ค�รัสำงเครั�ะห์	 (ธอสำ.)	 มีบัทบัาทหน้าที�ในการ

สินับัสินุนให้ประชาชนมีอำาคารแลัะ/หรือำที�ดินเพ่อำใช้เป็นที�อำย้่อำาศัย	

โดยเฉพาะผ่้้มีรายได้น้อำยแลัะปานกลัางที�ไม่สิามารถเข้าถ่งบัริการ 

สิินเช่อำที�อำย้่อำาศัยขอำงธนาคารพาณิชย์ได้	 โดยมีพันธกิจที�สิำาคัญ	 

คือำ	ทำาให้คนไทยมีบั้าน

 •	 ธนั�ค�รักรัุงไทย	 จำ�กัด	 (มห�ชีนั)	 มุ่งมั�นด้แลัแลัะพัฒนา 

ศักยภาพขอำงบัุคลัากร	 เพ่อำสินับัสินุนการเติบัโตแลัะความมั�งคั�ง 

แก่ลั้กค้า	 รวมถ่งการร่วมพัฒนาเศรษีฐกิจ	 สิังคม	 แลัะสิิ�งแวดลั้อำม 

ให้คุณภาพที�ดีข่�น	 พร้อำมทั�งสิร้างผ่ลัตอำบัแทนที�ดีอำย่างยั�งยืนแก่ 

ผ้้่ถือำหุ้น

 • ธนั�ค�รัเพ่อก�รัเกษตรัแลัะสำหกรัณ์ก�รัเกษตรั	 (ธ.ก.สำ.) 

มีบัทบัาทในการให้ความช่วยเหลัือำทางด้านการเงินแก่เกษีตรกร	

กลัุ่มเกษีตรกร	 แลัะสิหกรณ์การเกษีตร	 สิำาหรับัการประกอำบัอำาชีพ 

เกษีตรกรรมหรือำอำาชีพที�เกี�ยวเน่อำงกับัเกษีตรกรรมอำย่างครบัวงจร	 

รวมถ่งเป็นสิถาบัันการเงินเพ่อำการพัฒนา	 ควบัค้่กับัการให้ความร้้ 

ทางการเงิน	 เพ่อำเพิ �มรายได้แลัะยกระดับัคุณภาพชีว ิตขอำง 

เกษีตรกรไทย

 • องค์ก�รัสำุรั�	(กรัมสำรัรัพสำ�มิต)	มีวัตถุประสิงค์ในการผ่ลัิต 

สิุราแลัะผ่ลัิตภัณฑ์์จากวัตถุพลัอำยได้ที �ได้จากการผ่ลัิตสิุราหรือำ 

ผ่ลัิตภัณฑ์์อำันเป็นอำุปกรณ์แก่การผ่ลัิตสิุรา	 เพ่อำหารายได้ให้แก่รัฐ	 

แลัะประกอำบัธุรกิจที�เกี�ยวข้อำงหรือำต่อำเน่อำงกับัการผ่ลิัตสิุรา

 •	 โรังง�นัไพ่	(กรัมสำรัรัพสำ�มติ)	มวัีตถุประสิงค์ในการผ่ลิัตไพ่	

แลัะรับัจ้างพิมพ์สิิ�งพิมพ์ทุกชนิด	 เพ่อำหารายได้ให้รัฐ	 แลัะดำาเนิน 

ธุรกิจที�เกี�ยวข้อำงตามวัตถุประสิงค์

 • ธนั�ค�รัเพ่อก�รัส่ำงออกแลัะนัำ�เข้้�แห่งปรัะเทศไทย	(ธสำนั.) 

มีหน้าที�สินับัสินุนทางการเงินเพ่อำนำาผ่้้ประกอำบัการไทยเข้าสิ้่เวที 

การค้าแลัะการลังทุนระหว่างประเทศ	 แลัะการลังทุนสิำาหรับัการ 

พัฒนาในประเทศตามนโยบัายรัฐบัาลั	 แลัะลัดความเสิี�ยงการค้า 

การลังทุนระหว่างประเทศให้แก่ผ่้ ้ประกอำบัการไทยการพัฒนา 

ประเทศ	 โดยการให้สิินเช่อำ	 คำ�าประกัน	 รับัประกันความเสิี�ยงหรือำ 

ให้บัริการที�จำาเป็นอำ่นๆ

 • บรัรัษัทปรัะกันัสำินัเชี่ออุตสำ�หกรัรัมข้นั�ดย่อม	 (บสำย.)	 

มีบัทบัาทหน้าที�ช่วยเหลืัอำวิสิาหกิจขนาดกลัางแลัะขนาดย่อำม	(SMEs)	

ในการให้บัริการคำ �าประกันสิินเช่อำแก่	 SMEs	 ที �มีศักยภาพแต่ 

หลัักทรัพย์คำ�าประกันไม่เพียงพอำในการขอำก้้ยืมเงินจากสิถาบัันการเงิน

 •	 ธนั�ค�รัพัฒนั�วิสำ�หกิจข้นั�ดกลั�งแลัะข้นั�ดย่อมแห่ง 

ปรัะเทศไทย	(ธพว.)	มีบัทบัาทในการให้บัริการทางการเงินกับั	SMEs	

ไทยรายเลั็ก	ด้านสิินเช่อำ	ด้านร่วมลังทุน	เพ่อำเพิ�มโอำกาสิการเข้าถ่ง 

แหล่ังเงินทุนแก่	SMEs	ขนาดเล็ักที�ไม่ได้รับับัริการจากระบับัสิถาบััน 

 • 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  
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Overview

การเงินเชิงพาณิชย์	 ช่วยเหลัือำแลัะพัฒนาผ่้้ประกอำบัการเชิงรุก 

ด้านการตลัาด	 ด้านการจัดการ	 แลัะด้านการผ่ลัิตเพ่อำขับัเคลั่อำน 

เศรษีฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม	 เทคโนโลัยี	 แลัะความคิดสิร้างสิรรค์	 

สิร้างความพ่งพอำใจแลัะความผ่้กพันแก่ลั้กค้า	 ค้่ค้า	 ผ่้้ถือำหุ้นแลัะ 

ผ้้่มีส่ิวนไดส่้ิวนเสีิย	ภายใตร้ะบับัการบัริการ	แลัะกระบัวนการทำางาน

ที�มีประสิิทธิภาพ	ด้วยระบับัเทคโนโลัยีสิารสินเทศที�ทันสิมัย	

 • บรัิษัท	ธนั�รัักษ์พัฒนั�สำินัทรััพย์	จำ�กัด	(ธพสำ.)	จัดตั�งข่�น 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่อำวันที�	 25	พฤษีภาคม	พ.ศ.	2547	 มีฐานะ 

เป็นรัฐวิสิาหกิจ	 สิังกัดกระทรวงการคลััง	 ภายใต้การกำากับัด้แลั 

ขอำงกรมธนารักษี์	 ได้จดทะเบัียนจัดตั�งบัริษีัทเป็นนิติบัุคคลัตาม 

ประมวลักฎหมายแพ่งแลัะพาณิชย์	เม่อำวันที�	18	สิิงหาคม	พ.ศ.	2547	

โดยมีกระทรวงการคลัังถือำหุน้ทั�งหมด	ภารกิจหลัักที�ได้รับัมอำบัหมาย

คือำทำาหน้าที�ก่อำสิร้างแลัะบัริหารจัดการศ้นย์ราชการเฉลิัมพระเกียรติ	 

๘๐	 พรรษีา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 แลัะบัริหารจัดการทรัพย์สิินอำ่น 

ขอำงรัฐตามนโยบัายรัฐบัาลั

 • ธนั�ค�รัอิสำลั�มแห่งปรัะเทศไทย	(ธอท.)	มีบัทบัาทในการ

ให้บัริการทางการเงินอำย่างถ้กต้อำงตามหลัักชะรีอำะห์	ศาสินาอำิสิลัาม	 

เพ่อำรอำงรับัการทำาธุรกรรมทางการเงินขอำงลั้กค้ามุสิลัิม	 ลั้กค้าทั�วไป 

ที�ทำาธุรกิจกับักลัุ่มมุสิลัิม	 ตลัอำดจนเป็นอำีกหน่�งทางเลัือำกให้กับั 

ลั้กค้าทั�วไป	 โดยธนาคารเน้นการสินับัสินุนแลัะเช่อำมโยงการทำา 

ธุรกิจขอำงกลัุ่มมุสิลัิมแลัะผ่้้ที�เกี�ยวข้อำงเพ่อำช่วยสิ่งเสิริมการลังทุน	

โครงการเศรษีฐกิจต่างๆ	 โดยเฉพาะอำย่างยิ�งเพ่อำการพัฒนาพื�นที� 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที�ต้อำงการแหลั่งเงินทุนเพิ�ม	 เพ่อำรอำงรับัการ 

ลังทุนโครงการในอำนาคต	 อำีกทั�งยังเป็นกลัไกในการดำาเนินการตาม 

นโยบัายขอำงรัฐบัาลัในการสินับัสินุนการเข้าถ่งแหลั่งเงินทุนขอำง 

ประชาชนทั�วไปโดยเฉพาะกลัุ่มลัก้ค้ามุสิลัิม

 •	 บรัิษัทบรัิห�รัสำินัทรััพย์	 ธนั�ค�รัอิสำลั�มแห่งปรัะเทศไทย	

จำ�กัด	 (Islamic	 Bank	 Asset	 Management	 Ltd.	 :	 IAM)  

ทำาหน้าที�แก้ไขปัญหาทางการเงินขอำงธนาคารอิำสิลัามแห่งประเทศไทย	 

(ธอำท.)	 โดยรับัโอำนหนี�ด้อำยคุณภาพ	 ในสิ่วนลั้กค้าที�ไม่ใช่มุสิลัิม	

รวมถ่งหลัักประกันขอำงสิินทรัพย์จาก	 ธอำท.	 แลัะนำาไปบัริหารหรือำ 

จำาหน่ายเท่านั�น	ตลัอำดจนดำาเนินการฟ้้อำงร้อำงดำาเนินคดีตามขั�นตอำน

ทางกฎหมายต่อำไป

 

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.	องค์การมหาชน
	 สำำ�นัักง�นัคว�มร่ัวมมือพัฒนั�เศรัษฐกิจกับปรัะเทศเพ่อนับ้�นั	 

(องค์ก�รัมห�ชีนั)	 (สำพพ.)	 จัดตั�งข่�นตามพระราชกฤษีฎีกาจัดตั�ง 

สิำานักงานความร่วมมือำพัฒนาเศรษีฐกิจกับัประเทศเพ่อำนบั้าน	

(อำงค์การมหาชน)	พ.ศ.	2548	โดยมีวัตถุประสิงค์แลัะอำำานาจหน้าที�

หลัักดังต่อำไปนี�

	 -	 ให้การช่วยเหลัือำทางการเงินแลัะทางวิชาการที�เกี�ยวโยงกับั

การช่วยเหลัือำทางการเงินในการร่วมมือำพัฒนาเศรษีฐกิจแก่รัฐบัาลั	

รัฐวิสิาหกิจ	หรือำสิถาบัันการเงินขอำงรัฐบัาลัประเทศเพ่อำนบั้าน

	 -	 ให้การร่วมมือำพัฒนาเศรษีฐกิจกับัประเทศเพ่อำนบั้าน

	 -	 รวบัรวมข้อำม้ลั	ศ่กษีา	วิเคราะห์	วิจัย	แลัะจัดทำาข้อำเสินอำแนะ 

เกี�ยวกับัการกำาหนดหรือำการดำาเนินนโยบัายแลัะมาตรการการร่วมมือำ 

พัฒนาเศรษีฐกิจกับัประเทศเพ่อำนบั้าน

	 -	 ประสิานการใช้อำำานาจหน้าที�หรือำการดำาเนินการขอำงหน่วยงาน 

ขอำงรัฐอำงค์การหรือำหน่วยงานในประเทศหรือำต่างประเทศแลัะ 

ภาคเอำกชนที�เกี�ยวข้อำงเพ่อำบั้รณาการการร่วมมือำพัฒนาเศรษีฐกิจ 

กับัประเทศเพ่อำนบั้าน

7.	 หน�วย์งานของรัฐรูปแบบอ่�น
 • ธนั�ค�รัแห่งปรัะเทศไทย	 (ธปท.)	 ม ีว ัตถ ุประสิงค  ์

ในการดำาเนินภารกิจอำันพ่งเป็นงานขอำงธนาคารกลัางเพ่อำดำารงไว้ 

ซึ่่�งเสิถียรภาพทางการเงิน	 แลัะเสิถียรภาพขอำงสิถาบัันการเงินแลัะ 

ระบับัการชำาระเงิน	มีหน้าที�หลัักดังต่อำไปนี�

	 -	 อำอำกแลัะจัดการธนบััตรขอำงรัฐบัาลัแลัะบััตรธนาคาร	 ภายใต ้

บัังคับัแห่งบัทบััญญัติขอำงกฎหมายว่าด้วยเงินตรา	 แลัะมีสิิทธ ิ

แต่ผ่้้เดียวที�จะอำอำกบััตรธนาคารในราชอำาณาจักร

	 -	 กำาหนดแลัะดำาเนินนโยบัายการเงินตามที�คณะกรรมการ 

นโยบัายการเงินกำาหนด	 ได้แก่	 รับัเงินฝาก	 กำาหนดอำัตราดอำกเบัี�ย 

ในการให้ก้้ยืมเงินแก่สิถาบัันการเงิน	 ซึ่ื�อำขายเงินตราต่างประเทศ 

แลัะแลักเปลัี�ยนกระแสิเงินสิดในอำนาคต	 ก้้ยืมเงินตราต่างประเทศ 

เพ่อำดำารงไว้ซึ่่�งเสิถียรภาพแห่งค่าขอำงเงินตรา	 ก้้ยืมเงินเพ่อำการ 

ดำาเนินนโยบัายการเงิน	 ซึ่ื �อำขายหลัักทรัพย์เท่าที �จ ำาเป็นแลัะ 

แลักเปลัี �ยนกระแสิเงินสิดในอำนาคต	 เพ่อำควบัคุมปริมาณเงิน 

ในระบับัการเงินขอำงประเทศ	 รวมถ่งยืมหรือำให้ยืมหลัักทรัพย์ตามที� 

กำาหนดโดยมีหรือำไม่มีค่าตอำบัแทน

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.
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	 -	บัริหารจัดการสิินทรัพย์ขอำง	ธปท.	(ไม่รวมสิินทรัพย์ในทุนสิำารอำง 

เงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา)	 การนำาสิินทรัพย์ไปลังทุน	

หาประโยชน์	 โดยคำาน่งถ่งความมั�นคงสิภาพคลั่อำง	 ผ่ลัประโยชน์ 

ตอำบัแทนขอำงสิินทรัพย์แลัะความเสิี�ยงในการบัริหารจัดการ

	 -	 เป็นนายธนาคารขอำงรัฐบัาลั	 โดยมีอำำานาจหน้าที �ในการ 

รับัจ่ายเงินเพ่อำบััญชีฝากขอำงกระทรวงการคลััง	 การรับัเก็บั 

รักษีาเงิน	 หลัักทรัพย์	 หรือำขอำงมีค่าอำย่างอำ่นเพ่อำประโยชน์ขอำง 

รัฐบัาลั	 การเป็นตัวแทนขอำงรัฐบัาลัในการซึ่ื�อำขายโลัหะทอำงคำาแลัะ 

เงิน	การซืึ่�อำขายแลัะโอำนตั�วแลักเงิน	หลัักทรัพย์แลัะใบัหุ้น	การควบัคุม 

แลัะการรวมไว้ในแหล่ังกลัางซ่ึ่�งเงินปริวรรตต่างประเทศ	หรือำอำาจเป็น 

นายธนาคารขอำงรัฐวิสิาหกิจหรือำหน่วยงานอำ่นขอำงรัฐ	 นอำกจากนี�	 

อำาจเป็นนายทะเบัียนหลัักทรัพย์ขอำงรัฐบัาลั	 โดยมีอำำานาจกระทำา 

การจัดจำาหน่ายหลัักทรัพย์ขอำงรัฐบัาลั	จ่ายเงินต้นแลัะดอำกเบัี�ย	หรือำ 

อำาจเป็นนายทะเบัียนหลัักทรัพย์ขอำงรัฐวิสิาหกิจสิถาบัันการเงินที�ม ี

กฎหมายเฉพาะจัดตั�งข่�นหรือำหน่วยงานอ่ำนขอำงรัฐ

	 -	เป็นนายธนาคารขอำงสิถาบัันการเงิน	โดยมีอำำานาจหน้าที�ในการ 

ให้ก้้ยืมเงินหรือำให้ความช่วยเหลัือำทางการเงินแก่สิถาบัันการเงิน	

การรับัเก็บัรักษีาเงิน	 หลัักทรัพย์	 หรือำขอำงมีค่าอำย่างอำ่นขอำงสิถาบััน

การเงิน	 รวมถ่งการสิั�งให้สิถาบัันการเงินสิ่งรายงานหรือำชี�แจงเพ่อำ 

อำธิบัายเกี�ยวกับัทรัพย์สิิน	หนี�สิิน	หรือำภาระผ่้กพันได้

	 -	 จัดตั�งหรือำสินับัสินุนการจัดตั�งระบับัการชำาระเงิน	 ระบับัการ 

หักบััญชีระหว่างสิถาบัันการเงิน	 แลัะบัริหารจัดการระบับัดังกลั่าว 

ให้เกิดความปลัอำดภัยแลัะมีประสิิทธิภาพ

	 -	กำากับั	ตรวจสิอำบั	วิเคราะห์ฐานะแลัะการดำาเนินงาน	ตลัอำดจน 

การบัริหารความเสิี�ยงขอำงสิถาบัันการเงินเพ่อำให้มีเสิถียรภาพ

	 -	 บัริหารจัดการอำัตราแลักเปลัี�ยนเงินตราภายใต้ระบับัการแลัก

เปลัี�ยนเงินตรา	 รวมทั�งบัริหารจัดการสิินทรัพย์ในทุนสิำารอำงเงินตรา	

ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา

	 -	 ควบัคุมการแลักเปลัี�ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบัคุม 

การแลักเปลัี�ยนเงิน

 • สำำ�นัักง�นัคณะกรัรัมก�รักำ�กับหลัักทรััพย์แลัะตลั�ด 

หลัักทรััพย์	 (ก.ลั.ต.)	 เป็นหน่วยงานขอำงรัฐที �จ ัดตั �งข่ �นตาม 

พระราชบััญญัติหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มีอำำานาจ

หน้าที�ในการสิ่งเสิริมแลัะพัฒนา	ตลัอำดจนกำากับัด้แลั	ตลัาดทุน	อำาทิ	

การระดมทุน	สิินค้าแลัะบัริการ	ผ้้่ประกอำบัธุรกิจที�เกี�ยวข้อำงการกระทำา 

อำันไม่เป็นธรรมในตลัาดทุน

 • สำถ�บันัคุ้มครัองเงินัฝ�ก	 (สำคฝ.)	 เป็นหน่วยงานขอำงรัฐที� 

จัดตั�งข่�นตามพระราชบััญญัติสิถาบัันคุ้มครอำงเงินฝาก	 พ.ศ.	 2551	

เพ่อำให้ความคุ้มครอำงแก่ผ่้้ฝากเงินในสิถาบัันการเงินโดยเฉพาะ 

ผ้้่ฝากเงินรายย่อำยที�เป็นคนส่ิวนใหญ่ขอำงประเทศที�อำาจจะไม่สิามารถ 

เข้าถ่งข่าวสิารทางการเงินได้อำย่างเพียงพอำ	ในกรณีที�สิถาบัันการเงิน 

ซ่ึ่�งอำย่้ภายใต้ความคุ้มครอำงถ้กปิดกิจการ	ผ้้่ฝากเงินจะได้รับัเงินฝากคืน 

จากสิถาบัันคุ้มครอำงเงินฝากอำย่างรวดเร็วภายใต้วงเงินแลัะภายใน 

ระยะเวลัาที�กฎหมายกำาหนดไว้	 สิ่วนเงินฝากที�มีจำานวนเกินวงเงิน 

จ่ายคืนดังกล่ัาว	จะได้รับัคืนเพิ�มเติมจากการชำาระบััญชีสิถาบัันการเงิน 

ที�ปิดกิจการ	มีหน้าที�หลัักดังต่อำไปนี�

 - 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



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256332

ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

	 -	คุ้มครอำงเงินฝากให้แก่ผ้้่ฝากเงิน	โดยจ่ายคืนเงินให้แก่ผ่้้ฝาก

โดยเร็วเม่อำสิถาบัันการเงินปิดกิจการ

	 -	 เก็บัเงินนำาสิ่งจากสิถาบัันการเงินที�ได้รับัความคุ้มครอำง	 เพ่อำ 

สิะสิมไว้เป็นกอำงทุนคุ้มครอำงเงินฝาก	 สิำาหรับัใช้ในการจ่ายคืนเงิน 

ให้แก่ผ่้้ฝากเงินตามวงเงินแลัะระยะเวลัาที�กฎหมายกำาหนด	 หาก	

สิถาบัันการเงินใดถ้กปิด

	 -	ชำาระบััญชีสิถาบัันการเงินที�ถ้กปิด	แลัะนำาเงินที�ได้รับัจากการ

ชำาระบััญชี	จ่ายคืนให้แก่ผ้้่ฝากในกรณีที�มีเงินฝากเกินวงเงินที�กำาหนด

 • สำำ�นัักง�นัคณะกรัรัมก�รักำ�กับแลัะสำ่งเสำรัิมก�รัปรัะกอบ 

ธุรักิจปรัะกันัภััย	(คปภั.)	เป็นหน่วยงานขอำงรัฐที�ไม่เป็นส่ิวนราชการ

แลัะไม่เป็นรัฐวิสิาหกิจ	มีฐานะเป็นนิติบุัคคลัทำาหน้าที�ดำาเนินงานตาม

นโยบัายที�กำาหนด	โดยมีภารกิจดังนี�

	 -	กำากับัแลัะพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั�นคง

	 -	 ส่ิงเสิริมแลัะสินับัสินุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบัทบัาทเสิริมสิร้าง 

ความแข็งแกร่งให้ระบับัเศรษีฐกิจสิังคมขอำงประเทศแลัะคุณภาพ 

ชีวิตที�ดีขอำงประชาชน

	 -	คุ้มครอำงสิิทธิประโยชน์ขอำงประชาชนด้านการประกันภัย

 • กองทุนัเงินัให้กู้ยืมเพ่อก�รัศึกษ�	(กยศ.)	มหีน้าที�สินับัสินุน 

แลัะเร่งดำาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษีย์	 เพ่อำรอำงรับัความเจริญ 

เติบัโตทางเศรษีฐกิจแลัะเพิ �มความสิามารถในการแข่งขันขอำง 

ประเทศเพ่อำสินอำงตอำบัความจำาเป็นดังกลั่าว	 โดยการหาทางแก้ไข 

ปัญหาความเหลั่อำมลัำ �าด้านการศ่กษีาในสิังคมเพิ �มโอำกาสิทาง 

การศ่กษีาในระดับัที�สิ้งข่�น	 ให้แก่นักเรียน	 นักศ่กษีาที�ขาดแคลัน 

ทุนทรัพย์ก ้ ้ย ืมเพ่อำการศ่กษีาในระดับัมัธยมศ่กษีาตอำนปลัาย	

(สิายสิามัญแลัะอำาชีวะ)	จนถ่งระดับัปริญญาตรี	อำันจะมีสิ่วนสิำาคัญ

ในการช่วยยกฐานะความเป็นอำย้่ขอำงประชาชนให้ดีข่�น

 •	 กองทุนับำ�เหนั็จบำ�นั�ญข้้�รั�ชีก�รั	 (กบข้.)	 มีหน้าที�เป็น 

หลัักประกันการจ่ายบัำาเหน็จบัำานาญแลัะให้ประโยชน์ตอำบัแทน 

การรับัราชการแก่ข้าราชการเม่อำอำอำกจากราชการ	 สิ่งเสิริมการ 

อำอำมทรัพย์ขอำงสิมาชิกแลัะจัดสิวัสิดิการแลัะสิิทธิประโยชน์อำ่น 

ให้แก่สิมาชิก	มีหน้าที�หลัักดังต่อำไปนี�

 - 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.
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Overview

	 -	ด้�นัลังทุนั	:	นำาเงินที�รับัจากสิมาชิกแลัะส่ิวนราชการไปลังทุน 

เพ่อำให้เกิดประโยชน์สิ้งสิุดภายใต้ความเสิี�ยงที�ยอำมรับัได้	 ตามวัตถุ 

ประสิงค์ขอำงกฎหมายแลัะนโยบัายที�คณะกรรมการกำาหนด

	 -	 ด้�นัสำม�ชีิก	 :	 ดำาเนินการเกี�ยวกับัการบัริหารฐานข้อำม้ลั 

สิมาชิก	 การจัดสิรรผ่ลัประโยชน์จากการลังทุน	 การประชาสิัมพันธ ์

เพ่อำเสิริมสิร้างความร้้ความเข้าใจที�ถ้กต้อำง	 การจัดสิวัสิดิการแลัะ 

สิิทธิประโยชน์ต่างๆ	ให้แก่สิมาชิก	รวมถ่งการจ่ายเงินแลัะผ่ลัประโยชน์ 

คืนให้แก่สิมาชิกเม่อำพ้นสิมาชิกภาพ

 •	 กองทุนัก�รัออมแห่งชี�ติ	 (กอชี.)	 เป็นหน่วยงานขอำงรัฐ 

ที�จัดตั�งข่�นตามพระราชบััญญัติกอำงทุนการอำอำมแห่งชาติ	พ.ศ.	2554	

เพ่อำให้มีระบับัการอำอำมเพ่อำการดำารงชีพในยามชราภาพที�ครอำบัคลัุม 

ประชาชนทุกกลัุ่มโดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานสิ่วนใหญ่ขอำง 

ประเทศที�เป็นแรงงานนอำกระบับัยังไม่ได้รับัความคุ้มครอำงเพ่อำการ 

ชราภาพอำย่างทั�วถ่ง	 จ่งทำาให้บัุคคลัเหลั่านี�	 มีความเสิี�ยงที�จะตกอำย้่ 

ในความยากจนในวัยส้ิงอำายุ	อัำนเน่อำงมาจากไม่มีช่อำงทางหรือำโอำกาสิ 

เข้าถ่งระบับัการอำอำมเงินในขณะที�อำย้่ในวัยทำางาน	 เพ่อำสิร้างความ 

มั�นคงในบัั�นปลัายขอำงชีวิตตลัอำดจนเพ่อำเป็นการสิร้างวินัย	ในการอำอำม 

ขอำงประชาชนคนไทยในวัยทำางาน	จ่งจัดตั�งกอำงทุนเพ่อำเป็นช่อำงทาง 

การอำอำมขั�นพื�นฐานให้แก่ผ้้่ที�ยังไม่ได้รับัความคุ้มครอำงเพ่อำการชราภาพ 

ให้ได้รับัผ่ลัประโยชน์ในร้ปบัำานาญ	 อำันเป็นการสิร้างความเท่าเทียม	

แลัะความเป็นธรรมในการด้แลัจากภาครัฐ

 • มูลันัิธิสำถ�บันัวิจัยนัโยบ�ยเศรัษฐกิจก�รัคลััง	 (สำวค.)	

จัดตั�งข่�นเม่อำวันที�	1	พฤษีภาคม	พ.ศ.	2544	เป็นอำงค์กรไม่แสิวงหา

กำาไรภายใต้การสินับัสินุนขอำงกระทรวงการคลัังมีภารกิจตามการจด

ทะเบัียนม้ลันิธิ	ดังนี�

	 -	 การศ่กษีาวิเคราะห์	 วิจัยด้านเศรษีฐกิจการเงิน	 การคลััง	

แลัะสิังคม	ตลัอำดจนการดำาเนินการติดตาม	รวบัรวม	รายงานข้อำม้ลั

แลัะสิถานะทางเศรษีฐกิจการเงิน	การคลััง	แลัะสิังคม

	 -	 การสิ่งเสิริมความร่วมมือำด้านการวิจัยแลัะการฝึกอำบัรมกับั 

หน่วยงาน/อำงค์กรภายนอำกทั�งในประเทศแลัะต่างประเทศ

	 -	 การดำาเนินการร่วมกับัอำงค์การการกุศลัอำ่นๆ	 เพ่อำสิาธารณ 

ประโยชน์

	 -	ไม่ดำาเนินการเกี�ยวข้อำงกับัการเมือำงแต่ประการใด

	 -	เป็นที�ปรก่ษีางานด้านการศ่กษีา	วิเคราะห์	 วิจัย	จัดฝึกอำบัรม	

แลัะจัดสิัมมนาในสิาขาต่างๆ

 - 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.



ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256334

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง	
Mr. Krisada Chinavicharana
Permanent	Secretary



MOF Top Executives (as of Dec 31, 2020)

Ministry of Finance Annual Report 2020 35

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
The Asset Cluster

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง	
Mr. Krisada Chinavicharana
Permanent	Secretary

นายประภาศ คงเอียด    
ผู้อำานวยการสำานักงาน	 	
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Mr. Prapas Kong-Ied
Director	General,	
The	State	Enterprise	Policy	Office

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



ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256336

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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นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร
Mr. Patchara Anuntasilpa
Director	General,	The	Customs	Department

นายลวรณ แสงสนิท 
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr. Lavaron Sangsnit 
Director	General,	The	Excise	Department



ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นายจำาเริญ 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

รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256338

นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Mrs. Patricia Mongkhonvanit
Director	General,	

The	Public	Debt	Management	Office

กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
The Expenditure and Liability Cluster
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หน่วยงานที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ
Unit not under a cluster

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
Miss Kulaya Tantitemit
Inspector	General	acting	as	Director	of
the	Fiscal	Policy	Office



ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256340

ผู้ตรวจราชการ
Inspector General

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Miss Chunhachit Sungmai 
Chief	Inspector	General

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	
Miss Wilai Tantinantana
Inspector	General
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นางวรนุช ภู่อิ่ม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Mrs. Woranuch Phu-Im

Inspector	General

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	
Mr. Vichak Apirugnunchai
Inspector	General

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Mr. Boonchai Charassangsomboon	
Inspector	General



ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256342

นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
Mr. Panit Dhirapharbwongse
Adviser	on	Law

ที่ปรึกษา
Advisor

นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	

Miss.Pimpen Ladpli
Adviser	on	Policy	and	Strategy

นางชลิดา พันธ์กระวี
ที่ปรึกษาการคลัง

Mrs.Chalida Phungravee
Adviser	on	Finance
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นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

Mr. Sitthirat Darongkamas
Assistant	of	Permanent	Secretary

นางอุษามาศ ร่วมใจ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Mrs. Usamas Ruamjai
Adviser	on	Information	and
Communication	Technology



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256344

งบประมาณรายจ่ายและอัตรากำาลัง

งบประมาณรายจ่่ายของกระทรวงการคลััง ประจ่ำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ่ำาแนกตามหน่วยงาน

THE BUDGET OF THE MINISTRY OF FINANCE 2020 BY DEPARTMENT

ที่่�มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่่� 1 รายรับรายจ่่ายเปร่ยบเที่่ยบ ประจ่ำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, สำานัักงบประมาณ

Source: Budget document issue no.1, Budget of Fiscal Year 2020, book no.1, The Bureau of the Budget

งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามหนวยงาน

THE BUDGET OF THE MINISTRY OF FINANCE 2020 BY DEPARTMENT

หนวย : บาท
Unit  : Baht

ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 1 รายรับรายจายเปรียบเทียบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563, สํานักงบประมาณ
Source: Budget document issue no.1, Budget of Fiscal Year 2020, book no.1, The Bureau of the Budget

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Office of Permanent Secretary

กรมธนารักษ

Treasury Department

กรมบัญชีกลาง

Comptroller General’s Department

กรมศุลกากร

Customs Department

กรมสรรพสามิต

Excise Department

กรมสรรพากร

Revenue Department

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

State Enterprise Policy Office

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Public Debt Management Office

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

Fiscal Policy Office

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

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

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

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

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

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

147,826,100
125,696,100

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

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

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 FISCAL YEAR 2019

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  FISCAL YEAR 2020

242,206,416,600

248,364,025,800

รวม

หนั่วย : บาที่

Unit  : baht



Ministry of Finance Annual Report 2020 45

Budget and Staffing Ratio

MOF’S STAFFING RATIO OF CIVIL SERVERANTS, GOVERNMENT EMPLOYEES, 
PERMANANT EMPLOYEE

อัตรากําลังที่มีคนครอง
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2563
MOF’S STAFFING RATIO OF CIVIL SERVERANTS, GOVERNMENT EMPLOYEES, PERMANANT EMPLOYEE

73%

17%4%

ขาราชการ
Civil Servants

ลูกจางชั่วคราว
Temporary Employees

พนักงานราชการ
Government Employees

ลูกจางประจํา
Permanent Employees

6%

จ่ำานวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
Number of persons admitted to work

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

และส�ำนักงำนรัฐมนตรี  

Office of  Permanent Secretary

กรมธนำรักษ ์

Treasury Department

กรมบัญชีกลำง 

Comptroller General’s Department

กรมศุลกำกร 

Customs Department

กรมสรรพสำมิต 

Excise Department

กรมสรรพำกร 

Revenue Department

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

State Enterprise Policy Office

ส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 

Public Debt Management Office

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

Fiscal Policy Office

รวม 

Total

218 

1,354 

1,832 

4,563 

3,118 

18,487 

158 

167 

288 

30,185

55 

339 

350 

803 

543 

487 

30 

8 

23 

2,638

24 

333 

75 

175 

185 

866 

1 

- 

11 

1,670

174 

1,102 

409 

768 

1,102 

3,027 

39 

91 

132 

6,844

471 

3,128 

2,666 

6,309 

4,948 

22,867 

228 

266 

454 

41,337

4 

19 

23 

41 

36 

186 

2 

2 

3 

316

จ่ำานวนผู้พิการ 
ที่รับเข้าทำางาน 

Number of disabled 

persons admitted 

to work

ส่วนราชการ
DEPARTMENT

ข้าราชการ 
Civil Servants

พนักงานราชการ  
Government Employees

ลัูกจ่้างประจ่ำา 
Permanent Employees

ลัูกจ่้างชั่วคราว  
Temporary Employee

ข้าราชการ 
Civil Servants

ข้อมูล ณ วันัที่่� 30 กนััยายนั 2563

ที่่�มา : สำานัักบริหารที่รัพยากรบุคคล

As September 30, 2020

Source: Human Resource Management Bureau, Ministry of Finance 

อัตรากำาลัังที่มีคนครอง
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลัูกจ่้างประจ่ำา ลัูกจ่้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลััง ประจ่ำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256346

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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Vision and Mission



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256348

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Being Fiscal and Economic 

Pillar for Sustainable Development

วิสัยทัศน์
Vision

เสนอแนะ

นโยบายการคลััง

แลัะเศรษฐกิจ

1. Suggestion 

on fiscal and 

economic policies

2. Management 

of Government revenue 

collection

3. Management 

of State finance

4. Management 

of Government 

property 

พันธกิจ
Mission

บริหารการ

จัดเก็บรายได้

ภาครัฐ

บริหารการเงิน

แผ่่นดิน

บริหารจัดการ

ทรัพย์สินภาครัฐ

1. 2. 3. 4.
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Vision and Mission

กระทรวงการคลัง สำานักงานปลัด 
กระทรวงการคลัง

Office of the 
Permanent Secretary

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

The center of the Ministry of Finance’s administration 

with efficiencies and good governance’s principles

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.  กำาหนดนโยบาย เป้้าหมายแลัะผ่ลัสัมฤทธิ์ิ�ของงานในกระทรวง

2.  พัฒนายุทธิ์ศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั�งการแป้ลัง 

 นโยบายเป้็นแนวทางแลัะแผ่นการป้ฏิิบัติราชการ

3.  ดำาเนินการเก่�ยวกับการบริหารแลัะพัฒนาบุคลัากรของกระทรวง  

 รวมถึึงการกำาหนดนโยบายแลัะวางแผ่นเพ่อบริหารแลัะพัฒนา 

 บุคลัากรของกระทรวง

4.  ดำาเนินการเก่�ยวกับกฎหมายแลัะระเบ่ยบท่�อย่่ในความรับผิ่ดชอบ 

 ของกระทรวงแลัะกฎหมายอ่นท่�เก่�ยวข้อง

5.  ดำาเนินการเก่�ยวกับการตรวจสอบแลัะป้ระเมินผ่ลัการป้ฏิิบัต ิ

 ราชการแลัะเร่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

6.  เผ่ยแพร่ข้อม่ลัสารสนเทศด้านการคลัังแก่สาธิ์ารณชนเพ่อ 

 เสริมสร้างความเช่อมั�นต่อระบบเศรษฐกิจของป้ระเทศ

7.  เป้็นศ่นย์ข้อม่ลัสารสนเทศของกระทรวง ตลัอดจนให้คำาแนะนำา 

 เก่�ยวกับนโยบายแลัะแผ่นการพัฒนาระบบเทคโนโลัย่สารสนเทศ 

 แลัะการส่อสาร รวมทั�งการใช้ป้ระโยชน์ของข้อม่ลัของหน่วยงาน 

 ในสังกัดกระทรวง

8.  บ่รณาการแลัะขับเคลั่อนแผ่นการป้้องกันแลัะป้ราบป้รามการ 

 ทุจริตแลัะการส่งเสริมคุ้มครองจริยธิ์รรมในกระทรวง

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



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256350

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กรมธนารักษ์
The Treasury Department

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

Professional national assets management with 

good governance for economic and social sustainability

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.  บริหารจัดการท่�ราชพัสดุให้เกิดป้ระสิทธิิ์ภาพส่งสุดทั�งในเชิง 

 เศรษฐกิจ สังคม แลัะสิ�งแวดลั้อม  

2.  ป้ระเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากลั

3.  ผ่ลัิตแลัะบริหารจัดการเหร่ยญกษาป้ณ์ให้เพ่ยงพอต่อ 

 ความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 

4.  จัดแสดง เผ่ยแพร่ อนุรักษ์ แลัะด่แลัรักษาทรัพย์สินม่ค่า 

 ของรัฐตามหลัักวิชาการ เพ่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธิ์รรม 

 ของชาติ

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
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Vision and Mission

กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's 

Department

กำากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

To regulate and administer government expenditures 

to meet the highest value

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.  กำาหนดมาตรฐาน หลัักเกณฑ์์ แนวป้ฏิิบัติด้านกฎหมาย 

 การคลััง การบัญช่ การจัดซื้ื�อ จัดจ้าง แลัะการบริหารพัสดุ  

 ภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนแลัะสวัสดิการ  

 เงินนอกงบป้ระมาณ ลั่กจ้าง แลัะความรับผ่ิดทางลัะเมิด 

 ของเจ้าหน้าท่�ของรัฐให้สอดคลั้องกับการรักษาวินัยแลัะ 

 ความยั�งยืนทางการคลััง

2.  บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป้็นไป้ 

 อย่างม่ป้ระสิทธิ์ิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลัย่ท่�ทันสมัย

3.  สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลัังในส่วนภ่มิภาค

4.  พัฒนาข่ดความสามารถึของบุคลัากรภาครัฐทางด้านการ 

 บริหารการเงินภาครัฐ

5.  เป้็นศ่นย์ข้อม่ลัสารสนเทศทางการคลััง

1.  To set a standard practice and guideline in fiscal laws 

  for accounting, procurement and supply management, 

  internal audit, compensation and benefits, non- 

 budgetary 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



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256352

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กรมศุลกากร
The Customs Department

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

An excellent Customs service to achieve sustainable development 

of Thailand economy and global trade connectivity

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.  อำานวยความสะดวกทางการค้าแลัะส่งเสริมระบบโลัจิสติกส์ 

 ของป้ระเทศ

2.  ส่งเสริมเศรษฐกิจของป้ระเทศด้วยมาตรการทางศุลักากร 

 แลัะข้อม่ลัการค้าระหว่างป้ระเทศ

3.  ป้กป้้องสังคมให้ป้ลัอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลักากร

4.  จัดเก็บภาษ่อย่างเป็้นธิ์รรม โป้ร่งใส แลัะม่ป้ระสิทธิ์ิภาพ

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
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Vision and Mission

กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
The Excise Department

ผู้นำาการจัดเก็บภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

The leader of tax collection for society, 

environment and energy

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.  นำานวัตกรรมแลัะฐานข้อม่ลัมาใช้เพ่อการจัดเก็บภาษ ่

 อย่างยั�งยืน

2.  ผ่ลัักดันมาตรการภาษ่เพ่อความผ่าสุกของป้ระชาชน

3.  พัฒนาองค์กรแบบพลัวัตตามระบบราชการ 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



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256354

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กรมสรรพากร
The Revenue Department

จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ 
ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

Improve Thailand’s Economy and Society through good governance, 

modern tax collection and attentive services

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.  จัดเก็บภาษ่อากรให้ได้ตามป้ระมาณการ

2.  ยกระดับการให้บริการ แลัะสร้างความสมัครใจในการเส่ย 

 ภาษ่

3.  เสนอแนะนโยบายทางภาษ่อากรต่อกระทรวงการคลััง

1.  Collect Tax as forecasted

2.  Deliver services and create voluntary tax compliance

3.  Propose tax policies to Ministry of Finance
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Vision and Mission

กรมสรรพากร สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
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

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.  เสนอแนะนโยบาย แผ่น กฎหมาย ระเบย่บ แลัะมาตรการ 

 ท่�เก่�ยวกับการบริหารแลัะพัฒนารัฐวิสาหกิจแลัะหลัักทรัพย์ 

 ของรัฐ

2.  กำากับ ด่แลั ติดตาม ป้ระเมินผ่ลั แลัะพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 ให้มก่ารดำาเนินงานท่�สอดคลั้องกับนโยบาย แผ่น กฎหมาย  

 แลัะมาตรการเก่�ยวกับการบริหารแลัะพัฒนารัฐวิสาหกิจ

3.  ให้คำาป้รึกษา เสนอแนะ แลัะให้ความช่วยเหลืัอด้านวิชาการ 

 ของการบริหารแลัะพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ

4.  ดำาเนินการบริหารหลัักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจแลัะกิจการ 

 ท่�รัฐถึือหุ้นตำ�ากว่าร้อยลัะห้าสิบของทุนทั�งหมด

5.  ดำาเนินการเก่�ยวกับการให้เอกชนร่วมลังทุนในกิจการของรัฐ

6.  ป้ฏิิบัติการอ่นใดตามท่�กฎหมายกำาหนดให้เป้็นอำานาจหน้าท่� 

 ของสำานักงาน หรือตามท่�กระทรวงหรือคณะรัฐมนตร่ 

 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



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256356

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.)
Public Debt Management 

Office (PDMO)

บริหารหนี้สาธารณะ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และยั่งยืน

Prudent public debt management to ensure stability and 

promote sustainable economic and social development

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

 บริหารหน่�สาธิ์ารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน่� 

สาธิ์ารณะอย่างม่ป้ระสิทธิ์ิภาพแลัะป้ระสิทธิ์ิผ่ลั ด้วยระบบ 

ข้อม่ลัแลัะเทคโนโลัย่สารสนเทศ เพ่อเสริมสร้างความยั�งยืน 

ทางการคลัังแลัะการพัฒนาเศรษฐกิจ

 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
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Vision and Mission

สำานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.)

สำานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.)

Fiscal Policy Office (FPO)

องค์กรนำาในการเสนอแนะ
นโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล
To be a leading organization in fiscal and economic policy 

recommendations for balanced economic development

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

1.  ศึกษา แลัะวิเคราะห์แลัะเสนอแนะนโยบายด้านการคลััง  

 ระบบการเงิน การออม แลัะการลังทุน รวมทั�งเศรษฐกิจ 

 มหภาคแลัะระหว่างป้ระเทศอย่างมืออาช่พ

2.  ติดตาม กำากับ แลัะป้ระเมินผ่ลั มาตรการเศรษฐกิจการคลััง 

 ให้ม่ป้ระสิทธิ์ิภาพ

3.  เสริมสร้างความร่้ความเข้าใจ แลัะการยอมรับในนโยบาย 

 เศรษฐกิจการคลัังกับทุกภาคส่วน

4.  พัฒนาบุคลัากรแลัะองค์กรส่่ความเป้็นเลัิศ ด้านวิชาการ 

  คุณธิ์รรม แลัะม่ความสุข

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



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256358

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
The Ministry of Finance Key Performance Report 

for the Fiscal Ye ar 2020
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รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256360

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

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

 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-billion- 

baht 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 

1. มาตรการช่่วยเหลือประช่าช่นจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช่ื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 1.1 โครงการเพ่ื่อช่่วยเหลืือ เยียวยา แลืะช่ดเช่ย ให้้แก่่ประชาชน 

ซึ่่�งได้้รับผลก่ระทบจาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ของก่ระทรวงก่ารคลัง ห้ร้อ “มาติรก่ารเยีียีวยีา 5,000 บาท  

(3 เด้อ้น)” 

 คณะรัฐมนติรีในคราวประชุม เม่อวันที� 24 มีนาคม 31 มีนาคม 

21 เมษายีน และ 28 เมษายีน 2563 ได้้มีมติิเห้็นชอบโครงก่ารฯ  

ที�มีวัติถุุประสงค์เพ่อช่วยีเห้ล้อเยีียีวยีาให้้กั่บลูก่จ้างที�ได้้รับผลก่ระทบ 

จาก่ก่ารห้ยีุด้ประก่อบก่ิจก่ารของสถุานประก่อบก่ารที�เสี�ยีงติ่อก่าร 

แพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ห้ร้อผู้ได้้รับ 

ผลก่ระทบอ่นๆ ที�มีคุณสมบัติิครบถุ้วนติามแนวทางและวิธีีก่าร 

ในก่ารด้ำาเนินโครงก่ารฯ ที�ก่ระทรวงก่ารคลัง ก่ำาห้นด้ โด้ยีเป็นก่าร 

สนับสนุนเงินช่วยีเห้ล้อรายีละ 5,000 บาทติ่อเด้้อน เป็นระยีะเวลา  

3 เด้้อน (เมษายีน - มิถุุนายีน 2563) ผ่านบัญชีพร้อมเพยี์ที�ลง 

ทะเบียีนด้้วยีเลขบัติรประจำาติัวประชาชนห้ร้อบัญชีธีนาคาร ทั�งนี� 

ข้อมูล ณ วันที� 30 ก่ันยีายีน 2563 ก่ระทรวงก่ารคลังได้ด้้ำาเนินก่าร 

จ่ายีเงินชด้เชยีรายีได้้ให้้แก่่ผู้ได้้รับสิทธีิ�แล้วจำานวน 15.3 ล้านคน 

คิด้เป็นวงเงิน ประมาณ 2.29 แสนล้านบาท

 1.2 มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ครอบคลุม 

ก่ลุ่มเป้าห้มายีประมาณ 28 ล้านคน (ประก่อบด้้วยี 3 โครงก่าร/

มาติรก่าร) ได้้แก่่ 

 (1) โครงก่ารเพิ�มก่ำาลังซึ่้ �อให้้แก่่ผู ้มีบัติรสวัสด้ิก่ารแห้่งรัฐ 

โด้ยีอนุมัติิของคณะรัฐมนติรี เม่อวันที� 29 ก่ันยีายีน 2563 มีวัติถุุ

ประสงค์เพ่อช่วยีเห้ล้อเยีียีวยีา และลด้ภาระค่าใช้จ่ายีให้้แก่่ก่ลุ่ม 

ผู้มีบัติรสวัสด้ิก่ารแห้่งรัฐ (ผู้มีบัติรฯ) ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงที�

มีสถุานก่ารณ์แพร่ระบาด้ของโรคติดิ้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ซ่ึ่�งทำาให้้ก่ลุ่มผู้มีบัติรฯ ไม่สามารถุประก่อบอาชีพได้้ติามปก่ติิ มีรายีได้้ 

ลด้ลงและไม่สามารถุห้ารายีได้้จาก่แห้ล่งอ่นมาทด้แทนได้้ โด้ยี 

โครงก่ารฯจะเป็นก่ารช่วยีเห้ล้อวงเงินค่าซึ่้�อสินค้าบริโภคอุปโภค 

ที �จ ำาเป็นจาก่ร้านธีงฟ้้าราคาประห้ยีัด้พัฒนาเศรษฐก่ิจท้องถุิ �น  

จำานวน 500 บาทติ่อคนติ่อเด้้อน เป็นระยีะเวลา 3 เด้้อน ติั�งแติ่ 

เด้้อนตุิลาคมถุ่งเด้้อนธัีนวาคม 2563 เป็นวงเงินรวม 21,000 ล้านบาท  

อันจะช่วยีบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายีให้้ผู้มีบัติรฯ สามารถุด้ำารงชีวิติ 

ขั�นพ้�นฐานในช่วงที�มีสถุานก่ารณ์แพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) ได้้ และส่งผลติ่อเน่องในก่ารพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิติของผู้มีบัติรฯ ซึ่่�งเป็นก่ลุ่มผู้มีรายีได้้น้อยี และมีความเปราะบาง 

ทางด้้านทรัพยี์สินและห้นี�สิน อีก่ทั�งโครงก่ารด้ังก่ล่าวยีังก่่อให้้เก่ิด้ 

ก่ารใช้จ่ายีในท้องถิุ�น ก่ระจายีรายีได้้สู่ผู้ประก่อบก่ารในพ้�นที� ซ่ึ่�งถุ้อเป็น 

เศรษฐก่ิจฐานราก่ที�สำาคัญ

 (2) โครงก่าร “คนละคร่ �ง” โด้ยีอนุมัติิของคณะรัฐมนติรี  

เม่อวันที� 29 ก่ันยีายีน 2563 มีวัติถุุประสงค์เพ่อฟ้้�นฟู้เศรษฐก่ิจ 

ระด้ับฐานราก่ โด้ยีเฉพาะก่ลุ่มห้าบเร่ แผงลอยี เพ่อให้ม้ีรายีได้้จาก่ 

ก่ารขายีสินค้าเพิ�มข่�น โด้ยีภาครัฐร่วมจ่ายีค่าอาห้าร เคร่องด้่ม 

และสินค้าทั�วไป ผ่านฝ่่ายีของผู้ซ้ึ่�อ 10 ล้านคน ร้อยีละ 50 ทั�งนี� ไม่เกิ่น 

150 บาทติ่อคนติ่อวัน ห้ร้อไม่เก่ิน 3,000 บาทติ่อคน ในระห้ว่าง 

วันที� 23 ติุลาคม ถุ่ง 31 ธีันวาคม 2563 ซึ่่�งก่ารร่วมจ่ายีคนละคร่�งนี� 
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รัฐบาลใช้งบประมาณรวม 30,000 ล้านบาท แติ่จะช่วยีลด้ภาระ 

ค่าใช้จ่ายีของประชาชนและช่วยีเติิมก่ำาลังซ้ึ่�อของประชาชน เพ่อให้้มี 

ก่ารใช้จ่ายีห้มุนเวียีนไปถุ่งผู้ประก่อบก่ารรายียี่อยีได้้อยี่างติ่อเน่อง 

เป็นเงิน 60,000 ล้านบาท 

 (3) มาติรก่าร “ช้อปดี้มค้ีน” เป็นห้น่�งในชุด้มาติรก่ารรัก่ษาระดั้บ 

ก่ารบริโภค ซึ่่�งคณะรัฐมนติรีมีมติิเห้็นชอบมาติรก่าร “ช้อปด้ีมีค้น” 

เม่อวันที� 12 ติุลาคม 2563 มีวัติถุุประสงค์ห้ลัก่เพ่อก่ระติุ้นก่าร

บริโภคในประเทศ และสนับสนุนผูป้ระก่อบก่าร รวมถุ่งก่ารส่งเสริม

ก่ารผลิติสินค้าท้องถุิ�นที�เป็นเศรษฐก่ิจระด้ับฐานราก่และส่งเสริม 

ก่ารอ่านอันเป็นส่วนห้น่�งของก่ารสร้างสังคมแห้่งก่ารเรียีนรู้ ซึ่่�งมี 

สาระสำาคัญโด้ยีก่ำาห้นด้ให้้ผู ้มีเงินได้้ซึ่่ �งมีห้น้าที �เสียีภาษีเงินได้ ้

บุคคลธีรรมด้า แต่ิไม่รวมถุ่งห้้างหุ้้นส่วนสามัญห้ร้อคณะบุคคลที�มิใช่ 

นิติิบุคคล ห้ัก่ลด้ห้ยี่อนค่าซึ่้�อสินค้าห้ร้อค่าบริก่ารเท่าที�ได้้จ่ายีเป็น 

ค่าซึ่้�อสินค้าห้ร้อค่าบริก่ารสำาห้รับก่ารซึ่้�อสินค้าห้ร้อก่ารรับบริก่าร

ในประเทศที�จ่ายีให้้ก่ับผู้ประก่อบก่ารจด้ทะเบียีนภาษีมูลค่าเพิ�ม  

รวมถุ่งค่าซึ่้�อห้นังส้อและค่าบริก่ารห้นังส้อที�อยีู่ในรูปของข้อมูล 

อิเล็ก่ทรอนิก่ส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ติ และค่าสินค้าห้น่�งติำาบล 

ห้น่�งผลิติภัณฑ์์ ซึ่่�งเป็นสินค้าที�ได้้ลงทะเบียีนก่ับก่รมก่ารพัฒนา 

ชุมชนแล้ว ติามจำานวนที�จ่ายีจริง แต่ิไม่เกิ่น 30,000 บาท ตัิ�งแต่ิวันที� 

23 ติุลาคม ถุ่งวันที� 31 ธีันวาคม 2563 โด้ยีไม่รวมถุ่ง 1) ค่าสุรา 

เบียีร์ และไวน์ 2) ค่ายีาสูบ 3) ค่านำ�ามันและก่๊าซึ่สำาห้รับเติิม 

ยีานพาห้นะ 4) ค่ารถุยีนต์ิ รถุจัก่รยีานยีนต์ิ และเร้อ 5) ค่าห้นังส้อพิมพ์ 

และนิติยีสาร และค่าบริก่ารห้นังส้อพิมพ์และนิติยีสารที�อยู่ีในรูปของ

ข้อมลูอเิล็ก่ทรอนิก่ส์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ติ 6) ค่าบริก่ารจดั้นำาเที�ยีว 

และ 7) ค่าที�พัก่ในโรงแรม อยี่างไรก่็ด้ี ผู้มีเงินได้ต้ิ้องไม่ได้้รับสิทธีิ� 

ติามโครงก่ารคนละคร่�งห้ร้อโครงก่ารเพิ�มก่ำาลังซึ่้�อให้้แก่่ผู้มีบัติร 

สวัสด้ิก่ารแห้่งรัฐ ทั�งนี� มาติรก่ารช้อปด้ีมีค้นจะช่วยีก่ระติุ้นให้้เก่ิด้

ก่ารบริโภคภายีในประเทศในช่วงปลายีปี 2563 เพิ�มข่�นประมาณ 

111,000 ล้านบาทและยีังส่งเสริมให้้ผู ้ประก่อบก่ารเข้าเป็น 

ผู้ประก่อบก่ารจด้ทะเบียีนภาษีมูลค่าเพิ�ม ซึ่่�งจะเป็นก่ารขยีายีฐาน 

ภาษีและส่งผลด้ีติ่อก่ารจัด้เก่็บรายีได้้ภาษีของรัฐในระยีะยีาว

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.
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 1.3 มาตรการการเงินการคลัืงเพ่ื่อบรรเทาผลืกระทบต่อภาค

ธุุรกิจการท่องเที�ยว ปี 2563 

 มีวัติถุุประสงค์เพ่อบรรเทาผลก่ระทบต่ิอภาคธุีรกิ่จก่ารท่องเที�ยีว  

ปี 2563 จาก่สถุานก่ารณ์ก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้ �อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) และความไม่แน่นอนจาก่ปัจจัยีภายีนอก่ประเทศ 

ที�เก่ิด้จาก่ความขัด้แยี้งทางก่ารค้าระห้ว่างประเทศ ซึ่่�งคณะรัฐมนติรี 

ได้้มีมติิ เม่อวันที� 4 กุ่มภาพันธ์ี 2563 เห็้นชอบมาติรก่ารก่ารดั้งก่ล่าว 

โด้ยีมีรายีละเอียีด้ ด้ังนี�

 • มาตรการด้านภาษี 

 (1) ก่ารขยีายีก่ำาห้นด้เวลาก่ารยี่นแบบแสด้งรายีก่ารและ 

ชำาระภาษี ให้้แก่่ผู้มีห้น้าที�เสียีภาษีเงินได้บุ้คคลธีรรมด้าห้รอ้ยี่นแบบ 

แสด้งรายีก่ารภาษีเงินได้้บุคคลธีรรมด้าติามประมวลรัษฎาก่ร  

ภ.ง.ด้. 90 และ ภ.ง.ด้. 91 ซึ่่�งจะติ้องยี่นแบบแสด้งรายีก่ารและ 

ชำาระภาษีภายีในเด้้อนมีนาคมของปี 2563 ให้้ขยีายีก่ำาห้นด้เวลา 

ดั้งก่ล่าวออก่ไปเป็นภายีในเด้้อนสิงห้าคมของปี 2563

 (2) มาติรก่ารภาษีเพ่อสนับสนุนก่ารจัด้อบรมสัมมนาภายีใน 

ประเทศ ให้้บริษัทห้ร้อห้้างหุ้้นส่วนนิติิบุคคลห้ัก่รายีจ่ายีที�ได้้จ่ายีไป 

เป็นค่าห้้องสัมมนา ค่าห้้องพัก่ ค่าขนส่ง ห้ร้อรายีจ่ายีอ่นที�เก่ี�ยีวข้อง 

กั่บก่ารอบรมสัมมนาภายีในประเทศที�บริษัทห้ร้อห้้างหุ้้นส่วนนิติิบุคคล 

ได้้จัด้ข่�นให้้แก่่ลูก่จ้าง ห้ร้อรายีจ่ายีที�ได้้จ่ายีให้้แก่่ผู้ประก่อบธีุรก่ิจ 

นำาเที�ยีวติามก่ฎห้มายีว่าด้้วยีธีุรก่ิจนำาเที�ยีวและมัคคุเทศก่์ เพ่อก่าร 

อบรมสัมมนาภายีในประเทศ ติั�งแติ่วันที� 1 มก่ราคม ถุ่งวันที� 31 

ธัีนวาคม 2563 เป็นจำานวน 2 เท่าของรายีจ่ายีติามที�จ่ายีจริง

 (3) มาติรก่ารภาษีเพ่อสนับสนุนก่ารปรับปรุงก่ิจก่ารโรงแรม 

ให้้บริษัทห้ร้อห้้างหุ้้นส่วนนิติิบุคคลที�ประก่อบก่ิจก่ารโรงแรมติาม 

ก่ฎห้มายีว่าด้้วยีโรงแรมห้ัก่รายีจ่ายีสำาห้รับเงินได้้เท่าก่ับรายีจ่ายี 

ที�ได้้จ่ายีเพ่อก่ารติ่อเติิม เปลี�ยีนแปลง ขยีายีออก่ ห้ร้อทำาให้้ด้ีข่�น 

ซึ่่�งทรัพยี์สินที�เก่ี�ยีวเน่องกั่บก่ิจก่าร ติั�งแติ่วันที� 1 มก่ราคม ถุง่วันที� 

31 ธีันวาคม 2563 เป็นจำานวน 2.5 เท่าของรายีจ่ายีติามจำานวน 

ที�จ่ายีจริง

 (4) มาติรก่ารลด้อัติราภาษีสรรพสามิติสำาห้รับนำ�ามันเช้�อเพลิง 

เคร่องบินไอพ่น (นำ�ามันเช้�อเพลิงเคร่องบินฯ) ปรับลด้อัติราภาษี 

สรรพสามิตินำ�ามันเคร่องบินฯ ที�นำาไปใช้เป็นเช้�อเพลิงสำาห้รับเที�ยีวบิน 

ในประเทศ จาก่เด้ิม 4.726 บาทติ่อลิติร เห้ลอ้ 0.20 บาทติ่อลิติร 

ถุ่งวันที� 30 ก่ันยีายีน 2563

 1.4 การเสนอพื่ระราช่กฤษฎีีกาลืดภาษีสำาหรับที�ดินแลืะ 

สิ�งปลูืกสร้างบางประเภท พื่.ศ. 2563

 ปี 2563 เป็นปีแรก่ที�องค์ก่รปก่ครองส่วนท้องถุิ�นจัด้เก่็บภาษี 

ที�ด้ินและสิ�งปลูก่สร้าง อยี่างไรก่็ติามได้้เก่ิด้ก่ารแพร่ระบาด้ของ 

โรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่ระทรวงก่ารคลังโด้ยีสำานัก่งาน 

เศรษฐก่ิจก่ารคลังจ่งได้้เสนอพระราชก่ฤษฎีก่าลด้ภาษีสำาห้รับที�ด้ิน 

และสิ�งปลูก่สร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้สำาห้รับ 

ปีภาษี พ.ศ. 2563 โด้ยีลด้จำานวนภาษีที�ด้ินและสิ�งปลูก่สร้างในอัติรา 

ร้อยีละ 90 ของจำานวนภาษีที�คำานวณได้้สำาห้รับที�ด้นิห้ร้อสิ�งปลูก่สร้าง  

ดั้งนี�

  (1) ที�ด้ินห้ร้อสิ�งปลูก่สร้างที�ใช้ประโยีชน์ในก่ารประก่อบ 

เก่ษติรก่รรม

 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) ที�ด้ินห้ร้อสิ�งปลูก่สร้างที�ใช้เป็นที�อยีู่อาศัยี

  (3) ที�ด้ินห้ร้อสิ�งปลูก่สร้างที�ใช้ประโยีชน์อ่นนอก่จาก่ (1)  

และ (2)

  (4) ที�ด้ินห้ร้อสิ�งปลูก่สร้างที�ทิ �งไว้ว่างเปล่าห้ร้อไม่ได้้ทำา 

ประโยีชน์ติามควรแก่่สภาพ

 พระราชก่ฤษฎีก่าด้ังก่ล่าวได้้ช่วยีบรรเทาภาระภาษีที �ด้ ิน 

และสิ�งปลูก่สร้างแก่่ประชาชนและผู้ประก่อบก่ารทั�วประเทศที� 

ได้้รับผลก่ระทบจาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ในช่วงที�ผ่านมา โด้ยีได้้ประก่าศใช้ในราชกิ่จจานุเบก่ษา 

แล้วติั�งแติ่วันที� 10 มิถุุนายีน 2563

 1.5 มาตรการด้านสินเช่่อเพื่่อช่่วยเหลืือผู้ประกอบการแลืะ

ประช่าช่นที�ได้รับผลืกระทบจากการแพื่ร่ระบาดของโรคติดเช่ื�อ 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • ผู้ประกอบการ

 (1) มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที�ใช่้รักษา วินิจฉััย หรือ 

ป้องกันโรคติดเช่ื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 (2) พื่ระราช่กำาหนดการให้ความช่่วยเหลืือทางการเงินแก่ 

ผู้ประกอบวิสาหกิจที�ได้รับผลืกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื่�อ 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) พื่.ศ. 2563 (พื่ระราช่กำาหนดฯ)

 วัติถุุประสงค ์เพ่อให้้ความช่วยีเห้ลอ้แก่่ผู้ประก่อบก่ารวิสาห้ก่ิจ 

ขนาด้ก่ลางและขนาด้ยี่อม (Small and Medium Enterprises : 

SMEs) ซ่ึ่�งรวมถุ่งบริษัทที�มีห้ลัก่ทรัพย์ีจด้ทะเบียีนในติลาด้ห้ลัก่ทรัพย์ี  

เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที�มีสินเช่อคงค้างก่ับสถุาบันก่ารเงิน

 วิธีีด้ำาเนินโครงก่าร พระราชก่ำาห้นด้ฯ นี �แบ่งก่ารให้้ความ 

ช่วยีเห้ล้อได้้ ด้ังนี�

 1) มาติรก่ารสินเช่อเพิ �มเติิมเพ่อเป็นสภาพคล่องให้้แก่่ 

ผู ้ประก่อบก่าร SMEs โด้ยีธีนาคารแห้่งประเทศไทยี (ธีปท.)  

ให้้สถุาบันก่ารเงินกู่้ยี้มในอัติราร้อยีละ 0.01 ติ่อปี เพ่อให้้สถุาบัน 

ก่ารเงินปล่อยีกู้่ให้้แก่่ผู้ประก่อบก่าร SMEs ที�มวีงเงินสินเช่อรวมที�มี 

ก่ับสถุาบันก่ารเงินแติ่ละแห่้งไม่เก่ิน 500 ล้านบาท ในอัติราไม่เกิ่น 

ร้อยีละ 20 ของยีอด้สินเช่อคงค้างของลูก่ห้นี� ณ สิ�นเด้้อนธีันวาคม 

2562 คิด้ด้อก่เบี�ยีในอัติราร้อยีละ 2 ติ่อปี เป็นระยีะเวลา 2 ปี ทั�งนี� 

ผู้ประก่อบก่ารไม่ติ้องชำาระด้อก่เบี�ยีสำาห้รับสินเช่อที�ได้้รับเพิ�มเติิม 

ในระยีะ 6 เด้้อนแรก่

 2) โครงก่ารชะลอก่ารชำาระห้นี� ธีปท. ได้้อาศัยีอำานาจติาม 

มาติรา 15 แห่้งพระราชก่ำาห้นด้ฯ ออก่ประก่าศ ธีปท. ที� สก่ส. 1.3/2563  

ลงวันที� 22 เมษายีน 2563 เพ่อก่ำาห้นด้ห้ลัก่เก่ณฑ์์ วิธีีก่ารและ 

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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เง่อนไขให้้สถุาบันก่ารเงิน (ธีนาคารพาณิชยี์และสถุาบันก่ารเงิน 

เฉพาะกิ่จ) ชะลอก่ารชำาระห้นี�เงินต้ินและด้อก่เบี�ยีของผู้ประก่อบก่าร  

SMEs ที �มีวงเงินสินเช่อก่ับสถุาบันก่ารเงินแติ่ละแห้่งไม่เก่ิน  

100 ล้านบาท ณ วันที� 31 ธัีนวาคม 2562 เพ่อให้้ผู้ประก่อบก่าร SMEs  

ไม่ต้ิองมีภาระในก่ารชำาระห้นี�แก่่สถุาบันก่ารเงินเป็นระยีะเวลา 6 เด้้อน 

(สิ�นสุด้วันที� 22 ตุิลาคม 2563)

 (3) มาตรการสินเช่่อดอกเบี�ยตำ�าเพ่ื่อช่่วยเหลืือผู้ประกอบการ 

ที�ได้รับผลืกระทบทั�งทางตรง แลืะทางอ้อมจากการแพื่ร่ระบาด 

ของโรคติดเช่ื�อเช่ื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 วัติถุุประสงค์ เพ่อเป็นเงินทุนสำาห้รับเสริมสภาพคล่องและ 

ลงทุนรวมถุ่งเพ่อแบ่งเบาภาระของผู้ประก่อบก่ารทั�งนิติิบุคคลและ 

บุคคลธีรรมด้าในธีุรก่ิจที�ได้้รับผลก่ระทบทั�งทางติรงและทางอ้อม 

จาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 ว ิธี ีด้ ำาเน ินโครงก่าร ธีนาคารออมสินสน ับสน ุนเง ินท ุน 

ด้อก่เบี�ยีติำ�าวงเงินรวม 150,000 ล้านบาท ให้้แก่่สถุาบันก่ารเงิน  

โด้ยีแบ่งวงเงินและก่ลุ่มเป้าห้มายีได้้ ด้ังนี�

 1) วงเงิน 62,000 ล้านบาท ธีนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุน 

ด้อก่เบี�ยีติำ�าให้้แก่่สถุาบันก่ารเงิน คิด้ด้อก่เบี�ยีร้อยีละ 0.01 ติ่อปี  

และสถุาบันก่ารเงินปล่อยีสินเช่อให้ก้่ับผูป้ระก่อบก่าร SMEs ทั�วไป 

คิด้อัติราด้อก่เบี�ยีร้อยีละ 2 ระยีะเวลา 2 ปี วงเงินกู่้ติ่อรายีไม่เก่ิน 

20 ล้านบาท

 2) วงเงิน 18,000 ล้านบาท ธีนาคารออมสินปล่อยีสินเช่อให้้กั่บ 

ผู้ประก่อบก่าร SMEs โด้ยีติรง คิด้ด้อก่เบี�ยีร้อยีละ 2 ต่ิอปี ระยีะเวลา 

2 ปี วงเงินกู่้ติ่อรายีไม่เก่ิน 20 ล้านบาท

 3) วงเงิน 10,000 ล้านบาท ธีนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุน 

ด้อก่เบี�ยีติำ�าให้้แก่่สถุาบันก่ารเงิน คิด้ด้อก่เบี�ยีร้อยีละ 0.01 ติ่อปี  

และสถุาบันก่ารเงินปล่อยีสินเช่อให้้ก่ับผู้ประก่อบก่ารทั�วไปในธีุรก่ิจ 

ท่องเที �ยีวและธีุรก่ิจที �เก่ี �ยีวเน่อง คิด้ด้อก่เบี�ยีร้อยีละ 2 ติ่อปี 

ระยีะเวลา 2 ปี วงเงินกู่้ติ่อรายีไม่เก่ิน 100 ล้านบาท

 4) วงเงิน 60,000 ล้านบาท ธีนาคารออมสินปล่อยีสินเช่อ 

ด้อก่เบี�ยีติำ�าให้้กั่บผู้ประก่อบธุีรกิ่จที�ไม่ใช่สถุาบันก่ารเงิน (Non-bank) 

ได้้แก่่ ผู้ประก่อบธุีรก่ิจบัติรเครด้ิติ สินเช่อส่วนบุคคล ลิสซึ่ิ�ง เช่าซึ่้�อ  

เช่าซึ่้�อรถุจัก่รยีานยีนติ์ และสินเช่อทะเบียีนรถุ เพ่อให้้ผู้ประก่อบ 

ธีุรก่ิจด้ังก่ล่าวช่วยีเห้ล้อลูก่ห้นี�รายียี่อยีของแติ่ละบริษัท โด้ยีก่าร 

ผ่อนปรนเง่อนไขสินเช่อ โด้ยีธีนาคารออมสินคิด้ด้อก่เบี �ยีก่ับ 

ผูป้ระก่อบก่าร Non-bank ร้อยีละ 2 ติ่อปี ระยีะเวลา 2 ปี วงเงิน 

ติ่อรายีไม่เก่ินร้อยีละ 10 ของพอร์ติสินเช่อทั�งห้มด้ ณ สิ�นเด้้อน 

ก่่อนก่ารอนุมัติิ

 (4) โครงการสินเช่่อเพื่่อช่่วยเหลืือผู้ประกอบการรายย่อย 

ที�ได้้รับผลก่ระทบจาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา  

(COVID-19)

 วัติถุุประสงค์ เพ่อเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายี 

ในก่ารประก่อบธีุรก่ิจของผู้ประก่อบก่าร SMEs ขนาด้ยี่อมทั�งบุคคล 

ธีรรมด้าและนิติิบุคคลในธีุรก่ิจท่องเที�ยีวและธีุรก่ิจอ่นๆ ที�ได้้รับ 

ผลก่ระทบทั�งทางติรงและทางอ้อมจาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อ 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 วิธีีด้ำาเนินโครงก่าร ธีนาคารพัฒนาวิสาห้ก่ิจขนาด้ก่ลางและ 

ขนาด้ยี่อมแห้่งประเทศไทยี สนับสนุนสินเช่อวงเงินรวม 10,000  

ล้านบาท คิด้อัติราด้อก่เบี�ยีร้อยีละ 3 สำาห้รับ 2 ปีแรก่ วงเงินติ่อรายี 

ไม่เก่ิน 3 ล้านบาท ระยีะเวลาก่ารกู่้ยี้มสูงสุด้ไม่เก่ิน 5 ปี

 (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 tourism- 

related 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) โครงการสินเช่่อฟื้้�นฟืู้ท่องเที�ยวไทย

 วัติถุุประสงค ์เพ่อเสริมสภาพคล่องให้ก้่ับผู้ประก่อบก่าร SMEs 

ขนาด้เล็ก่ และผู ้ประก่อบก่ารรายียี่อยีในธีุรก่ิจที �เก่ี �ยีวข้องก่ับ 

ก่ารท่องเที�ยีวและ Supply Chain เช่น ร้านอาห้าร ธีุรก่ิจสปา 

นวด้แผนไทยี รถุรับจ้างนำาเที�ยีว เก่สติ์เฮ้้าส์ โฮ้สเทล เป็นติ้น

 ว ิธี ีด้ ำาเน ินโครงก่าร ธีนาคารออมสินสนับสนุนส ินเช ่อ 

วงเงินรวม5,000 ล้านบาท คิด้ด้อก่เบี�ยีในอัติราร้อยีละ 3.99 ติ่อปี  

วงเงินต่ิอรายี ไม่เกิ่น 500,000 บาท ระยีะเวลากู้่ 5 ปี ปลอด้ชำาระเงินต้ิน 

1 ปี

 • ประช่าช่น

 (1) โครงการสินเช่่อเพื่่อเป็นค่าใช่้จ่ายสำาหรับผู้มีอาช่ีพื่ 

อิสระที�ได้รับผลืกระทบจากการแพื่ร่ระบาดของโรคติดเช่ื�อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19)

 วัติถุุประสงค์ เพ่อเพิ�มสภาพคล่องชั�วคราวในก่ารด้ำารงชีวิติ 

แก่่ประชาชนที�มีอาชีพอิสระไม่มีรายีได้้ประจำา ห้ร้ออาจติก่งาน 

เน่องจาก่ได้้รับผลก่ระทบจาก่จาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อ 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ห้ร้อเก่ษติรก่รที�ไม่มีรายีได้้ประจำา  

เช่น ลูก่จ้างภาคก่ารเก่ษติร ห้าบเร่แผงลอยี คนขับรถุแท็ก่ซึ่ี �  

มัคคุเทศก่์ เป็นติ้น ซึ่่�งได้้รับผลก่ระทบจาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของ 

โรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แติ่ยีังมีภาระด้้านค่าใช้จ่ายี 

ที�จำาเป็นอยี่างภาระห้นี�ที�ติ้องชำาระ เช่น สินเช่อรถุยีนติ์ สินเช่อ 

ที�อยีู่อาศัยี เป็นติ้น ห้ร้อมีความจำาเป็นติ้องใช้จ่ายีฉุก่เฉินในช่วงเวลา 

ที�รายีได้้ลด้ลง รวมถุ่งเพ่อมีเงินเพียีงพอในก่ารด้ำารงชีพโด้ยีไม่จำาเป็น 

ติ้องผิด้นัด้ชำาระห้นี�ห้ร้อพ่�งพาสินเช่อนอก่ระบบห้ร้อสินเช่อที�มี 

อัติราด้อก่เบี�ยีสูง

 วิธี ีด้ ำาเนินโครงก่าร ธีนาคารออมสิน และธีนาคารเพ่อ 

ก่ารเก่ษติรและสห้ก่รณ์ก่ารเก่ษติร (ธี.ก่.ส.) สนับสนุนสินเช่อวงเงินรวม 

40,000 ล้านบาท (ธีนาคารออมสิน 20,000 ล้านบาท และ ธี.ก่.ส. 

20,000 ล้านบาท) คิด้อัติราด้อก่เบี�ยีคงที�ไม่เกิ่นร้อยีละ 0.10 ต่ิอเด้้อน 

วงเงินติ่อรายีไม่เก่ิน 10,000 บาท ระยีะเวลากู่้ไม่เก่ิน 2 ปี 6 เด้้อน 

และปลอด้ชำาระเงินติ้นและด้อก่เบี�ยี 6 เด้้อน 

 (2) โครงการสินเช่่อเพ่ื่อเป็นค่าใช้่จ่ายสำาหรับผู้มีรายได้ประจำา 

ที�ได้รับผลืกระทบจากโรคติดเช่ื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 วัติถุุประสงค์ เพ่อเพิ�มสภาพคล่องชั�วคราวในก่ารด้ำารงชีวิติ 

แก่่ประชาชนที�มีรายีได้้ประจำา อาทิ พนัก่งานบริษัทในอุติสาห้ก่รรม 

ท่องเที�ยีวห้ร้อธีุรก่ิจบริก่าร และอุติสาห้ก่รรมที�เก่ี�ยีวเน่องและได้ร้ับ 

ผลก่ระทบจาก่โรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ติก่งาน 

ลด้เงินเด้้อน Leave without pay เป็นติ้น แติ่ยีังมีภาระด้้าน 

ค่าใช้จ่ายีที�จำาเป็นอยี่างภาระห้นี�ที�ติ้องชำาระ อาทิ สินเช่อรถุยีนติ์ 

สินเช่อที�อยีู่อาศัยี ห้ร้อบางรายีมีความจำาเป็นติ้องใช้จ่ายีฉุก่เฉิน 

ในช่วงเวลาที�รายีได้้ลด้ลง รวมถุ่งเพ่อมีเงินเพียีงพอในก่ารด้ำารงชีพ 

โด้ยีไม่จำาเป็นติ้องผิด้นัด้ชำาระห้นี�ห้ร้อพ่�งพาสินเช่อนอก่ระบบห้ร้อ 

สินเช่อที�มีอัติราด้อก่เบี�ยีสูง

 วิธีีด้ำาเนินโครงก่าร ธีนาคารออมสินสนับสนุนสินเช่อวงเงิน 

รวม 5,000 ล้านบาท คิด้อัติราด้อก่เบี�ยีคงที�ไม่เก่ินร้อยีละ 0.35 

ติ่อเด้้อน วงเงินติ่อรายีไม่เก่ิน 50,000 บาท ระยีะเวลากู่้ไม่เกิ่น 3 ปี

 • 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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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 (3) โครงการสินเช่่อเสริมพื่ลืังฐานราก

  วัติถุุประสงค์ เพ่อเพิ�มสภาพคล่องชั�วคราวในก่ารด้ำารงชีวิติ 

แก่่ผู้ประก่อบก่ารรายียี่อยีที�เป็นบุคคลธีรรมด้า ผู้มีรายีได้้ประจำา 

ผูป้ระก่อบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว 

  วิธีีด้ำาเนินโครงก่าร ธีนาคารออมสินสนับสนุนสินเช่อวงเงิน 

รวม 10,000 ล้านบาท คิด้ด้อก่เบี�ยีในอัติราร้อยีละ 0.35 ติ่อเด้้อน  

วงเงินติ่อรายีไม่เก่ิน 50,000 บาท ระยีะเวลากู่้ 3 ปี ปลอด้ชำาระ 

เงินติ้นและด้อก่เบี�ยี 6 เด้้อน

 1.6 การคำ�าประกันสินเช่่อของบรรษัทประกันสินเช่่ออุตสาหกรรม 

ขนาดย่อม (บสย.)

 มีวัติถุุประสงค์เพ่อช่วยีเห้ลอ้ผูป้ระก่อบก่าร SMEs ให้้สามารถุ 

เข้าถุ่งสินเช่อของสถุาบันก่ารเงินและสถุาบันก่ารเงินเฉพาะก่ิจ 

ได้้อยี่างทั�วถุ่งและเพียีงพอติามความติ้องก่าร เพ่อเพิ�มสภาพคล่อง 

ในก่ารด้ำาเนินธุีรกิ่จในช่วงก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา  

(COVID-19) และเก่ิด้ความคล่องติัวในก่ารอนุมัติิสินเช่อให้้ก่ับ 

ผูป้ระก่อบก่าร SMEs โด้ยีมี 2 โครงก่าร ด้ังนี�

 (1) โครงการคำ�าประกันสินเช่่อ PGS ระยะที� 8 วงเงิน 

คำ�าประก่ัน 150,000 ล้านบาท โด้ยี บสยี. คำ�าประก่ันสินเช่อให้้กั่บ 

ผู้ประก่อบก่าร SMEs ทั�วไป วงเงินไม่เก่ิน 20 ล้านติ่อรายีรวม 

ทุก่สถุาบันก่ารเงิน ในอัติราค่าธีรรมเนียีมร้อยีละ 1.75 ติ่อปี ระยีะ 

เวลาคำ�าประก่ัน 10 ปี

 (2) โครงการคำ�าประกันสินเช่่อ PGS Soft loan พื่ลืัส 

วงเงินคำ�าประกั่น 57,000 ล้านบาท โด้ยี บสยี. คำ�าประกั่นสินเช่อให้้กั่บ 

ผู้ประก่อบก่าร SMEs ที�มีคุณสมบัติิติามพระราชก่ำาห้นด้ฯ และ 

มาติรก่ารสินเช่อด้อก่เบี�ยีติำ�าของธีนาคารออมสินสำาห้รับผู้ประก่อบก่าร 

ทั�วไปในธีุรก่ิจท่องเที�ยีวและธีุรก่ิจที�เก่ี�ยีวเน่อง แติ่ยีังไม่ได้ร้ับสินเช่อ 

ติามพระราชก่ำาห้นด้ฯ และมาติรก่ารสินเช่อด้ังก่ล่าว คิด้อัติรา 

ค่าธีรรมเนียีมร้อยีละ 1.75 ต่ิอปี ระยีะเวลาคำ�าประกั่น 8 ปี โด้ยี บสยี. 

จะเริ�มคำ�าประก่ันและเก่็บค่าธีรรมเนียีมในติ้นปีที� 3 นับจาก่วันที� 

ผูป้ระก่อบก่ารแติ่ละรายีได้ร้ับสินเช่อ

 1.7 มาตรการพื่ักต้นเงินลืดดอกเบี�ยแลืะขยายระยะเวลืา 

ช่ำาระหนี�แก่ลืูกหนี�ที �ได้รับผลืกระทบจากการแพื่ร่ระบาดของ 

โรคติดเช่ื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  สถุาบ ันก่ารเง ินเฉพาะก่ ิจม ีมาติรก่ารด้ ้านก่ารเง ินเพ ่อ 

ช่วยีเห้ล้อผู้ที �ได้้รับผลก่ระทบจาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของเช้�อไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) โด้ยีก่ารผ่อนปรนเง่อนไขก่ารชำาระห้นี�และ 

เง่อนไขก่ารรับประก่ันในด้้านติ่างๆ เช่น ก่ารพัก่ชำาระห้นี�เงินติ้น  

ก่ารพัก่ชำาระห้นี� เงินติ้นและด้อก่เบี�ยี ก่ารลด้อัติราด้อก่เบี�ยีเงินกู่ ้ 

ก่ารขยีายีระยีะเวลาก่ารชำาระห้นี � และก่ารผ่อนคลายีเง่อนไข 

 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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ก่ารจ่ายีค่าสินไห้มทด้แทน เป็นติ้น นอก่จาก่นี� สถุาบันก่ารเงิน 

เฉพาะก่ิจบางแห้่ง ยีังมีมาติรก่ารสินเช่อเพ่อเสริมสภาพคล่องให้้แก่ ่

ผู้ประก่อบก่ารธุีรกิ่จท่องเที�ยีวห้ร้อธุีรกิ่จที�เกี่�ยีวเน่อง รวมถุ่งมีโครงก่าร 

Refinance ห้นี�บัติรเครด้ิติในอัติราด้อก่เบี�ยีติำ�า

 1.8 พื่ระราช่กำาหนดการรักษาเสถีียรภาพื่ของระบบการเงิน

แลืะความมั�นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พื่.ศ. 2563 

 วัติถุุประสงค์ ก่ำาห้นด้ให้้ธีนาคารแห้่งประเทศไทยีจัด้ติั �ง 

ก่องทุนเพ่อรัก่ษาสภาพคล่องของก่ารระด้มทุนในติลาด้ติราสารห้นี� 

(Corporate Bond Stabilization : BSF) เพ่อเป็นแห้ล่งเงินทุน 

สนับสนุนสภาพคล่องสำารองให้้ก่ับบริษัทที�มีผลก่ารด้ำาเนินธีุรก่ิจด้ี  

แติ่ขาด้สภาพคล่องชั�วคราวจาก่ผลก่ระทบจาก่ก่ารแพร่ระบาด้ของ 

โรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โด้ยีธีนาคารแห่้งประเทศไทยี 

มีอำานาจซึ่้�อห้น่วยีลงทุนของก่องทุน BSF ภายีในวงเงินไม่เก่ิน 

400,000 ล้านบาท

 วิธีีด้ำาเนินโครงก่าร ก่ำาห้นด้ให้้มีคณะก่รรมก่ารก่ำาก่ับก่องทุน 

เพ่อรัก่ษาสภาพคล่องของก่ารระด้มทุนในติลาด้ติราสารห้นี� ซึ่่�งมี 

ปลัด้ก่ระทรวงก่ารคลังเป็นประธีาน และธีนาคารแห้่งประเทศไทยี 

เป็นเลขานุก่ารเพ่อก่ำาห้นด้นโยีบายี แนวทางก่ารด้ำาเนินงาน 

และก่รอบก่ารลงทุน รวมทั �งก่ำาห้นด้ให้้มีคณะก่รรมก่ารลงทุน 

ซึ่่�งมีรองผู้ว่าก่ารธีนาคารแห้่งประเทศไทยีเป็นประธีานทำาห้น้าที� 

ด้ำาเนินก่ารติามก่รอบก่ารลงทุนที�คณะก่รรมก่ารก่ำาก่ับก่องทุนเพ่อ 

รัก่ษาสภาพคล่องของก่ารระด้มทุนในติลาด้ติราสารห้นี�ก่ำาห้นด้ 

 1.9 มาตรการทางภาษีสรรพื่สามิตเพื่่อเยียวยาแลืะฟื้้�นฟืู้ 

ภาคธุุรกิจที�ได้รับผลืกระทบจากสถีานการณ์์การแพื่ร่ระบาดของ 

โรคติดเช่ื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • รถียนต์ (ประเภทรถุยีนติ์นั�งสามล้อแบบพลังงานไฟ้ฟ้้า)  

เพิ�มพิกั่ด้อัติราภาษีสรรพสามิติรถุยีนต์ินั�งสามล้อแบบพลังงานไฟ้ฟ้้า 

เพ่อเป็นก่ารส่งเสริมก่ารลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีีรถุยีนติ์นั�งสามล้อที�

ขับเคล่อนด้้วยีพลังงานไฟ้ฟ้้าซ่ึ่�งจะช่วยีก่ระตุ้ินก่ารผลิติในอุติสาห้ก่รรม 

ยีานยีนติ์ไฟ้ฟ้้าและก่ารจ้างงาน และส่งเสริมก่ารใช้พลังงานสะอาด้ 

โด้ยีก่ำาห้นด้ ให้้เสียีภาษีติามมูลค่าร้อยีละ 2 (จาก่เด้ิมร้อยีละ 4)

 • เคร่องด่มนำ�าผลืไม้แลืะนำ�าพื่ืช่ผักที�มีก่ารเติิมสารอาห้าร 

และสารอ่น แก่้ไขอัติราส่วนผสมของนำ�าผลไม้ และนำ�าพ้ชผัก่ที�มี 

ก่ารเติิมสารอาห้ารห้ร้อสารอ่นจาก่ร้อยีละ 20 เป็นร้อยีละ 10 เพ่อ 

ส่งเสริมอุติสาห้ก่รรมก่ารผลิติเคร่องด้่มโด้ยีคำาน่งถุ่งนวัติก่รรม 

ในปัจจุบัน และผู้บริโภคมีทางเล้อก่ในก่ารบริโภคสินค้าเคร่องด้่ม 

ที�มีประโยีชน์ติ่อสุขภาพ

 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 electric- 

powered 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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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 • สถีานบร ิการ สน ับสน ุนให้ ้สถุานบร ิก่ารคงปร ิมาณ 

ก่ารจ้างงาน เพ่อช่วยีเห้ล้อลูก่จ้างไม่ให้้ติก่งานสถุานบริก่ารที�สามารถุ 

พิสูจน์ได้้ว่ามีปริมาณก่ารจ้างงานเท่าก่ับก่่อนที�จะมีก่ารแพร่ระบาด้ 

ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะได้้รับสิทธีิเสียีภาษี 

อัติราติามมูลค่าร้อยีละ 0 ของรายีรับของบริก่าร จนถุ่งวันที� 30 

ก่ันยีายีน 2563 เพ่อเป็นก่ารก่ระติุ้นเศรษฐก่ิจในภาคท่องเที�ยีวและ 

บริก่าร รวมทั�งเพ่อเป็นก่ารบรรเทาความเด้้อด้ร้อนจาก่สถุานก่ารณ์

ดั้งก่ล่าว

 • ยาสูบแลืะยาเส้น ขยีายีเวลาก่ารบังคับใช้อัติราภาษีปัจจุบัน 

ของบุห้รี�ซิึ่ก่าแรติและยีาเส้นออก่ไปถุ่งวันที� 30 กั่นยีายีน 2564 และ

เล่อนก่ารบังคับใช้อัติราภาษีให้ม่ของบุห้รี�ซิึ่ก่าแรติและยีาเส้นออก่ไป  

โด้ยีให้้เริ�มใช้บังคับติั�งแติ่วันที� 1 ติุลาคม 2564 เป็นติ้นไป ซึ่่�งจะ 

ทำาให้้ผู้ประก่อบอุติสาห้ก่รรมยีาสูบและยีาเส้นและเก่ษติรก่รผู้ปลูก่ 

ยีาสูบและยีาเส้นได้้รับก่ารเยีียีวยีาจาก่ปัญห้าก่ารขาด้สภาพคล่อง 

ที�ได้้รับผลก่ระทบจาก่สถุานก่ารณ์ด้ังก่ล่าว

  • สินค้าที �ส ่งออกนอกราช่อาณ์าจักรหรือนำาเข้าไปใน 

เขตปลือดอากร ขยีายีเวลาในก่ารส่งสินค้าที�ได้้รับก่ารยีก่เว้นภาษ ี

ออก่นอก่ราชอาณาจัก่รห้ร้อนำาเข้าไปในเขติปลอด้อาก่รจาก่เด้ิม 

ภายีใน 15 วัน และขยีายีได้้อีก่ 15 วัน รวมทั�งห้มด้ไม่เก่ิน 30 วัน  

เปลี�ยีนเป็นภายีใน 30 วัน และขยีายีได้้อีก่ 30 วัน รวมถุ่งขยีายีได้ ้

ห้าก่มีความจำาเป็นอีก่ 60 วัน รวมทั�งห้มด้ไม่เก่ิน 120 วัน และขยีายี 

เวลาในก่ารส่งเอก่สารห้ลัก่ฐานจาก่เด้ิมภายีใน 60 วันและขยีายี 

ได้้อีก่ 60 วัน รวมทั�งห้มด้ไม่เก่ิน 120 วัน เปลี�ยีนเป็นภายีใน  

90 วัน และขยีายีได้้ห้าก่มีความจำาเป็นอีก่ 60 วัน รวมทั�งห้มด้ไม่เกิ่น 

150 วัน 

2. มาตรการระยะสั�นที่ช่่วยสนับสนุน
การฟื้้�นตัวทางเศรษฐกิจ 

 2.1 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที� 2 

  เพ่อให้้เก่ิด้ความติ่อเน่องในก่ารสนับสนุนก่ารขยีายีติัวของ

เศรษฐก่ิจติ่อจาก่ก่ารด้ำาเนินมาติรก่ารก่ระติุ้นเศรษฐก่ิจ ปี 2562  

ที�ผ่านมา จ่งได้้มีมาติรก่ารก่ระติุ้นเศรษฐก่ิจ ปี 2562 ระยีะที� 2 

ประก่อบด้้วยี 

  • มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 

คณะรัฐมนติรีได้้มีมติิ เม่อวันที� 20 สิงห้าคม 2562 วันที� 22 ติุลาคม 

2562 และวันที� 12 พฤศจิก่ายีน 2562 เห้็นชอบให้้ก่ระทรวง 

ก่ารคลังด้ำาเนินมาติรก่ารชิมช้อปใช้ เพ่อส่งเสริมก่ารท่องเที�ยีวและ 

ก่ารบริโภคภายีในประเทศ โด้ยีรัฐบาลให้้สิทธิีประโยีชน์แก่่ประชาชน 

ที�เข้าร่วมโครงก่ารจำานวนไม่เกิ่น 15 ล้านคน (ประชาชนสัญชาติิไทยี 

ที�มีอายีุ 18 ปีบริบูรณ์ข่�นไปในวันที�ลงทะเบียีน และมีบัติรประจำาติัว 

ประชาชน) ทั�งนี� ประชาชนจะได้้รับสิทธีิประโยีชน์จาก่ก่ารใช้จ่ายี 

ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าติังก่ับร้านค้าชิมช้อปใช้ที�เข้าร่วมโครงก่าร 

ในระห้ว่างวันที� 27 ก่ันยีายีน 2562 ถุ่งวันที� 31 มก่ราคม 2563 ด้ังนี�

  1) รัฐบาลสนับสนุนวงเงินสำาห้รับบัญชี G-Wallet “เป๋าติัง 

ช่องที� 1” (G-Wallet ช่องที� 1) จำานวน 1,000 บาทติ่อคน

 • 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. Short-term measures supporting 
economic recovery

 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) ก่รณีที�ผู้ลงทะเบียีนเติิมเงินเข้าบัญชี G-Wallet “เป๋าติัง 

ช่องที� 2” (G-Wallet ช่องที� 2) เพ่อใช้จ่ายีค่าอาห้ารและเคร่องด้่

มค่าที�พัก่ รวมถุ่งบริก่ารติ่างๆ ติามปก่ติิของที�พัก่นั�น ค่าซึ่้�อสินค้า 

ท้องถิุ�น ค่าซ้ึ่�อสินค้าจาก่ร้านธีงฟ้้าประชารัฐ ห้ร้อค่าบริก่ารที�เกี่�ยีวเน่อง 

ก่ับก่ารท่องเที�ยีวในท้องถุิ�นนั�น เช่น สปา ก่ารเช่าพาห้นะ ค่าบริก่าร 

นำาเที�ยีวในพ้�นที� เป็นติ้น รวมทั�งค่าบริก่ารแพ็ก่เก่จที�พัก่พร้อม 

ก่ารเด้ินทางห้ร้อบริก่ารที�เก่ี�ยีวเน่อง ติลอด้จนค่าสินค้าและบริก่าร 

ผ่านระบบที�ติรวจสอบก่ารทำาธีุรก่รรมได้้ (ร้านชิมช้อปใช้) รัฐบาล

จะสนับสนุนเงินชด้เชยีในรูปแบบเงินค้น (Cash Back) เข้าบัญชี 

G-Wallet ช่องที� 2 ด้ังนี�

  2.1) ร้อยีละ 15 ของยีอด้ชำาระเงินที�จ่ายีจริง แติ่ไม่เก่ิน  

4,500 บาทติ่อคน (วงเงินใช้จ่ายีไม่เก่ิน 30,000 บาทติ่อคน)

  2.2) ร้อยีละ 20 ของยีอด้ชำาระเงินที�จ่ายีจริง แติ่ไม่เก่ิน  

4,000 บาทติ่อคน สำาห้รับวงเงินใช้จ่ายีในส่วนที�เก่ิน 30,000 บาท  

แติ่ไม่เก่ิน 50,000 บาทติ่อคน (วงเงินใช้จ่ายีไม่เก่ิน 20,000 บาท 

ต่ิอคน)

 มาติรก่ารชิมช้อปใช้ มีจำานวนผู้ใช้สิทธีิ � 11,802,073 คน  

จาก่จำานวนผู้ได้้รับสิทธิี�เข้าร่วมมาติรก่าร 14,354,159 คน มียีอด้ก่าร 

ใช้จ่ายีรวม 28,820 ล้านบาท โด้ยีเป็นก่ารใช้จ่ายีผ่าน G-Wallet  

ช่อง 1 ประมาณ 11,672 ล้านบาท และก่ารใช้จ่ายีผ่าน G-Wallet ช่อง 2 

ประมาณ 17,148 ล้านบาท จะเห็้นได้้ว่า มีสัด้ส่วนก่ารใช้จ่ายีผ่าน 

G-Wallet ช่อง 2 ซึ่่�งเป็นเงินส่วนของประชาชนเองอยีู่ที�ร้อยีละ 60 

นอก่จาก่นี� ร้านค้าที�เข้าร่วมมาติรก่ารทั�งห้มด้ก่ว่า 170,000 ร้านค้า  

ส่วนให้ญ่เป็นก่ารใช้จ่ายีในร้านค้าขนาด้เล็ก่ซึ่่ �งเป็นไปติามวัติถุุ 

ประสงค์ของมาติรก่ารที�ติ้องก่ารให้้มีเม็ด้เงินห้มุนเวียีนในร้านค้า 

ชุมชน โด้ยีมีก่ารใช้จ่ายีในร้านค้าขนาด้ให้ญ่ที �เพียีงร้อยีละ 8 

ของยีอด้ใช้จ่ายีทั�งห้มด้ อน่�ง มาติรก่ารชิมช้อปใช้ได้้สร้างก่ารเรียีนรู้

และความคุ้นชินในเทคโนโลยีีทางก่ารเงินให้้แก่่ประชาชนมาก่ข่�นด้้วยี

 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.



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256370

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

  • มาตรการลืดภาระให้กับผูซ้ื้ื�อที�อยู่อาศัย เพ่อสนับสนุนและ 

บรรเทาภาระให้้แก่่ประชาชนที�ติ้องก่ารมีที�อยีู่อาศัยีเป็นของตินเอง 

เห้มาะสมก่ับศัก่ยีภาพของประชาชนแติ่ละก่ลุ่ม โด้ยีรัฐบาลจะลด้ 

ค่าธีรรมเนียีมจด้ทะเบียีนก่ารโอนและค่าจด้ทะเบียีนก่ารจำานอง ดั้งนี� 

(1) ลด้ค่าธีรรมเนียีมจด้ทะเบียีนก่ารโอนจาก่เด้ิมร้อยีละ 2 เห้ล้อ 

ร้อยีละ 0.01 (2) ลด้ค่าจด้ทะเบียีนก่ารจำานองอสังห้าริมทรัพย์ีจาก่เดิ้ม

ร้อยีละ 1 เห้ล้อร้อยีละ 0.01 ทั�งนี� เฉพาะก่ารซ้ึ่�อขายีที�อยีู่อาศัยีที�ด้ิน

พร้อมอาคารห้ร้อห้้องชุด้ในราคาไม่เก่ิน 3 ล้านบาทติ่อห้น่วยี และ 

ก่ารจด้ทะเบียีนก่ารโอนและก่ารจด้จำานองอสังห้าริมทรัพยี์ ซึ่่�งเป็นที�

อยู่ีอาศัยีต้ิองด้ำาเนินก่ารในคราวเดี้ยีวกั่น โด้ยีมีระยีะเวลาตัิ�งแต่ิวันที� 

1 พฤศจิก่ายีน 2562 ถุ่งวันที� 24 ธีันวาคม 2563

  • มาตรการสินเช่่อเพ่ื่อที�อยู่อาศัยของธุนาคารอาคารสงเคราะห์  

เพ่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้้แก่่ประชาชนที�ต้ิองก่ารมีที�อยู่ีอาศัยี 

เป็นของตินเองในระด้ับราคาที�ไม่สูงนัก่เห้มาะสมก่ับศัก่ยีภาพของ 

ประชาชนแติ่ละก่ลุ่ม โด้ยีธีนาคารอาคารสงเคราะห้์จะสนับสนุน 

สินเช่อที�อยู่ีอาศัยีในอตัิราด้อก่เบี�ยีเงินกู้่พิเศษ และเง่อนไขผ่อนปรน 

ให้้แก่่ประชาชนทั�วไปที�มีความติ้องก่ารมีที�อยีู่อาศัยีเป็นของตินเอง 

ในราคาซึ่้ �อขายีไม่เก่ิน 3 ล้านบาทติ่อห้น่วยี โด้ยีก่ารให้้อัติรา 

ด้อก่เบี�ยีเงินกู้่ราคาพิเศษและเง่อนไขผ่อนปรน วงเงินสินเช่อทั�งห้มด้ 

50,000 ล้านบาท อัติราด้อก่เบี�ยีคงที�ร้อยีละ 2.5 ในช่วง 3 ปีแรก่ 

ระยีะเวลาติั�งแติ่วันที� 22 ติุลาคม 2562 ถุ่งวันที� 24 ธีันวาคม 2563

 2.2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่่วงปลืายปี 2562 เพื่่อให ้

ระบบเศรษฐกิจในปี 2562 

 • การตราพื่ระราช่กฤษฎีีกาฯ (ฉับับที� 715) พื่.ศ. 2563 

ก่ำาห้นด้ให้้ขยีายีเวลา ลด้อัติราภาษีมูลค่าเพิ�มให้้คงก่ารจัด้เก็่บในอัติรา 

ร้อยีละ 7 (รวมภาษีท้องถุิ�น) ไปอีก่ 1 ปีติั�งแติ่วันที� 1 ติุลาคม 2563 

– 30 ก่ันยีายีน 2564 เพ่อช่วยีลด้ภาระค่าครองชีพให้้ประชาชน 

  • โครงการเพื่ิ �มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประก่อบด้้วยี

    (1) โครงก่ารยีก่ระด้ับโครงสร้างพ้�นฐานระด้ับห้มู่บ้าน โด้ยี 

จัด้สรรเงินให้้แก่่ก่องทุนห้มู ่บ ้านและชุมชนเม้องที �ได้้ร ับก่าร 

ประเมินอยู่ีในระดั้บ A B และ C จำานวน 71,742 แห่้ง แห่้งละไม่เกิ่น 

200,000 บาท ผ่านสำานัก่งานก่องทุนห้มู่บ้านและชุมชนเม้อง 

แห่้งชาติิภายีใต้ิวงเงินรวม 14,138.4 ล้านบาท เพ่อสนับสนุนเงินทุน 

ในก่ารลงทุนด้้านโครงสร้างพ้�นฐานขนาด้เล็ก่ในชุมชนสนับสนุน 

ผูป้ระก่อบก่าร และส่งเสริมให้้เก่ิด้ก่ารจ้างงานในพ้�นที�

    (2) โครงก่ารสินเช่อธุีรกิ่จชุมชนสร้างไทยี โด้ยี ธี.ก่.ส. สนับสนุน 

สินเช่อวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ให้้ก่ับก่องทุนห้มู่บ้านและ 

ชุมชนเม้อง สถุาบันก่ารเงินประชาชน สถุาบันก่ารเงินชุมชน 

สห้ก่รณ์ก่ารเก่ษติร ก่ลุ่มเก่ษติรก่ร วิสาห้กิ่จชุมชน วิสาห้กิ่จเพ่อสังคม 

และผู้ประก่อบก่ารธีุรก่ิจเก่ษติร เพ่อเป็นค่าก่ารลงทุนในก่ารด้ำาเนิน 

ก่ิจก่ารและเป็นค่าใช้จ่ายีห้มุนเวียีนในก่ารด้ำาเนินก่ิจก่าร ติั�งแติ่วันที� 

1 ธัีนวาคม 2562 – 30 พฤศจิก่ายีน 2565

  • 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 regis-

tration 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) โครงก่ารพัก่ชำาระห้นี�สมาชิก่ก่องทุนห้มู่บ้านและชุมชนเม้อง 

ติามความสมัครใจ โด้ยีก่องทุนห้มู่บ้านและชุมชนเม้องพัก่ชำาระห้นี� 

ห้ร้อลด้ภาระห้นี�เงินกู่้ก่องทุนห้มู่บ้านและชุมชนเม้องให้้ก่ับสมาชิก่ 

ที�มีความเด้้อด้ร้อนติามแนวทางที�คณะก่รรมก่ารก่องทุนห้มู่บ้านและ

ชุมชนเม้องแห้่งชาติิก่ำาห้นด้

 • โครงการช่่วยเหลืือค่าเก็บเกี�ยวแลืะปรับปรุงคุณ์ภาพื่ข้าว 

ปีการผลืิต 2562/63

    วัติถุุประสงค์ เพ่อบรรเทาความเด้้อด้ร้อนให้้แก่่เก่ษติรก่ร  

โด้ยีก่ารลด้ภาระค่าใช้จ่ายีในก่ารเก็่บเกี่�ยีวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว   

ซึ่่�งจะช่วยีเพิ�มขีด้ความสามารถุในก่ารประก่อบอาชีพและยีก่ระด้ับ 

คุณภาพชีวิติของเก่ษติรก่รให้ด้้ีข่�น

    ก่ลุ่มเป้าห้มายี เก่ษติรก่รที�ข่�นทะเบียีนเก่ษติรก่รผู้ปลูก่ข้าว 

ปีก่ารผลิติ 2562 รอบที� 1 กั่บก่รมส่งเสริมก่ารเก่ษติร จำานวนประมาณ 

4.31 ล้านครัวเรอ้น 

    วิธีีด้ำาเนินโครงก่าร ก่รมส่งเสริมก่ารเก่ษติรนำาข้อมูลรายีช่อ 

เก่ษติรก่รที�ผ่านก่ารข่�นทะเบียีนผู้ปลูก่ข้าวในปี 2562 กั่บก่รมส่งเสริม 

ก่ารเก่ษติร ส่งให้้ ธี.ก่.ส. เพ่อด้ำาเนินก่ารจ่ายีเงินให้้เก่ษติรก่ร โด้ยี 

เก่ษติรก่รจะได้รั้บเงินช่วยีเห้ล้อไร่ละ 500 บาท ครัวเร้อนละไม่เกิ่น 

20 ไร่ ระยีะเวลาตัิ�งแต่ิวันที� 1 สิงห้าคม 2562 ถุ่งวันที� 31 พฤษภาคม 

2563

  • มาตรการลืดภาระการซืื้�อที�อยู่อาศัย (โครงก่ารบ้านดี้มีด้าวน์) 

    วัติถุุประสงค์ เพ่อสนับสนุนให้้ประชาชนที�มีรายีได้้ปานก่ลาง

และอยีู่ในระบบฐานภาษีอาก่รของก่รมสรรพาก่รมีที�อยีู่อาศัยีเป็นขอ

งตินเอง โด้ยีภาครัฐสนับสนุนเงินเพ่อลด้ภาระก่ารผ่อนด้าวน์ (Cash 

Back) รวมถุ่งเพ่อก่ระติุ้นเศรษฐก่ิจโด้ยีเฉพาะภาคอสังห้าริมทรัพยี์ 

และลด้ภาระของประชาชนที�ติ้องก่ารมีที�อยีู่อาศัยีเป็นของติัวเอง

    วิธีีด้ำาเนินโครงก่าร รัฐบาลจะสนับสนุนเงินเพ่อลด้ภาระก่าร 

ผ่อนด้าวน์ (Cash Back) จำานวน 50,000 บาทต่ิอรายี ทั�งนี�ผู้เข้าร่วม 

มาติรก่ารติ้องเป็นผู้ที�มีรายีได้้ไม่เก่ิน 100,000 บาทติ่อเด้้อน ห้ร้อ 

ไม่เกิ่น 1,200,000 บาทติ่อปี และเป็นผู้ที�อยีู่ในระบบฐานภาษีอาก่ร 

ของก่รมสรรพาก่ร จำานวน 100,000 รายี และผ่านเก่ณฑ์์ติามแนวทาง 

ที�ก่ระทรวงก่ารคลังก่ำาห้นด้ ระยีะเวลาติั�งแติ่วันที� 27 พฤศจิก่ายีน 

2562 ถุ่งวันที� 31 มีนาคม 2563

3. มาตรการเพ่่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพ่่อวางรากฐานระยะยาว

 มาติรก่ารก่ารเงินก่ารคลังเพ่อสนับสนุนก่ารลงทุนในประเทศ  

ปี 2563 

  คณะรัฐมนติรีได้้มีมติิ เม่อวันที� 28 มก่ราคม 2563 เห้็นชอบ

มาติรก่ารพิเศษที�ช่วยีสนับสนุนก่ารลงทุนภายีในประเทศ โด้ยีมีสาระ

สำาคัญ ด้ังนี�

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:
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 • มาตรการภาษีเพื่่อส่งเสริมการลืงทุนในประเทศ ให้้บริษัท 

ห้ร้อห้้างหุ้้นส่วนนิติิบุคคลห้ัก่รายีจ่ายีเพ่อก่ารลงทุนในเคร่องจัก่ร 

ได้้ร้อยีละ 250 ห้ร้อ 2.5 เท่า ของรายีจ่ายีติามจำานวนที�จ่ายีจริง  

แติ่ไม่รวมถุ่งก่รณีที �เป็นธีุรก่ิจให้้เช่าแบบลีสซึ่ิ �งและลงทุนใน 

เคร่องจัก่รเพ่อให้้เช่าเคร่องจัก่รนั�นแบบลีสซึ่ิ�ง โด้ยีให้้ห้ัก่รายีจ่ายี 

ร้อยีละ 100 แรก่ ห้ร้อ 1 เท่าแรก่ของรายีจ่ายีติามจำานวนที�จ่ายีจริง 

เป็นค่าส่ก่ห้รอและค่าเส่อมราคาติามเก่ณฑ์์ที�ประมวลรัษฎาก่รก่ำาห้นด้  

และทยีอยีห้ัก่รายีจ่ายีส่วนเพิ�มเป็นเวลา 5 รอบระยีะเวลาบัญชี 

สำาห้รับรายีจ่ายีที�จ่ายีไปติั�งแติ่วันที� 1 มก่ราคม ถุ่งวันที� 31 ธีันวาคม 

2563

  • มาติรก่ารยีก่เว้นอาก่รขาเข้าเคร่องจัก่ร ส้บเน่องจาก่ 

ที�ผ่านมาเคร่องจัก่รส่วนให้ญ่ได้้รับก่ารยีก่เว้นอาก่รขาเข้าอยีู่แล้ว  

มาติรก่ารในครั�งนี�จ่งได้้ยีก่เว้นอาก่รขาเข้าเคร่องจัก่รส่วนที�เห้ล้ออีก่ 

146 รายีก่ารโด้ยีของที�ได้้รับยีก่เว้นอาก่รติ้องเป็นของที�ไม่เคยีผ่าน

ก่ารใช้งานมาก่่อน และจะติ้องนำาไปใช้ในก่ารประก่อบก่ิจก่ารของ 

ผู้นำาของเข้าเท่านั�นไม่ใช่เพ่อก่ารจัด้จำาห้น่ายีห้ร้อใช้ในบ้านเร้อน  

ทั�งนี� สำาห้รับก่ารนำาเข้าติั�งแติ่วันที� 15 เมษายีน ถุ่งวันที� 31 ธีันวาคม 

2563

4. การพัฒนาคุณภาพช่ีวิตและความเป็นอย่่
ของประช่าช่น

 4.1 การขยายเวลืามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟื้ฟื้้าแลืะ 

ค่านำ�าประปาแลืะมาตรการช่ดเช่ยเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ 

แห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโด้ยีใช้ข้อมูลจาก่จำานวนภาษ ี

มูลค่าเพิ�มที�ผู้มีบัติรฯ ได้้ชำาระ ด้ังนี�

 • ค่าไฟื้ฟื้้า โด้ยีใช้ไฟ้ฟ้้าไม่เก่ิน 50 ห้น่วยีติ่อเด้้อนติดิ้ติ่อกั่น

เป็นระยีะเวลา 3 เด้้อน ให้้ใช้สิทธีิค่าไฟ้ฟ้้าฟ้รีติามมาติรก่ารที�มีอยีู่

ในปัจจุบัน แติ่ห้าก่ใช้ไฟ้ฟ้้าเก่ิน 50 ห้น่วยีติ่อเด้้อน ให้้ใช้สิทธีิติาม

มาติรก่ารนี� ในวงเงิน 230 บาทติ่อครัวเร้อนติ่อเด้้อน ก่รณีที�ใช้เกิ่น

วงเงินที�ก่ำาห้นด้ ผู้มีบัติรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟ้ฟ้้าทั�งห้มด้เป็นระยีะ

เวลา 1 ปี ติั�งแติ่เด้้อนติุลาคม 2562 ถุ่งเด้้อนก่ันยีายีน 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. Improving the quality of life and 
well-being of the people

 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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 • ค่านำ�าประปา ให้้ใช้นำ�าประปาในวงเงิน 100 บาทต่ิอครัวเร้อน

ต่ิอเด้้อน ก่รณีที�ใช้เกิ่นวงเงินที�ก่ำาห้นด้ ผู้มีบัติรฯ เป็นผู้รับภาระค่านำ�า

ประปาทั�งห้มด้ เป็นระยีะเวลา 1 ปี ติั�งแติ่เด้้อนติุลาคม 2562 ถุง่

เด้้อนก่ันยีายีน 2563

 • ช่ดเช่ยเงินให้แก่ผู้มีบัตรฯ โด้ยีใช้ข้อมูลจาก่จำานวนภาษี 

มูลค่าเพิ�มที�ผู้มีบัติรฯ ได้้ชำาระราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค (ไม่รวม 

สินค้าและบริก่ารที�มีภาษีสรรพสามิติ) ผ่านบัติรสวัสด้ิก่ารแห้่งรัฐ  

จาก่ร้านธีงฟ้้าประชารัฐห้ร้อร้านค้าเอก่ชนอ่นที�จด้ทะเบียีนภาษี 

มูลค่าเพิ�มผ่านเคร่อง EDC ที�มีก่ารเช่อมต่ิอระบบเคร่อง POS ที�เป็น 

ระบบช่วยีเก่็บบันท่ก่ก่ารขายี รายีละเอียีด้สินค้า คำานวณยีอด้ขายี 

และออก่ใบก่ำาก่ับภาษี ซึ่่�งระบบ POS สามารถุแยีก่จำานวนภาษี 

มูลค่าเพิ �มออก่จาก่สินค้าและบริก่ารรวมทั �งรับและส่งข้อมูล 

จำานวนภาษีมูลค่าเพิ�มได้้โด้ยีก่รมบัญชีก่ลางโด้ยีระบบจะแยีก่ยีอด้ 

ภาษีมูลค่าเพิ�มร้อยีละ 7 ออก่จาก่ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค

ที�ผู้มีบัติรฯ ได้้ชำาระแล้วและก่รมบัญชีก่ลางจะนำาเงินร้อยีละ 5 

มาจ่ายีชด้เชยีโด้ยีโอนเข้า E-Money (ก่ระเป๋าเงินอิเล็ก่ทรอนิก่ส์) 

ในบัติรสวัสด้ิก่ารแห้่งรัฐให้้แก่่ผู้มีบัติรฯ ในวงเงินไม่เก่ินจำานวน  

500 บาทติ่อคนติ่อเด้้อนเป็นระยีะเวลา 11 เด้้อน ติั�งแติ่เด้้อน 

พฤศจิก่ายีน 2562 ถุ่งเด้้อนก่ันยีายีน 2563

 ทั�งนี� ก่ารให้้ความช่วยีเห้ล้อผ่านบัติรสวัสด้ิก่ารแห้่งรัฐ ติั�งแติ่ 

วันที� 1 ติุลาคม 2562 ถุ่งวันที� 30 ก่ันยีายีน 2563 เป็นจำานวนเงิน 

ทั�งสิ�น 46,760,319,664.24 บาท ประก่อบด้้วยี

  (1) สวัสด้ิก่ารที�ให้้เป็นวงเงินในบัติรสวัสด้ิก่ารแห้่งรัฐเพ่อ

ช่วยีลด้ค่าใช้จ่ายีในครัวเร้อนและค่าใช้จ่ายีในก่ารเด้ินทาง จำานวน 

45,914,891,304.52 บาท

    (2) สวัสด้ิก่ารที�ให้ผ่้าน E-Money ในบัติรสวัสด้ิก่ารแห้่งรัฐ 

ติามมาติรก่ารที�ช่วยีเห้ล้อติามสถุานก่ารณ์ในรูปแบบ E-Money 

จำานวน 845,428,359.72 บาท

 4.2 โครงการ “เปลีื�ยนชุ่มช่นให้เป็นห้องประชุ่มในที�ราช่พัื่สดุ” 

 ติามแนวทางก่ารขับเคล่อนก่ารพัฒนาเศรษฐก่ิจฐานราก่อยี่าง 

ยีั�งยี้นของก่รมธีนารัก่ษ์ โด้ยีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้้ก่ำาห้นด้ 

แผนก่ารด้ำาเนินโครงก่ารให้้ครอบคลุมทั �ง 76 จังห้วัด้ และ 

ก่รุงเทพมห้านคร ซึ่่�งรูปแบบในก่ารด้ำาเนินโครงก่ารเป็นก่ารนำาที� 

ราชพัสดุ้มาสนับสนุนให้้เป็นแห้ล่งจำาห้น่ายีสินค้าชุมชน และสถุานที� 

จัด้ประชุมของส่วนราชก่ารติ่างๆ เพ่อสร้างรายีได้้และสร้างอาชีพ 

อยี่างยีั�งยี้นให้้ก่ับราษฎร ติลอด้จนก่่อให้้เก่ิด้ก่ารห้มุนเวียีนรายีจ่ายี 

ในระบบเศรษฐกิ่จมาก่ยิี�งข่�น และเม่อราษฎรในระดั้บฐานราก่มีอาชีพ

และรายีได้้ที�มั�นคงและยีั�งยี้นแล้ว โอก่าสในก่ารเข้าถุ่งแห้ล่งเงินทุน 

และก่ารลงทุนในภาคธีุรก่ิจติ่างๆ ก่็จะมีมาก่ยีิ�งข่�น ห้น่วยีงานจัด้เก่็บ 

ภาษีก็่จะสามารถุจัด้เก็่บภาษีได้้มาก่ยิี�งข่�นติามไปด้้วยี อีก่ทั�งยัีงเป็นก่าร 

บูรณาก่ารห้น่วยีงานต่ิางๆ ทั�งภาครัฐ ภาคเอก่ชน และภาคประชาสังคม  

ให้้มีส่วนร่วมในก่ารเป็นภาคีเคร้อข่ายีสนับสนุนให้้เกิ่ด้ก่ารขับเคล่อน 

ก่ารพัฒนาเศรษฐก่ิจฐานราก่ด้้วยี โด้ยีผลก่ารด้ำาเนินโครงก่าร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่รมธีนารัก่ษ์ได้ด้้ำาเนินโครงก่ารฯ ทั�งสิ�น 

502 ครั�ง คิด้เป็นร้อยีละ 108.66 ของจำานวนเป้าห้มายีที�ก่ำาห้นด้ 

(เป้าห้มายีจำานวน 462 ครั�ง) มีผู้ติอบแบบสำารวจความพ่งพอใจ จำานวน 

28,100 รายี คิด้เป็นร้อยีละ 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 การมอบสัญญาเช่่าที�ดินราช่พัื่สดุตามโครงการ “ธุนารักษ์ 

ประช่ารัฐ”

  เป็นก่ารด้ำาเนินก่ารติามนโยีบายีในก่ารแก้่ปัญห้าเร่องที�อยู่ีอาศัยี 

และที�ด้ินทำาก่ินของประชาชน โด้ยีจัด้ให้้ผู้ครอบครองที�ราชพัสด้ ุ

โด้ยีมิชอบและไม่โติ้แยี้งก่รรมสิทธีิ�ได้้รับสิทธีิเช่าเพ่ออยีู่อาศัยีและ 

ประก่อบก่ารเก่ษติร มีความมั�นคงในด้้านก่ารมีที�ดิ้นทำากิ่นและที�อยู่ีอาศัยี  

สอด้คล้องกั่บยุีทธีศาสติร์ชาติิด้้านสร้างโอก่าส และความเสมอภาค 

ทางสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้้ด้ำาเนินก่าร 3 ก่ิจก่รรม 

ประก่อบด้้วยี

  1) ก่ิจก่รรมสำารวจรังวัด้จัด้ทำาแผนที� สอบสวนสิทธีิ รับคำาร้อง 

ด้ำาเนินก่ารได้้ 31,254 รายี

  2) ก่ิจก่รรมจัด้ให้้เช่าที�ด้ินราชพัสดุ้เพ่ออยีู่อาศัยีและประก่อบ

ก่ารเก่ษติร ด้ำาเนินก่ารได้้ 14,854 รายี

  3) กิ่จก่รรมมอบสัญญาเช่าที�ดิ้นราชพัสดุ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในพ้�นที� 11 จังห้วัด้ โด้ยีมอบสัญญาเช่ารวมจำานวน 5,628 รายี

    3.1) ด้ำาเนินก่ารมอบสัญญาเช่าฯ จังห้วัด้ติำ�าก่ว่า 1,000 รายี 

จำานวน 9 พ้�นที� จำานวน 1,577 รายี

    3.2) ด้ำาเนินก่ารมอบสัญญาเช่าฯ จังห้วัด้มาก่ก่ว่า 1,000 รายี 

จำานวน 2 พ้�นที� (จังห้วัด้ขอนแก่่น และจังห้วัด้นครสวรรค์) จำานวน 

3,051 รายี

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. Activities
No. 

of People 
Served 

1 Surveying and Mapping 31,254

2 Leasing out Ratchaphatsadu land 14,854

3 Lease agreement granted 
(11 provinces)

5,628

3.1 Lease agreement under 
1,000 cases (9 provinces)

1,577

3.2 Lease agreement over 
1,000 cases (2 provinces)

3,051
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 4.4 โครงการ “ศูนย์ที�พัื่กอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” 

(Senior Complex) บนที�ราช่พื่ัสดุ

  คณะรัฐมนติรีมีมติิเม่อวันที� 8 พฤศจิก่ายีน 2559 เห้็นชอบ 

มาติรก่ารก่ารสร้างที�พัก่อาศัยีสำาห้รับผู้สูงอายีุ (Senior Complex)  

โด้ยีให้้ก่รมธีนารัก่ษ์สนับสนุนที �ราชพัสดุ้เพ่อด้ำาเนินโครงก่าร  

“ศูนย์ีที�พัก่อาศัยีสำาห้รับผู้สูงอายุีแบบครบวงจร” (Senior Complex)  

บนที�ด้ินราชพัสดุ้ โด้ยีมีวัติถุุประสงค์เพ่อให้้ผู้สูงอายีุติั�งแติ่ 60 ปี 

ข่�นไป มีที�พัก่อาศัยีพร้อมอุปก่รณ์สิ�งอำานวยีความสะด้วก่ที�เห้มาะสม 

ก่ับก่ารด้ำารงชีว ิติของผู ้ส ูงอายีุ มีระบบก่ารดู้แลสุขภาพและ 

สวัสด้ิก่ารอ่นๆ แบบครบวงจร

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่รมธีนารัก่ษ์ด้ำาเนินโครงก่าร  

“ศูนย์ีที�พัก่อาศัยีสำาห้รับผู้สูงอายุีแบบครบวงจร” (Senior Complex) 

บนที�ด้ินราชพัสดุ้แปลงห้มายีเลขทะเบียีนที� สป.623 ติำาบลบางปลา 

อำาเภอบางพลี จังห้วัด้สมุทรปราก่าร ก่รมธีนารัก่ษ์ได้้ด้ำาเนินงาน 

ร่วมกั่บคณะแพทยีศาสติร์โรงพยีาบาลรามาธิีบดี้ มห้าวิทยีาลัยีมหิ้ด้ล 

บนที�ด้ินราชพัสดุ้แปลงห้มายีเลขทะเบียีนที� สป. 623 และแปลง 

ห้มายีเลขทะเบียีนที� สป. 646 ติำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังห้วัด้ 

สมุทรปราก่าร เน้�อที�ประมาณ 72-1-97 ไร่ ซ่ึ่�งถุ้อเป็นโครงก่ารนำาร่อง 

ของก่รมธีนารัก่ษ์และจะนำาไปประยีุก่ติ์ใช้เป็นแนวทางด้ำาเนินก่ารใน 

จังห้วัด้อ่นๆ ต่ิอไป ทั�งนี� ในก่ารด้ำาเนินโครงก่ารฯ ได้้มีก่ารจัด้สรรพ้�นที� 

ดั้งนี�

 1. Hospice Zone ก่รมธีนารัก่ษ์อนุญาติให้้มห้าวิทยีาลัยีมหิ้ด้ล

(คณะแพทยีศาสติร์โรงพยีาบาลรามาธีิบด้ี) เช่าที�ราชพัสดุ้แปลง

ห้มายีเลขทะเบียีนที� สป.646 อำาเภอบางพลี จังห้วัด้สมุทรปราก่าร

เน้�อที� 41-1-90 ไร่ เพ่อด้ำาเนินโครงก่ารศูนย์ีเรียีนรู้และพัฒนาสุขภาวะ

ผู้สูงอายีุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยีระยีะท้ายีมีก่ำาห้นด้ 30 ปี  

บริห้ารโครงก่ารฯ โด้ยีคณะแพทยีศาสติร์โรงพยีาบาลรามาธีิบด้ี 

ขณะนี�อยีู่ระห้ว่างก่่อสร้างโครงก่ารฯ

  2. Nursing Home Zone ติั�งอยีู่บนที�ด้ินราชพัสดุ้แปลงห้มายี 

เลขทะเบียีนที� สป.623 อำาเภอบางพลี จังห้วัด้สมุทรปราก่าร เน้�อที� 

11-0-07 ไร่ บริห้ารโครงก่ารฯ โด้ยีคณะแพทยีศาสติร์โรงพยีาบาล

รามาธีิบด้ี ปัจจุบันอยีู่ระห้ว่างก่ารพิจารณาก่ำาห้นด้ห้ลัก่เก่ณฑ์์และ

เง่อนไขติ่างๆ 

  3. Senior Housing Zone ติั�งอยีู่บนที�ด้ินราชพัสดุ้แปลง 

ห้มายีเลขทะเบียีนที� สป.623 (บางส่วน) อำาเภอบางพลี จังห้วัด้ 

สมุทรปราก่ารเน้�อที� 20-0-00 ไร่ เป็นพ้�นที�โครงก่ารนำาร่องเพ่อ 

พัฒนาที�พัก่อาศัยีสำาห้รับผู้สูงอายีุ ก่่อสร้างและบริห้ารโครงก่ารฯ 

โด้ยีบริษัท ธีนารัก่ษ์พัฒนาสินทรัพยี์จำาก่ัด้ (ธีพส.) รัฐวิสาห้ก่ิจ 

ภายีใติ้ก่ารก่ำาก่ับดู้แลของก่รมธีนารัก่ษ์โด้ยีก่รมธีนารัก่ษ์และ 

คณะแพทยีศาสติร์โรงพยีาบาลรามาธีิบด้ีสนับสนุนในก่ารด้ำาเนิน 

โครงก่ารฯ ภายีใติ้ช่อโครงก่าร “ที�พัก่อาศัยีผู้สูงอายีุ รามาฯ-

ธีนารัก่ษ์” แบ่งเป็น 

 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.



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256376

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

    (3.1) พ้�นที�เพ่อก่ารพัฒนาที�พัก่อาศัยีสำาห้รับผู้สูงอายุี (Housing  

Zone) เน้�อที� 16-0-80 ไร่ ด้ำาเนินก่ารออก่แบบโครงก่ารฯ ภายีใต้ิ 

ห้ลัก่สถุาปัติยีก่รรมเพ่อทุก่คน (Universal Design Architecture)  

ซึ่่ �งคำาน่งถุ่งสภาพแวด้ล้อมภายีในและภายีนอก่ที �เห้มาะสมก่ับ 

ผู้สูงอายีุ ภายีใติ้ก่ารก่ำาก่ับดู้แลของก่รมธีนารัก่ษ์คณะแพทยีศาสติร ์

โรงพยีาบาลรามาธีิบด้ี และคณะสถุาปัติยีก่รรมศาสติร์ จุฬาลงก่รณ์

มห้าวิทยีาลัยี โด้ยีโครงก่ารฯ มีลัก่ษณะเป็นอาคารพัก่อาศัยี 8 ชั�น 

จำานวน 7 อาคาร พร้อมห้้องพยีาบาลประจำาติ่ก่ มีห้้องพัก่รวมทั�งสิ�น 

921 ห้้อง พ้�นที�ใช้สอยีประมาณ 31.71-49.66 ติารางเมติรต่ิอห้้อง พ้�นที�

ส่วนก่ลางและพ้�นที�จัด้ก่ิจก่รรมสำาห้รับผู้สูงอายีุ ได้้แก่่ สระว่ายีนำ�า 

อาคาร Club House ห้้องฟ้ิติเนส เป็นติ้น 

  (3.2) พ้�นที�เพ่อก่ารพัฒนาเชิงพาณิชยีก่รรม (Commercial 

Zone) เน้�อที� 3-3-20 ไร่ โด้ยีเม่อวันที� 14 สิงห้าคม 2563 ก่รมธีนารัก่ษ์ 

ได้้จัด้ให้้มีพิธีีลงนามบันท่ก่ข้อติก่ลง (MOU) ร่วมกั่น 6 ฝ่่ายี ระห้ว่าง  

ก่รมธีนารัก่ษ์ คณะแพทยีศาสติร์โรงพยีาบาลรามาธีิบด้ี ธีนาคาร 

อาคารสงเคราะห์้ ธีนาคารออมสิน ธีนาคารก่รุงไทยี จำากั่ด้ (มห้าชน) 

และ ธีพส. ณ ห้้องประชุม ชั�น 8 อาคาร 72 ปี ก่รมธีนารัก่ษ์ โด้ยีมี

รัฐมนติรีช่วยีว่าก่ารก่ระทรวงก่ารคลัง (นายีสันติิ พร้อมพัฒน์) เป็น

ประธีานในพิธีี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่รมธีนารัก่ษ์ และ

ธีพส. จะด้ำาเนินก่ารเปิด้ให้้ผู้สนใจจองสิทธีิโครงก่ารฯ ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ติและผ่านจุด้จอง (Walk-in) ณ ก่รมธีนารัก่ษ์ และ ธีพส. 

ระห้ว่างวันที� 9 พฤศจิก่ายีน – 4 ธีันวาคม 2563 ทั�งนี� ธีพส. ได้้

ก่ำาห้นด้แผนงานในก่ารก่่อสร้างโครงก่ารฯ ตัิ�งแต่ิเด้้อนเมษายีน 2564 

เป็นต้ินไป โด้ยีคาด้ว่าจะก่่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565

 4.5 กองทุนรวมเพื่่อส่งเสริมการออมระยะยาว

  ก่ระทรวงก่ารคลังโด้ยีสำานัก่งานเศรษฐก่ิจก่ารคลังได้้เสนอ

มาติรก่ารส่งเสริมก่ารออมระยีะยีาว ประก่อบด้้วยี ก่ารให้้สิทธีิ 

ประโยีชน์ทางภาษีสำาห้รับก่ารซึ่้�อก่องทุนรวมเพ่อก่ารออม (Super 

Savings Fund : SSF) และก่ารปรับปรุงห้ลัก่เก่ณฑ์์ก่ารให้ ้

สิทธีิประโยีชน์ทางภาษีสำาห้รับก่ารซึ่้�อก่องทุนรวมเพ่อก่ารเลี�ยีงชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF) เพ่อส่งเสริมให้้ประชาชน 

โด้ยีเฉพาะก่ลุ่มผู้มีรายีได้้ปานก่ลางถุ่งน้อยีและผู้ที�เริ�มติ้นวัยีทำางาน 

มีก่ารออมระยีะยีาวมาก่ข่ �น ซึ่่ �งคณะรัฐมนติรีได้้มีมติิเห้็นชอบ 

เม่อวันที� 3 ธีันวาคม 2562 ติามที�ก่ระทรวงก่ารคลังเสนอ ด้ังนี�

 1. ให้สิทธุิประโยช่น์ทางภาษีสำาหรับการซื้ื�อกองทุน SSF  

โด้ยีก่ำาห้นด้ให้้บุคคลธีรรมด้าสามารถุหั้ก่ลด้ห้ย่ีอนค่าซ้ึ่�อห้น่วยีลงทุน 

ไม่เก่ินร้อยีละ 30 ของเงินได้พ้่งประเมิน แติ่ไม่เก่ิน 200,000 บาท  

และเม่อรวมก่ับก่องทุนก่ารออมเพ่อก่ารเก่ษียีณอายีุอ่นๆ แล้วติ้อง 

ไม่เก่ิน 500,000 บาท ในแติ่ละปีภาษี ก่องทุน SSF สามารถุลงทุน 

ในห้ลัก่ทรัพยี์ได้้ทุก่ประเภท ไม่ก่ำาห้นด้ก่ารซึ่้�อขั�นติำ�าและติ่อเน่อง 

และสามารถุขายีค้นห้น่วยีลงทุนได้้เม่อถุ้อมาแล้วไม่น้อยีก่ว่า 10 ปี 

นับจาก่วันที�ซึ่้ �อ และเงินได้้จาก่ก่ารขายีค้นจะได้้รับยีก่เว้นภาษี 

เงินได้บุ้คคลธีรรมด้าห้าก่ปฏิิบัติิติามเง่อนไขที�ก่ำาห้นด้ ทั�งนี� สามารถุ 

หั้ก่ลด้ห้ย่ีอนค่าซ้ึ่�อห้น่วยีลงทุนใน SSF ได้้ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

  2. ปรับปรุงหลืักเกณ์ฑ์์การให้สิทธุิประโยช่น์ทางภาษีสำาหรับ

การซื้ื�อกองทุน RMF โด้ยีปรับสัด้ส่วนก่ารห้ัก่ลด้ห้ยี่อนค่าซึ่้�อจาก่

เด้ิมไม่เก่ินร้อยีละ 15 เป็นไม่เก่ินร้อยีละ 30 ของเงินได้พ้่งประเมิน 

และไม่ก่ำาห้นด้ก่ารซึ่้�อขั�นติำ�า

   (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-de-

ductible 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 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลืิต 2563

  ในก่ารประชุมคณะรัฐมนติรี เม่อวันที� 21 เมษายีน 2563  

คณะรัฐมนติรีได้้มีมติิเห็้นชอบโครงก่ารประกั่นภัยีข้าวนาปี (โครงก่ารฯ)  

ปีก่ารผลิติ 2563 เพ่อใช้เป็นเคร่องม้อในก่ารบริห้ารจัด้ก่าร 

ความเสี�ยีงจาก่ภัยีธีรรมชาติิให้้แก่่เก่ษติรก่รผู้เพาะปลูก่ข้าวนาปี 

ติามที�ก่ระทรวงก่ารคลังเสนอ สำาห้รับโครงก่ารฯ ปีก่ารผลิติ 2563 

เป็นก่ารด้ำาเนินโครงก่ารติ่อเน่องจาก่โครงก่ารฯ ปีก่ารผลิติ 2554 – 

2562 โด้ยีคงรูปแบบก่ารรับประก่ันภัยีพ้�นฐานในส่วนที� 1 (Tier 1)  

ซึ่่�งภาครัฐให้้ก่ารอุด้ห้นุนค่าเบี�ยีประก่ันภัยีแก่่เก่ษติรก่ร และก่าร 

ประก่ันภัยีเพิ�มเติิมในส่วนที� 2 (Tier 2) ซึ่่�งเป็นก่ารประก่ันภัยี 

ภาคสมัครใจ เพ่อให้้เก่ษติรก่รที�เข้าร่วมโครงก่ารฯ มีส่วนร่วมในก่าร 

รับภาระค่าเบี�ยีประก่ันภัยี ทั�งนี � โครงก่ารฯ ปีก่ารผลิติ 2563 

มีรายีละเอียีด้ที�สำาคัญ ด้ังนี� 

 1. เพิื่�มเป้าหมายสำาหรับการเอาประกันภัยพืื่�นฐานในส่วนที� 1 

(Tier 1) จาก่ 30 ล้านไร่ ในปีก่ารผลิติ 2562 เป็นจำานวน 44.7 ล้านไร่ 

ห้ร้อคิด้เป็นร้อยีละ 75 ของพ้�นที�เพาะปลูก่ข้าวนาปีทั�วประเทศ  

โด้ยีแบ่งเป็น (1) เก่ษติรก่รที�เป็นลูก่ค้าสินเช่อเพ่อก่ารเพาะปลูก่ 

ข้าวนาปี ปีก่ารผลิติ 2563 ของธีนาคารเพ่อก่ารเก่ษติรและสห้ก่รณ์

ก่ารเก่ษติร (ธี.ก่.ส.) ทุก่รายี จำานวนไม่เก่ิน 28 ล้านไร่ (2) เก่ษติรก่ร 

ทั�วไปในพ้�นที�เพาะปลูก่ข้าวนาปีที�มีความเสี�ยีงติ่อภัยีธีรรมชาติิติำ�า 

594 อำาเภอ จำานวนไม่เก่ิน 15.7 ล้านไร่ และ (3) เก่ษติรก่รทั�วไป 

ในพ้�นที�เพาะปลูก่ข้าวนาปีมีความเสี�ยีงติ่อภัยีธีรรมชาติิปานก่ลาง 

และสูง จำานวนไม่เกิ่น 1 ล้านไร่ และก่ำาห้นด้เป้าห้มายีก่ารประกั่นภัยี 

เพิ�มเติิมในส่วนที� 2 (Tier 2) จำานวน 1 ล้านไร่ 

  2. คงรูปแบบแลืะประเภทภัยที�ได้รับการคุ้มครองเช่่นเดียวกับ 

โครงการฯ ในปีการผลิืต 2562 โด้ยีก่ารรับประกั่นภัยีพ้�นฐานในส่วน 

ที� 1 (Tier 1) มีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด้ 1,260 บาทติ่อไร่ สำาห้รับ 

ภัยีธีรรมชาติิทั�งห้มด้ 7 ประเภท ได้้แก่่ นำ�าท่วมห้ร้อฝ่นติก่ห้นัก่ ภัยีแล้ง 

ฝ่นแล้งห้ร้อฝ่นทิ�งช่วง ลมพายีุห้ร้อพายีุไติ้ฝุ่่น ภัยีอาก่าศห้นาวห้ร้อ 

นำ�าค้างแข็ง ลูก่เห็้บ ไฟ้ไห้ม้ และภัยีช้างป่า และวงเงินความคุ้มครอง 

สูงสุด้ 630 บาทติ่อไร่ สำาห้รับภัยีศัติรูพ้ชห้ร้อโรคระบาด้ สำาห้รับ 

เก่ษติรก่รที�เอาประก่ันภัยีในส่วนที� 2 (Tier 2) จะได้้รับวงเงิน 

ความคุ ้มครอง 240 บาทติ่อไร่ส ำาห้รับภัยีธีรรมชาติิทั �งห้มด้  

7 ประเภทดั้งก่ล่าว และวงเงินความคุ้มครองเพิ�มเติิม 120 บาทต่ิอไร่

สำาห้รับภัยีศัติรูพ้ชและโรคระบาด้ ทั�งนี� เม่อรวมวงเงินความคุ้มครอง

ส่วนที� 1 (Tier 1) และ ส่วนที� 2 (Tier 2) แล้ว จะได้้รับความคุ้มครอง 

1,500 และ 750 บาทติ่อไร่ ติามลำาด้ับ

  3. รัฐบาลือุดหนุนค่าเบี�ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรทุกราย

สำาหรับการประกันภัยในส่วนที� 1 (Tier 1) ในอัติรา 58 บาทติ่อไร่ 

และอุด้ห้นุนเพิ�มเติิมในส่วนภาษีมูลค่าเพิ�มและอาก่รแสติมป์ทั�งห้มด้ 

คิด้เป็นงบประมาณรวม 2,910,391,000 บาท และ ธี.ก่.ส. จะให้ก้่าร

อุด้ห้นุนค่าเบี�ยีประก่ันภัยีให้้แก่่เก่ษติรก่รที�เป็นลูก่ค้าสินเช่อเพ่อก่าร

เพาะปลูก่ข้าวนาปี ในอัติรา 39 บาทติ่อไร่

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 (approxi-

mately 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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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 4.7 การบริหารงานเพื่่อการแก้ไขปัญหาหนี�นอกระบบอย่าง 

บูรณ์าการแลืะยั�งยืน

  คณะรัฐมนติรีได้้มีมติิในคราวก่ารประชุม เม่อวันที� 4 ติุลาคม 

2559 เห้็นชอบก่ารบริห้ารงานเพ่อก่ารแก่้ไขปัญห้าห้นี�นอก่ระบบ 

อยี่างบูรณาก่ารและยีั�งยี้น ติามที�ก่ระทรวงก่ารคลังเสนอ โด้ยีได้้ 

มอบห้มายีให้้ก่ระทรวงก่ารคลังร่วมก่ับห้น่วยีงานที �เก่ี �ยีวข้อง 

ด้ำาเนินก่ารแก้่ไขปัญห้าห้นี�นอก่ระบบทั�งในด้้านลูก่ห้นี�และด้้านเจ้าห้นี� 

ควบคู่ก่ันไปอยี่างครบวงจรและติ่อเน่อง ซึ่่�งมีก่ารด้ำาเนินก่ารใน  

5 มิติิ ด้ังนี�

  1. ดำาเนินการจริงจังกับเจ้าหนี�นอกระบบ : สำานัก่งานติำารวจ 

แห้่งชาติิ (สติช.) ได้้ร่วมก่ับห้น่วยีงานด้้านความมั�นคงที�เก่ี�ยีวข้อง 

ด้ำาเนินก่ารป้องก่ันและปราบปรามก่ารก่ระทำาความผิด้ของเจ้าห้นี� 

นอก่ระบบอยี่างเข้มงวด้ โด้ยีเฉพาะก่ารเรียีก่เก่็บด้อก่เบี�ยีเก่ินก่ว่า 

อัติราที�ก่ฎห้มายีก่ำาห้นด้ติามพระราชบัญญัติิห้้ามเรียีก่ด้อก่เบี�ยีเก่ิน 

อัติรา พ.ศ. 2560 ซึ่่�งมีผลบังคับใช้ติั�งแติ่วันที� 16 มก่ราคม 2560 

เป็นต้ินมา โด้ยีมีก่ารเพิ�มโทษปรับไม่เก่ิน 200,000 บาท จำาคุก่ 2 ปี 

ห้รอ้ทั�งจำาทั�งปรับ 

  2. เพื่ิ�มช่่องทางการเข้าถีึงแหลื่งเงินทุนในระบบ ได้้แก่่

   • สินเช่่อรายย่อยเพื่่อใช่้จ่ายฉัุกเฉัิน : ธีนาคารออมสิน และ 

ธีนาคารเพ่อก่ารเก่ษติรและสห้ก่รณ์ก่ารเก่ษติร (ธี.ก่.ส.) ได้้จัด้ติั�ง 

ห้น่วยีธีุรก่ิจด้้านแก่้ไขปัญห้าห้นี�นอก่ระบบ และออก่ผลิติภัณฑ์ ์

“สินเช่อรายีย่ีอยีเพ่อใช้จ่ายีฉุก่เฉิน” สำาห้รับประชาชนที�มีความจำาเป็น 

ต้ิองใช้จ่ายีเงินฉุก่เฉิน ในวงเงินให้กู้่้ยี้มรายีละไม่เก่ิน 50,000 บาท  

คิด้อัติราด้อก่เบี�ยีคงที�ร้อยีละ 0.85 ติ่อเด้้อน และมีห้ลัก่ประก่ัน 

แบบผ่อนปรน ทั �งนี � นับติั �งแติ่คณะรัฐมนติรีได้้มีมติิเห้็นชอบ 

เม่อวันที� 21 กุ่มภาพันธี์ 2560 ให้้ด้ำาเนินโครงก่ารสินเช่อรายียี่อยี 

เพ่อใช้จ่ายีฉุก่เฉินระยีะที� 1 และระยีะที� 2 ภายีใติ้วงเงิน 20,000 

ล้านบาท จนสิ�นสุด้โครงก่ารเม่อวันที� 31 มีนาคม  2563 ธีนาคาร 

ออมสินได้้อนุมัติิสินเช่อจำานวนทั�งสิ �น 349,647 รายี คิด้เป็น 

จำานวนเงิน 14,988.77 ล้านบาท และธี.ก่.ส. ได้้อนุมัติิสินเช่อจำานวน 

ทั�งสิ�น 274,737 รายี คิด้เป็นจำานวนเงิน 12,377.40 ล้านบาท 

   • สินเช่่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำากับ (สินเช่อ 

พิโก่ไฟ้แนนซึ่์) ก่ระทรวงก่ารคลังได้้ด้ำาเนินก่ารปรับปรุงห้ลัก่เก่ณฑ์ ์

เง่อนไขก่ารประก่อบธุีรกิ่จสินเช่อพิโก่ไฟ้แนนซ์ึ่ เพ่อให้้มีความย้ีด้ห้ยุ่ีน 

และสอด้คล้องกั่บความต้ิองก่ารทางก่ารเงินของประชาชนผู้ใช้บริก่าร 

ซึ่่�งคณะรัฐมนติรีได้้มีมติิในคราวประชุม เม่อวันที� 19 มีนาคม 2562 

รับทราบแนวทางก่ารปรับปรุงห้ลัก่เก่ณฑ์์เง่อนไขก่ารประก่อบธีุรก่ิจ 

สินเช่อพิโก่ไฟ้แนนซ์ึ่ดั้งก่ล่าว โด้ยีสินเช่อพิโก่ไฟ้แนนซ์ึ่ ประก่อบด้้วยี 

สินเช่อประเภทพิโก่ไฟ้แนนซึ่์ (มีทุนจด้ทะเบียีนชำาระแล้วไม่ติำ�าก่ว่า 

5 ล้านบาท ให้้สินเช่อแก่่ประชาชนได้้ไม่เก่ิน 50,000 บาทติ่อรายี 

และเรียีก่เก่็บด้อก่เบี�ยี ก่ำาไรจาก่ก่ารให้้สินเช่อ ค่าปรับ ค่าบริก่าร 

และค่าธีรรมเนียีมอ่นใด้ รวมกั่นได้้ไม่เกิ่นร้อยีละ 36 ต่ิอปี (Effective  

Rate) และสินเช่อประเภทพิโก่พลัส (ทุนจด้ทะเบียีนชำาระแล้ว 

ไม่ติำ�าก่ว่า 10 ล้านบาท ให้้สินเช่อแก่่ประชาชนได้้ไม่เก่ิน 100,000 

บาทต่ิอรายี และเรียีก่เก่็บด้อก่เบี�ยี ก่ำาไรจาก่ก่ารให้ส้ินเช่อ ค่าปรับ 

ค่าบริก่าร และค่าธีรรมเนียีมอ่นใด้ รวมกั่นได้้ไม่เกิ่นร้อยีละ 36 ต่ิอปี  

(Effective Rate) สำาห้รับวงเงินสินเช่อไม่เกิ่น 50,000 บาทแรก่ และ 

(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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สำาห้รับวงเงินสินเช่อที�เกิ่นก่ว่า 50,000 บาทเป็นต้ินไป ให้้เรียีก่เก็่บได้้ 

ไม่เก่ินร้อยีละ28 ติ่อปี (Effective Rate) นับติั�งแติ่เด้้อนธัีนวาคม 

2559 ที�ก่ระทรวงก่ารคลังได้้เปิด้ให้้มีก่ารประก่อบธีุรก่ิจสินเช่อ 

พิโก่ไฟ้แนนซ์ึ่จนถุ่งสิ�นเด้้อนเด้้อนกั่นยีายีน 2563 มีจำานวนผู้ประก่อบ 

ธีุรก่ิจที�ได้้รับอนุญาติให้้ประก่อบธีุรก่ิจสินเช่อพิโก่ไฟ้แนนซึ่์และ 

เปิด้ด้ำาเนินก่ารแล้วสะสมสุทธีิทั�งสิ�น 858 รายี ใน 72 จังห้วัด้ ซึ่่�ง 

ส่วนให้ญ่เป็นผู้ประก่อบธุีรกิ่จในภาคติะวันออก่เฉียีงเห้น้อ (508 รายี) 

รองลงมา ได้้แก่่ ภาคก่ลาง (134 รายี) ภาคเห้น้อ (114 รายี) ภาคติะวันออก่ 

(60 รายี) และภาคใติ้ (42 รายี) ทั�งนี� ได้้มีก่ารอนุมัติิสินเช่อ 

พิโก่ไฟ้แนนซ์ึ่ให้้กั่บประชาชนรายีย่ีอยีไปแล้วจำานวนทั�งสิ�น 347,668 

บัญชี รวมเป็นวงเงิน 8,649.09 ล้านบาท

  3. ไกลื่เกลืี�ยประนอมหนี� : มีคณะอนุก่รรมก่ารไก่ล่เก่ลี�ยี 

ประนอมห้นี�นอก่ระบบประจำาจังห้วัด้ (77 จังห้วัด้) เพ่อทำาห้น้าที� 

เป็นคนก่ลางเจรจาประนอมห้นี�ระห้ว่างลูก่ห้นี�และเจ้าห้นี�นอก่ระบบ 

เพ่อให้้มูลห้นี�มีความเป็นธีรรมและมีก่ารเรียีก่เก่็บด้อก่เบี�ยีถุูก่ติ้อง 

ติามก่ฎห้มายี 

  4. ฟื้้�นฟืู้ศักยภาพื่การหารายได้ให้ลืูกหนี�นอกระบบ : มีคณะ 

อนุก่รรมก่ารฟ้้�นฟู้และพัฒนาศัก่ยีภาพก่ารห้ารายีได้้ของลูก่ห้นี� 

นอก่ระบบประจำาจังห้วัด้ (77 จังห้วัด้) เพ่อช่วยีเห้ล้อลูก่ห้นี�ที � 

ความสามารถุชำาระห้นี�ติำ�าให้้มีอาชีพเสริมเพิ�มทัก่ษะฝ่ีม้อแรงงาน  

ห้าติำาแห้น่งงานว่าง ให้้ความรู้ก่ารบริห้ารจัด้ก่ารก่ารเงินและห้นี�สิน

  5. การสนับสนุนอ่นๆ : สนับสนุนองค์ก่รก่ารเงินชุมชนให้้มา 

มีส่วนร่วมในก่ารแก่้ไขปัญห้าห้นี�นอก่ระบบให้้ความรู้ทางก่ารเงิน 

แก่่ประชาชนทั�วไปเพ่อป้องก่ันปัญห้าห้นี�นอก่ระบบ และพัฒนา 

ฐานข้อมูลห้นี�นอก่ระบบของประเทศ

5. การบริหารจัดการภาครัฐ

 5.1 ดิจิทัลืแพื่ลืตฟื้อร์มขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ชุ่มช่น  

วางโครงสร้างระบบงานผ่านบลื็อกเช่น

  ก่ระทรวงก่ารคลังนำาบล็อก่เชนมาพัฒนาระบบงานในห้น่วยีงาน

ต่ิางๆ ครอบคลุมถุ่งห้น่วยีงาน ก่ารจัด้เก็่บรายีได้้ ก่ารบริห้ารทรัพย์ีสิน 

บริห้ารรายีจ่ายีติามงบประมาณ ระบบก่ารออม และระบบสวัสด้ิก่าร

ต่ิางๆ ของประชาชน ซึ่่�งในระยีะแรก่นี�ประก่อบด้้วยี

(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. Public administration

 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 



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256380

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

  (1) การคืนภาษีมูลืค่าเพิื่�มให้นักท่องเที�ยว (VAT Refunds for 

Tourists) เป็นความร่วมม้อก่ันระห้ว่างก่รมสรรพาก่ร ก่รมศุลก่าก่ร  

และธีนาคารก่รุงไทยี ในก่ารนำาระบบบล็อก่เชนมาใช้ในก่ารค้นภาษี 

ให้้กั่บนัก่ท่องเที�ยีว ผ่านโมบายีแอปพลิเคชั�น (Mobile Application)  

โด้ยีในระยีะที�ผ่านมามีจำานวนนัก่ท่องเที�ยีวที�มาขอค้นภาษีมูลค่าเพิ�ม 

ปีละไม่ติ ำ �าก่ว่า 2 ล้านคนยีอด้มูลค่าก่ารซึ่้ �อสินค้าประมาณ  

5 ห้ม่นล้านบาท และมีจำานวนนัก่ท่องเที�ยีวขอค้นภาษีเฉลี�ยี 2 แสนรายี 

ติ่อเด้้อนจาก่สถุิติิส่วนให้ญ่จะเป็นนัก่ท่องเที �ยีวจาก่ประเทศจีน 

ที�ขอค้นภาษีมูลค่าเพิ�มสูงสุด้ประมาณร้อยีละ 70 และชาวจีนส่วนให้ญ่ 

จะไม่นิยีมใช้เงินสด้ เข้าสู่ยีุคสังคมไร้เงินสด้ (Cashless society)  

ดั้งนั�น ก่ารนำาเทคโนโลยีีบล็อก่เชนมาใช้กั่บระบบก่ารค้นภาษีมูลค่าเพิ�ม 

ให้้นัก่ท่องเที�ยีว ช่วยีเพิ�มความโปร่งใสมีความปลอด้ภัยีสูง ปลอมแปลง 

ได้้ยีาก่ และสามารถุติรวจสอบได้้ นอก่จาก่นี� ยัีงช่วยีเพิ�มประสิทธิีภาพ 

ก่ารปฏิิบัติิก่ารของภาครัฐ โด้ยีช่วยีลด้เร่องก่ารติรวจเอก่สาร 

ลด้ก่ารใช้ก่ระด้าษได้้สูงสุด้ 10 ล้านใบติ่อปี ลด้ติ้นทุนในก่ารจัด้ก่าร 

ลด้ความห้นาแน่นของคิวที�สนามบิน ลด้ติ้นทุนในก่ารบริห้ารจัด้ก่าร 

เงินสด้ และสามารถุคัด้แบบข้อมูลก่ารเด้ินทางเข้า-ออก่ได้้ทันที 

จาก่เด้ิมใช้เวลาประมาณ 2 เด้้อน เห้ล่านี�ล้วนช่วยีก่ระติุ้นเศรษฐก่ิจ 

ที�เก่ี�ยีวข้องก่ับก่ารท่องเที�ยีวของประเทศ ก่ารก่ระจายีรายีได้้ไปยีัง

ผู้ประก่อบก่ารรายียี่อยี ก่ารสร้างงาน สร้างรายีได้้ให้้กั่บประชาชน

ระด้ับราก่ห้ญ้า

  ทั�งนี� ก่รมสรรพาก่ร พร้อมพันธีมิติร (ก่รมศุลก่าก่ร สำานัก่งาน 

ติรวจคนเข้าเม้อง (สติม.) และธีนาคารก่รุงไทยี จำากั่ด้ (มห้าชน) เป็นต้ิน) 

เปิด้ติัวและนำาระบบเทคโนโลยีีบล็อก่เชนมาใช้ให้้บริก่ารค้นภาษี

มูลค่าเพิ�มให้้นัก่ท่องเที�ยีวผ่านโมบายีแอปพลิเคชั�นที�แรก่ของโลก่ 

(The World’s First VAT Refund for Tourists App powered by 

Blockchain) เม่อวันที� 17 มก่ราคม 2563 ณ ท่าอาก่าศยีานสุวรรณภูมิ 

ซึ่่�งก่ารบูรณาก่ารความร่วมม้อของ 4 ห้น่วยีงานด้ังก่ล่าว โด้ยี 

เทคโนโลยีีบล็อก่เชนนี�เป็นติ้นแบบของก่ารบูรณาก่ารก่ารทำางาน

ภาครัฐและภาคเอก่ชนอยี่างแท้จริง ซึ่่�งช่วยีอำานวยีความสะด้วก่ 

ลด้ระยีะเวลาก่ารด้ำาเนินก่าร ลด้ค่าใช้จ่ายีก่ารบริก่ารภาครัฐ และมี

ส่วนสำาคัญในก่ารส่งเสริมและสนับสนุนก่ารท่องเที�ยีว ซึ่่�งจะทำาให้้ 

เศรษฐก่ิจไทยีเติิบโติได้้อยี่างยีั�งยี้นติ่อไป

  (2) ระบบการจัดซื้ื �อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลื็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e-GP) ประก่อบด้้วยี

 2 โครงก่าร ด้ังนี�

    (2.1) ก่ารออก่ห้นังส้อคำ�าประก่ันอิเล็ก่ทรอนิก่ส์ (e-Letter of  

Guarantee : e-LG) เป็นก่ารจัด้ทำาห้ลัก่ประก่ันทางอิเล็ก่ทรอนิก่ส์  

โด้ยีให้้ผู้ประก่อบก่ารสามารถุขอห้นังส้อคำ�าประก่ันอิเล็ก่ทรอนิก่ส์ 

ก่ับธีนาคารติ่างๆ ผ่านเทคโนโลยีีบล็อก่เชน เพ่อช่วยีให้้เก่ิด้ความ 

คล่องตัิวในก่ารบริห้ารจัด้ก่ารข้อมูลมาก่ข่�น อีก่ทั�งยัีงช่วยีให้้ก่ารบริก่าร 

มีความสะด้วก่ รวด้เร็ว สามารถุอนุมัติิรายีก่ารได้้เร็วสุด้ภายีใน 

ไม่เก่ิน 10 นาที ติอก่ยีำ�าก่ารให้้บริก่ารด้้านก่ารจัด้ซึ่้�อจัด้จ้างภาครัฐ 

ด้้วยีความโปร่งใส เป็นธีรรม ภายีใติ้มาติรฐานความปลอด้ภัยีทาง 

ไซึ่เบอร์ (Cyber) ที�ได้้รับก่ารยีอมรับในระด้ับสาก่ล โด้ยีในเด้้อน 

ธัีนวาคม 2563 มีธีนาคารที�พร้อมให้้บริก่าร e-LG ผ่านเทคโนโลยีี 

บล็อก่เชนมาก่ก่ว่า 16 ธีนาคาร และในปี 2564 จะขยีายีให้้รองรับ 

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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บริก่ารได้้มาก่ก่ว่า 22 ธีนาคาร เพ่อยีก่ระด้ับก่ารให้้บริก่ารก่้าวทัน 

โลก่ในยีุคด้ิจิทัลติ่อไป

    (2.2) ก่ารออก่ห้นังส้อรับรองสินเช่ออิเล็ก่ทรอนิก่ส์ (e-Credit 

Confirmation) เป็นก่ารขอออก่ห้นังส้อรับรองสินเช่อด้้วยีเทคโนโลยีี 

บลอ็ก่เชน ซ่ึ่�งจะใช้ประก่อบในก่ารขอข่�นทะเบยีีนของผู้ประก่อบก่าร 

เป็นก่ารช่วยีลด้ภาระของผู้ประก่อบก่ารในก่ารจัด้เติรียีมเอก่สารต่ิางๆ 

สำาห้รับก่ารขอข่�นทะเบียีนผู้ประก่อบก่าร รวมทั�งสามารถุเช่อมโยีง 

ก่ับระบบของสถุาบันก่ารเงิน และในระยีะยีาวจะพัฒนาติ่อยีอด้ 

ในก่ารจัด้ลำาด้ับ (Rating) ของผู้ประก่อบก่ารติามผลงานในก่าร 

ทำางานก่ับภาครัฐ เป็นก่ารเพิ�มประสิทธีิภาพก่ารให้้บริก่ารที�มีความ 

ปลอด้ภัยี สะด้วก่รวด้เร็ว สร้างความโปร่งใสและเป็นธีรรมในระบบ 

ก่ารจัด้ซ้ึ่�อจัด้จ้างภาครัฐของประเทศ อีก่ทั�ง ช่วยีลด้ขั�นติอนก่ารทำางาน 

และปริมาณก่ารใช้ก่ระด้าษในก่ารทำาธุีรก่รรมติ่างๆ อีก่ด้้วยี

  (3) การออมผ่านพื่ันธุบัตรรัฐบาลืด้วยอิเลื็กทรอนิกส์ (DLT 

Scripless Bond) จะช่วยีให้ก้่ารออก่พันธีบัติรรัฐบาล ก่ารจำาห้น่ายี 

รวมถุ่งก่ารรับฝ่าก่ห้ลัก่ทรัพยี์ มีประสิทธีิภาพมาก่ยีิ�งข่ �น ทำาให้ ้

ประชาชนทุก่ระดั้บชั�นสามารถุเข้าถุ่งก่ารออมได้้อย่ีางมปีระสิทธิีภาพ 

มาก่ยิี�งข่�นส่งเสริมให้้เกิ่ด้ความคล่องตัิวทั�งในติลาด้แรก่และขยีายีตัิว 

สู ่ติลาด้รองในอนาคติ เสริมสร้างความโปร่งใส ติรวจสอบได้้ 

ด้้วยีระบบจองก่่อนได้้ก่่อน (First Come First Serve) ในก่ารจัด้จำาห้น่ายี 

และช่วยีลด้ขั�นติอนในก่ระบวนก่ารติ่างๆ ให้้มีความรวด้เร็วมาก่ 

ยีิ�งข่�น ทั�งนี� ระบบบล็อก่เชนยีังช่วยีสนับสนุนให้้ประชาชนสามารถุ 

เข้าถุ่งก่ารจองซึ่้�อพันธีบัติร เพิ�มความสะด้วก่ในก่ารบริห้ารจัด้ก่าร 

พอร์ติก่ารลงทุนของตินเอง และสำานัก่งานบริห้ารห้นี�สาธีารณะ (สบน.) 

สามารถุเพิ�มประสิทธีิภาพในก่ารบริห้ารจัด้ก่าร โด้ยีลด้ระยีะเวลา 

ในก่ระบวนก่ารออก่ใบพันธีบัติรทั�งห้มด้จาก่เดิ้ม 15 วันเห้ล้อไม่ถุ่ง 2 วัน 

โด้ยีรัฐบาลจะเริ�มออก่พันธีบัติรออมทรัพย์ีรัฐบาลผ่านระบบบล็อก่เชน

ในช่วงเด้้อนพฤษภาคม 2563

  (4) การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพื่สามิต และก่รมศุลก่าก่ร 

ระบบบล็อก่เชนจะช่วยี Centralize and Digitize เอก่สารทุก่ประเภท 

ที�เก่ี�ยีวข้องติั�งแติ่ก่ารสั�งสินค้า ก่ารผลิติ ก่ารนำาเข้า ก่ารส่งออก่  

จนก่ระทั�งสินค้าถุ่งม้อผู้รับ โด้ยีใช้เอก่สารดิ้จิทัล (Digital Document) 

ซึ่่�งผู้ที�เก่ี�ยีวข้องสามารถุเข้าถุ่งเอก่สารได้้ติามสิทธีิ�เป็น One Single 

Document โด้ยีช่วยีให้้ก่ระทรวงก่ารคลังสามารถุประมาณรายีได้ ้

ก่ารจัด้เก่็บภาษีได้้อยี่างถุูก่ติ้อง โปร่งใส และมีประสิทธีิภาพ  

อีก่ทั�งช่วยีให้้ผู้ประก่อบก่ารสามารถุเข้าถุ่งแห้ล่งเงินทุนได้้สะด้วก่ 

ยีิ�งข่�น ซึ่่�งเป็นก่ารก่ระติุ้นเศรษฐก่ิจผ่านก่ารผลิติ ก่ารนำาเข้า และ 

ก่ารส่งออก่

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) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare) เพ่อใช้ในก่าร 

เช่อมโยีงข้อมูลเร่อง Identity จาก่ทุก่ภาคส่วน มาเพิ�มประสิทธีิภาพ 

ในก่ารลงทะเบียีนผู้รับสวัสด้ิก่าร และใช้คุณสมบัติิของบล็อก่เชน 

ในก่ารอัพเด้ทและแชร์ข้อมูลแบบเรียีลไทม์ เพ่อป้องก่ันก่ารใช้ 

สวัสดิ้ก่ารในทางที�ผิด้และลด้ก่ารทุจริติจาก่ผู้ที�ไม่ได้ร้ับสิทธีิ�

  (6) สิทธุิ�การรักษาพื่ยาบาลืของข้าราช่การ (Healthcare)  

ระบบบล็อก่เชนเข้ามาช่วยีเช่อมโยีงข้อมูลของก่ระทรวงสาธีารณสุข  

และโรงพยีาบาลติ่างๆ เพ่อนำามาใช้ในก่ารยี้นยีันติัวตินและใช้สิทธีิ� 

ติามก่รอบที�ได้้ รวมทั�งติ่อยีอด้คุณสมบัติิของบล็อก่เชนที�สามารถุ 

อัพเด้ทและแชร์ได้้แบบเรียีลไทม์ ซึ่่�งช่วยีสร้างความโปร่งใสและ 

ถูุก่ต้ิองของผู้ใช้สิทธิี� อีก่ทั�งเพิ�มประสิทธิีภาพของระบบรัก่ษาพยีาบาล 

ในประเทศ

  (7) การจัดทำาราคาประเมินทรัพื่ย์สินของกรมธุนารักษ์  

เป็นก่ารเช่อมโยีงข้อมูลจาก่ห้น่วยีงานติ่างๆ ที�เก่ี�ยีวข้องเพ่อเพิ�ม 

ประสิทธิีภาพในก่ารก่ำาห้นด้ราคาประเมินทรัพย์ีสินทั�วประเทศ ซ่ึ่�งจะ 

ทำาให้้ก่ารเก่็บภาษีจาก่ก่ารซึ่้�อขายีและถุ้อครองที�ด้ินได้้อยี่างถุูก่ติ้อง 

รวด้เร็ว โด้ยีจะส่งผลให้้ก่ารประเมินราคาทรัพย์ีสิน และก่ระบวนก่าร 

เก็่บภาษีที�ดิ้นมีความโปร่งใส และถูุก่ต้ิอง รวมทั�งอำานวยีความสะด้วก่ 

ให้้แก่่ประชาชน โด้ยีได้้ด้ำาเนินก่ารศ่ก่ษารูปแบบและพัฒนาโครงสร้าง 

ฐานข้อมูลราคาประเมินทรัพยี์สินเพ่อให้้บริก่ารก่ับองค์ก่รปก่ครอง

ส่วนท้องถุิ�น โด้ยีก่ารลงทะเบียีนผ่านเว็บเซึ่อร์วิส (Web Service) 

ของก่รมธีนารัก่ษ์ และยี้นยีันสิทธีิให้้กั่บเจ้าห้น้าที�ที�ได้้รับมอบห้มายี

ขององค์ก่รปก่ครองส่วนท้องถุิ�น เพ่อสามารถุรับทราบสถุานะของ 

ข้อมูลราคาประเมินทรัพยี์สินที�มีก่ารปรับปรุง แก่้ไข เปลี�ยีนแปลง 

เพิ�มเติิมได้้ พร้อมทั�งสามารถุสอบถุามห้ร้อทำาก่ารด้าวน์โห้ลด้ข้อมูล

ผ่านระบบด้ังก่ล่าว และควบคู่ก่ับก่ารพัฒนาระบบเช่อมโยีงข้อมูล 

ผ่านเทคโนโลยีีบล็อก่เชน ซึ่่�งข้อมูลจะมีความทันสมัยีและเป็น 

ปัจจุบันโด้ยีอัติโนมัติิติลอด้เวลา ทำาให้้ก่ารก่ำาห้นด้ฐานคำานวณภาษี 

ที�ดิ้นและสิ�งปลูก่สร้าง มีความถูุก่ต้ิองเป็นธีรรม ลด้ปัญห้าก่ารร้องเรียีน 

ระห้ว่างผู้รับภาระภาษีก่ับองค์ก่รปก่ครองส่วนท้องถุิ�นได้้ ในปัจจุบัน 

ก่รมธีนารัก่ษ์ได้้ด้ำาเนินก่ารเช่อมโยีงข้อมูลก่ับห้น่วยีงานภายีนอก่ 

จำานวน 5 ห้น่วยีงาน พร้อมจัด้ทำามาติรฐานโครงสร้างฐานข้อมูลและ

พัฒนาระบบผ่านศูนยี์บริห้ารจัด้ก่ารราคาประเมินทรัพยี์สินแห้่งชาติิ

 5.2 การพื่ัฒนาฐานข้อมูลืขนาดใหญ่ (Big Data) ในส่วน

ที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลืผู้มีรายได้น้อยในโครงการลืงทะเบียนเพื่่อ

สวัสดิการแห่งรัฐ แลืะข้อมลูืแรงงาน ลืกูจ้างช่ั�วคราว แลืะอาช่พีื่

อิสระ ในโครงการเราไม่ทิ�งกัน

 เพ่อสร้างคลังข้อมูล/ระบบขุด้ค้นข้อมูล (Data Warehouse/

Data Mining) ที�รวบรวมข้อมูลผู้มีรายีได้น้้อยี และข้อมูลผู้ประก่อบ 

อาชีพอิสระอยี่างเป็นระบบ สามารถุเช่อมโยีงก่ับข้อมูลของ 

ห้น่วยีงานอ่นๆ ได้้แบบ 360 องศา ด้้วยีเลขบัติรประจำาตัิวประชาชน 

13 ห้ลัก่ พร้อมทั�งสร้าง Dashboard ผู้มีรายีได้้น้อยี และผู้ประก่อบ 

อาชีพอิสระในมิติิต่ิางๆ อาทิ รายีได้้ อาชีพ ที�อยู่ีอาศัยี เพ่อประก่อบก่าร 

วิเคราะห้์และออก่แบบนโยีบายีสวัสด้ิก่ารให้้เห้มาะสมติ่อความ 

ติ้องก่ารของผู้มีรายีได้้น้อยีและผู้ประก่อบอาชีพอิสระครอบคลุม

ในทุก่มิติิ อันจะนำาไปสู่ก่ารออก่แบบนโยีบายีแบบ Tailor-made 

ได้้อยี่างแท้จริง โด้ยีสำานัก่งานเศรษฐก่ิจก่ารคลังจัด้ทำา Dashboard 

  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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เพ่อก่ารวิเคราะห้์ข้อมูล (Data Analytics) นำาไปสู่ก่ารออก่แบบ 

นโยีบายีสวัสดิ้ก่ารที�เห้มาะสมต่ิอไป ซ่ึ่�งทำาเสร็จและใช้งานได้้จริงแล้ว 

ได้้แก่่ (1) Dashboard สรุปภาพรวมข้อมูลผู้มีรายีได้้น้อยี 10 มิติิ  

และสามารถุใส่เง่อนไขเดี้�ยีวและเง่อนไขที�ซัึ่บซ้ึ่อนได้้ อีก่ทั�งสามารถุ 

เล้อก่ดู้ข้อมูลระด้ับประเทศ ภูมิภาค จังห้วัด้ อำาเภอ และติำาบลได้้ 

(2) Dashboard ยีอด้ก่ารใช้จ่ายีภายีในบัติร แยีก่ประเภทก่ารใช้จ่ายี 

รายีจังห้วัด้ (3) Dashboard เพ่อก่ารวิเคราะห้์ข้อมูลผู้มีรายีได้้น้อยี 

ที�ประมวลผลร่วมกั่บฐานข้อมูลความจำาเป็นพ้�นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล 

ปัญห้าระด้ับห้มู่บ้านและชุมชน (ก่ชช 2ค.) (4) Dashboard เพ่อ

ก่ารวิเคราะห้์ข้อมูลความติ้องก่ารของผู้มีรายีได้้น้อยีโด้ยีสำานัก่งาน 

สถุิติิแห้่งชาติิและ (5) Dashboard สรุปภาพรวมข้อมูลแรงงาน  

ลูก่จ้างชั �วคราวและอาชีพอิสระภายีใติ้โครงก่ารเราไม่ทิ �งก่ันใน 

ห้ลาก่ห้ลายีมิติิและสามารถุใส่เง่อนไขเดี้�ยีวและเง่อนไขที�ซัึ่บซ้ึ่อนได้้  

อีก่ทั�งสามารถุเล้อก่ดู้ข้อมูลระด้ับประเทศ ภูมิภาค จังห้วัด้ อำาเภอ  

และติำาบลได้้ รวมทั�งเช่อมโยีงก่ับฐานข้อมูลอ่น อาทิ ฐานข้อมูล 

ผู้ถุ้อบัติรสวัสด้ิก่าร ฐานข้อมูลประก่ันสังคม ฐานข้อมูลเก่ษติรก่ร 

และฐานข้อมูลก่ลุ่มผู้เปราะบาง เป็นติ้น

 5.3 โครงการพื่ัฒนาระบบอิเลื็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในการ

คืนอากรเพื่่อการส่งออก ตามมาตรา 29 แห่งพื่ระราช่บัญญัติ

ศุลืกากร พื่.ศ. 2560 (e-Drawback)

  เป็นก่ารพัฒนาระบบอิเล็ก่ทรอนิก่ส์เติ็มรูปแบบในก่ารค้นอาก่ร 

เพ่อก่ารส่งออก่ โด้ยีมุ่งเน้นให้้ผู้ประก่อบก่ารที�ใช้สิทธีิประโยีชน์ 

ในด้้านก่ารค้นอาก่รเพ่อก่ารส่งออก่ได้้รับความสะด้วก่ รวด้เร็ว 

ถุูก่ติ้องและลด้ติ้นทุนก่ารผลิติ รวมทั�งเพิ�มประสิทธีิภาพในก่าร 

ปฏิิบัติิงานของพนัก่งานศุลก่าก่รในก่ารพิจารณาค้นอาก่ร โด้ยีได้้ออก่ 

ประก่าศ เร่อง ห้ลัก่เก่ณฑ์์ วิธีีก่าร และเง่อนไขในก่ารปฏิิบัติิพิธีีก่าร

ศุลก่าก่รในก่ารค้นอาก่รติามมาติรา 29 แห่้งพระราชบัญญัติิศุลก่าก่ร 

พ.ศ. 2560 ด้้วยีระบบอิเล็ก่ทรอนิก่ส์ (e-Drawback) แล้ว เม่อวันที� 

30 ก่รก่ฎาคม 2563 ซึ่่�งมีผู้ประก่อบก่ารนำาเข้าที�ใช้สิทธีิประโยีชน์

ก่ารค้นอาก่รติามมาติรา 29 นำาร่องทด้สอบระบบจำานวน 2 บริษัท 

ขณะนี�อยีู่ระห้ว่างก่ารทด้สอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ

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 โครงการการให้บริการรับช่ำาระค่าภาษีอากรทาง 

อิเลื็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่่องทางการให้บริการของธุนาคารแลืะ 

ตัวแทนรับช่ำาระ (Bill Payment)

  เพ่ออำานวยีความสะด้วก่ให้้ก่ับผู้ประก่อบก่ารให้้สามารถุชำาระ 

ค่าภาษีอาก่ร ค่าธีรรมเนียีมศุลก่าก่ร รายีได้้อ่น และ/ห้ร้อเงินประกั่น 

ผ่านธีนาคารได้้อยี่างสะด้วก่ รวด้เร็ว ลด้ภาระในก่ารถุ้อเงินสด้ และ

ช่วยีลด้ระยีะเวลา ลด้ขั�นติอน และลด้ปัญห้าก่ารทุจริติและก่าร

ประพฤติิมิชอบจาก่ก่ารจัด้ซึ่้�อจัด้จ้างและก่ารปลอมแปลงใบเสร็จ

รับเงินของก่รมศุลก่าก่ร รวมถุ่งส่วนราชก่ารอ่นสามารถุติรวจสอบ

ข้อมูลใบเสร็จรับเงินได้้ทางระบบอิเล็ก่ทรอนิก่ส์ได้้อยี่างรวด้เร็ว 

และเพิ�มฐานลูก่ค้าและมีก่ารทำารายีก่าร (Transaction) ในระบบ 

ทำาให้้เงินห้มุนเวียีนในระบบของธีนาคารเพิ�มมาก่ข่�น และมีรายีได้้ 

ค่าธีรรมเนียีมจาก่ก่ารให้้บริก่ารเพิ�มข่�น โด้ยีมีผลก่ารด้ำาเนินงาน ดั้งนี� 

  (1) มีก่ารให้้บริก่ารชำาระค่าภาษีอาก่รทางอิเล็ก่ทรอนิก่ส์ โด้ยีผ่าน 

ช่องทางก่ารให้้บริก่ารของธีนาคารและติัวแทนรับชำาระเงิน ซึ่่�งได้้มี

ก่ารจัด้ประชุมในรูปแบบงานเสวนา ภายีใติ้หั้วข้อ “ก่ารให้้บริก่ารรับ

ชำาระค่าภาษีอาก่รทางอิเล็ก่ทรอนิก่ส์โด้ยีผ่านช่องทางก่ารให้้บริก่าร 

ของธีนาคารและติัวแทนรับชำาระเงิน” โด้ยีมีธีนาคารและติัวแทน 

รับชำาระเงินออก่บูธีภายีในงานเสวนาฯ จำานวน 2 ครั �ง ด้ังนี � 

ครั�งที� 1 เม่อวันที� 6 พฤศจิก่ายีน 2562 มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้้แก่่ 

ธีนาคารและติัวแทนรับชำาระเงิน และผู้ประก่อบก่ารนำาเข้าและ 

ส่งออก่ที�มีก่ารชำาระด้้วยีแคชเชียีร์เช็คสูงสุด้ 140 บริษัท ครั�งที� 2 

เม่อวันที� 17 กุ่มภาพันธี์ 2563 มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้้แก่่ ธีนาคาร 

และติัวแทนรับชำาระเงิน และผู้ประก่อบก่ารนำาเข้าและส่งออก่ที�ม ี

ก่ารชำาระด้้วยีแคชเชียีร์เช็คสูงสุด้ 150 บริษัท 

  (2) วิเคราะห้์ข ้อมูลผู ้ประก่อบก่ารที �ยี ังมีก่ารชำาระด้้วยี 

แคชเชียีร์เช็คสูงสุด้ และได้้ส่งห้นังส้อถุ่งผู้ประก่อบก่าร เพ่อขอ 

ความร่วมม้อให้้ชำาระค่าภาษีอาก่ร ค่าธีรรมเนียีม และรายีได้้อ่นๆ 

ผ่านระบบ อิเล็ก่ทรอนิก่ส์ (Bill Payment) จำานวน 2,411 บริษัท 

รวมถุ่งได้้จัด้ทำาป้ายีประชาสัมพันธี์ติิด้ติั�งที�บริเวณจุด้รับชำาระของ 

ห้น่วยีงาน 

  (3) ศ่ก่ษาและออก่แบบก่ารเพิ�มประสิทธิีภาพระบบพิมพ์ใบเสร็จ

รับเงิน ก่ศก่.123 และจัด้ส่งร่างโครงก่ารเพ่อของบประมาณในก่าร

พัฒนาระบบเรียีบร้อยีแล้ว

 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 govern-

ment 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.

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
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กฎหมาย สาระสำาคัญ/ประโยช่น์ที่ได้รับ สถานะ หน่วยงาน

1. ยีก่เว้นภาษีมูลค่าเพิ�มสำาห้รับก่ารนำาเข้าสินค้าที�ใช้รัก่ษาวินิจฉัยี ห้ร้อ  

ป้องก่ันโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่อบริจาคให้้แก่่สถุาน 

พยีาบาล ห้น่วยีงานของรัฐและองค์ก่ารห้ร้อสถุานสาธีารณกุ่ศล

2. ยีก่เว้นภาษีเงินได้้นิติิบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ�มให้้แก่่บริษัท ห้ร้อ 

ห้้างหุ้้นส่วนนิติิบุคคลสำาห้รับก่ารบริจาคติามข้อ 1 

นโยีบายีด้ังก่ล่าวมีจุด้ประสงค์เพ่อลด้ภาระภาษีให้้แก่่ผู้ที �บริจาคเพ่อ 

ก่ารรับม้อก่ับสถุานก่ารณ์ก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)

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.

1. ให้้บุคคลธีรรมด้าห้ัก่ลด้ห้ยี่อนเงินที �บริจาคให้้แก่่สำานัก่งานปลัด้ 

สำานัก่นายีก่รัฐมนติรีเพ่อสนับสนุนก่ารปฏิิบัติิภารก่ิจเก่ี�ยีวก่ับก่ารป้องก่ัน 

ระงับ และยัีบยัี�งก่ารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ได้้ 1 เท่า 

2. ให้้บริษัทห้ร้อห้้างหุ้้นส่วนนิติิบุคคลห้ัก่รายีจ่ายีเงินห้ร้อทรัพยี์สินที� 

บริจาคให้้แก่่สำานัก่งานปลัด้สำานัก่นายีก่รัฐมนติรีเพ่อสนับสนุนก่าร 

ปฏิิบัติิภารก่ิจเก่ี�ยีวก่ับก่ารป้องก่ัน ระงับ และยีับยีั�งก่ารแพร่ระบาด้ของ 

โรคติดิ้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้้ 1 เท่า

3. ยีก่เว้นภาษีมูลค่าเพิ�มให้้แก่่ผู้ประก่อบก่ารจด้ทะเบียีนสำาห้รับก่าร 

บริจาคทรัพยี์สินให้้แก่่สำานัก่งานปลัด้สำานัก่นายีก่รัฐมนติรีเพ่อสนับสนุน 

ก่ารปฏิิบัติิภารก่ิจเก่ี�ยีวก่ับก่ารป้องก่ัน ระงับและยีับยีั�งก่ารแพร่ระบาด้ 

ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นโยีบายีดั้งก่ล่าวมีจุด้ประสงค์ 

เพ่อสนับสนุนก่ารบริจาคเพ่อบรรเทาผลก่ระทบก่ารแพร่ระบาด้ของ 

โรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประก่าศใน

ราชกิ่จจานุเบก่ษา

วันที� 22 

มิถุุนายีน 

2563

Published in 

Government 

Gazette on 

22
nd
 June 2020

ประก่าศใน

ราชกิ่จจานุเบก่ษา

วันที� 22 

มิถุุนายีน 

2563

พระราช

ก่ฤษฎีก่า   

ฉบับที� 700 

(พ.ศ. 2563)

Royal 

Decree

No. 700 

(2020)

พระราช

ก่ฤษฎีก่า

ฉบับที� 701 

(พ.ศ. 2563)

ก่รมสรรพาก่ร

The Revenue 

Department

ก่รมสรรพาก่ร

6. กฎหมายที่สำาคัญของกระทรวงการคลังที่ดำาเนินการแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช่้ในปีงบประมาณ 2563
Major laws that have been completed and become effective in 2020



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256386

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

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.

ให้้บริษัทห้ร้อห้้างหุ้้นส่วนนิติิบุคคลที�เป็น SMEs หั้ก่รายีจ่ายีด้อก่เบี�ยีติาม

มาติรก่ารสินเช่อด้อก่เบี�ยีติำ�าเพ่อช่วยีเห้ล้อผู้ประก่อบก่ารที�ได้้รับผลก่ระทบ 

ทั�งทางติรงและทางอ้อมจาก่ก่ารระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) โด้ยีนโยีบายีด้ังก่ล่าวมีจุด้ประสงค์เพ่อลด้ภาระค่าใช้จ่ายี 

ให้้แก่ผู่้ประก่อบก่าร

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.

ให้้บริษัทห้ร้อห้้างหุ้้นส่วนนิติิบุคคลที�เป็น SMEs ซึ่่�งคงก่ารจ้างงาน 

ของลูก่จ้างที �เป็นผู ้ประก่ันตินไว้ไม่น้อยีก่ว่าจำานวนลูก่จ้างทั �งห้มด้  

ณ เด้้อนมีนาคม 2563 และได้้รับค่าจ้างไม่เก่ิน 15,000 บาทติ่อเด้้อน 

ห้ัก่รายีจ่ายีค่าจ้างของเด้้อนเมษายีน 2563 ถุ่งเด้้อนก่รก่ฎาคม 2563  

ได้้ 3 เท่า โด้ยีนโยีบายีด้ังก่ล่าวมีจุด้ประสงค์เพ่อก่ารส่งเสริมเสถีุยีรภาพ 

ของก่ารจ้างงาน

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 

22
nd
 June 2020

ประก่าศใน

ราชก่ิจจานุเบก่ษา

วันที� 10 

ก่รก่ฎาคม 2563

Published in 

Government 

Gazette on 

10
th
 June 2020

ประก่าศใน

ราชกิ่จจานุเบก่ษา

วันที� 10

 ก่รก่ฎาคม 

2563

Published in 

Government 

Gazette on 

Royal 

Decree 

No. 701 

(2020)

พระราช

ก่ฤษฎีก่า

ฉบับที� 707 

(พ.ศ. 2563)

Royal 

Decree 

No. 707 

(2020)

พระราช

ก่ฤษฎีก่า

ฉบับที� 708 

(พ.ศ. 2563)

Royal 

Decree 

No. 708 

The Revenue 

Department

ก่รมสรรพาก่ร

The Revenue 

Department

ก่รมสรรพาก่ร

The Revenue 

Department

กฎหมาย สาระสำาคัญ/ประโยช่น์ที่ได้รับ สถานะ หน่วยงาน
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1. ยีก่เว้นภาษีเงินได้้ ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุีรก่ิจเฉพาะ และอาก่รแสติมป์ 

ให้้แก่ลู่ก่ห้นี�และเจ้าห้นี�

2. ผ่อนปรนห้ลัก่เก่ณฑ์์ก่ารจำาห้น่ายีห้นี�สูญให้้แก่่เจ้าห้นี�

  ทั�งนี� สำาห้รับก่ารปรับปรุงโครงสร้างห้นี�ของลูก่ห้นี� Bank, ลูก่ห้นี�  

Non-Bank และลูก่ห้นี�ของเจ้าห้นี�อ่นตัิ�งแต่ิวันที� 1 มก่ราคม 2563 ถุ่งวันที� 

31 ธีันวาคม 2564

นโยีบายีด้ังก่ล่าวมีจุด้ประสงค์เพ่อลด้ภาระทางภาษีให้้กั่บผู้ที�ปรับ

โครงสร้างห้นี�

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.

ยุีบเลิก่บรรษัทติลาด้รองสินเช่อที�อยู่ีอาศัยีและโอนกิ่จก่าร ทรัพย์ีสิน สิทธิี 

ห้นี�สิน ทุน และภาระผูก่พันของบรรษัทติลาด้รองสินเช่อที�อยู่ีอาศัยีให้้แก่่

ธีนาคารอาคารสงเคราะห้์ เพ่อทำาห้น้าที�บริห้ารจัด้ก่ารธีุรก่รรมที�เห้ล้ออยีู่

ของบรรษัทติลาด้รองสินเช่อที�อยีู่อาศัยีติ่อไป 

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.

ประก่าศใน

ราชกิ่จจานุเบก่ษา

วันที� 12 

ก่รก่ฎาคม 

2563

Published in 

Government 

Gazette on 

12
th
 July 2020

ประก่าศใน

ราชก่ิจจานุเบก่ษา

เม่อวันที� 23 

ก่ันยีายีน 2563

Published in 

Government 

Gazette on 

23
rd
 September 

2020

พระราช

ก่ฤษฎีก่า          

ฉบับที� 709 

(พ.ศ. 2563)

Royal 

Decree

No. 709 

(2020)

พระราชบัญญัติิ

ยีุบเลิก่บรรษัท

ติลาด้รองสินเช่อ

ที�อยีู่อาศัยี 

พ.ศ. 2563

The Dissolution 

of the 

Secondary 

Mortgage 

Corporation 

Act B.E. 2563 

(2020)

ก่รมสรรพาก่ร

The Revenue 

Department

สำานัก่งาน

เศรษฐก่ิจ

ก่ารคลัง 

(สศค.)

Fiscal 

Policy 

Office

กฎหมาย สาระสำาคัญ/ประโยช่น์ที่ได้รับ สถานะ หน่วยงาน



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256388

รายงานการเงิน



Ministry of Finance Annual Report 2020 89

Financial Statement



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256390

รายงานการเงิน
Financial Statement



Ministry of Finance Annual Report 2020 91
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รายงานการเงิน

 กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
 สิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์น     
  เงิินสดและรายการเทีียบเท่ีาเงิินสด  3 (117,831,535,701.67) (248,736,635,997.50)
  ลูกหนี�ระยะส้�น   15,247,111,122.47 11,025,564,671.11
  ลูกหนี�เงิินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้�น  59,678,505,716.14 59,781,830,529.86
   เงิินให้กู้ยืมระยะส้�น 4 54,723,054,330.74 77,639,508,223.73
  เงิินลงิทุีนระยะส้�น   72,270,338.46 85,720,128.40
   สินค้้าค้งิเหลือ  4,816,017.22 21,593,492.35
  ว้ัสดุค้งิเหลือ  611,950,900.21 580,716,325.46
  สินทีร้พย์หมุนเวีัยนอื�น  895,914,203.33 1,585,069,521.61
  รวัมสินทีร้พย์หมุนเวีัยน  13,402,086,926.90 (98,016,633,104.98)
 สิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวีีย์น      
     
 ลููกหนี�รัะย์ะย์าวี  509,719,856.41 457,469,957.28
  เงิินให้กู้ยืมระยะยาวั 5 264,035,631,769.08 203,113,453,509.07
  เงิินลงิทุีนระยะยาวั 6 2,130,761,864,599.35 2,263,415,400,363.20
  ทีี�ดิน อาค้าร และอุปกรณ์์ 7 6,503,678,673,270.83 4,842,541,035,274.31
   สินทีร้พย์โค้รงิสร้างิพื�นฐาน  155,762.34 42,949,149.40
   สินทีร้พย์ไม่มีต้ัวัตัน  3,156,600,339.47 2,947,479,411.71
  อส้งิหาริมทีร้พย์เพื�อการลงิทุีน  1,856,359.33 2,345,316.97
 รัวีมุสิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวีีย์น  8,902,144,501,956.81 7,312,520,132,981.94
 รัวีมุสิินทรััพย์์  8,915,546,588,883.71 7,214,503,499,876.96

(หน่่วย : บาท)

หมายเหตุัประกอบงิบการเงิินเป็นส่วันหน่�งิของิรายงิานการเงิินนี� 

หมายเหตุ             2563 2562 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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 กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้�สิน
 หนี�สิินหมุุนเวีีย์น     
  เจ้้าหนี�ระยะส้�น  54,930,883,584.52 62,492,021,890.95
  เจ้้าหนี�เงิินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้�น  210,850,741,800.33       166,633,611,491.84
  เงิินกู้ยืมระยะส้�น 8 393,702,306,758.31       82,830,283,179.23
     ส่วันของิเงิินกู้ระยะยาวัทีี�ถ่ึงิกำาหนดชำำาระ 9 537,550,233,907.78      366,754,125,968.54
  ภายใน 1 ปี
  ส่วันของิเจ้้าหนี�ตัามส้ญญาเช่ำาการเงิิน  374,307,124.29  353,215,710.45
  ทีี�ถ่ึงิกำาหนดชำำาระภายใน 1 ปี
  เงิินทีดรองิราชำการร้บจ้ากค้ล้งิระยะส้�น  50,298,798,240.25 6,092,175.19
  เงิินร้บฝากระยะส้�น  21,141,297,700.87  24,839,886,385.43
  หนี�สินหมุนเวีัยนอื�น  1,038,357,764.82 409,603,090.37
    รัวีมุหนี�สิินหมุุนเวีีย์น  1,269,886,926,881.17  704,318,839,892.00
  
 หนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์น      
  เจ้้าหนี�เงิินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาวั  4,525,873,203.68 4,524,841,914.29
     เงิินกู้ระยะยาวั   10 5,982,514,408,153.29  5,367,253,043,752.77
  เจ้้าหนี�ตัามส้ญญาเช่ำาการเงิินระยะยาวั  17,296,239,467.49 7,668,877,428.89
  เงิินทีดรองิราชำการร้บจ้ากค้ล้งิระยะยาวั  40,981,20000 40,981,200.00
  หนี�สินไม่หมุนเวีัยนอื�น  11 24,221,916,077.51  24,894,672,232.49
  รัวีมุหนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์น  6,028,599,418,101.97  5,414,382,416,528.44
 รัวีมุหนี�สิิน  7,298,486,344,983.14   6,118,701,256,420.44
 สิินทรััพย์์สุิทธิิ/ส่ิวีนทุน  1,617,060,243,900.57   1,095,799,243,456.52
 
 สิินทรััพย์์สุิทธิิ/ส่ิวีนทุน
 ทุีน   5,809,498,967,342.06   4,149,337,149,240.45
 รายได้สูงิ (ตัำ�า) กว่ัาค่้าใช้ำจ่้ายสะสม   (4,142,418,047,339.87) (3,143,434,419,279.46)
 องิค์้ประกอบอื�นของิสินทีร้พย์สุทีธิิ/ส่วันทุีน  (50,020,676,101.62) 89,896,513,495.53
 รัวีมุสิินทรััพย์์สุิทธิิ/ส่ิวีนทุน  1,617,060,243,900.57 1,095,799,243,456.52

(หน่่วย : บาท)

หมายเหตุัประกอบงิบการเงิินเป็นส่วันหน่�งิของิรายงิานการเงิินนี�

หมายเหตุ             2563 2562 

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256394

รายงานการเงิน

 กระทรวงการคลัง
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

(หน่่วย : บาท)

หมายเหตุ             2563 2562 

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายได้     
 รัาย์ได้้จากงบปรัะมุาณ 12 413,778,238,077.25 389,858,523,733.14
  รายได้จ้ากเงิินกู้และรายได้อื�นจ้ากร้ฐบาล  229,191,039,068.54 588,494,469.98
  รายได้จ้ากการขายสินค้้าและบริการ  9,038,430,504.43 9,758,332,409.45
  รายได้จ้ากการอุดหนุนและบริจ้าค้ 13 103,270,316,493.93 82,009,131,793.29
  รายได้อื�น  14 (241,842,553,233.81) 30,862,287,307.30
 รัวีมุรัาย์ได้้  513,435,470,910.34 513,076,769,713.16

 ค่้าใช้ำจ่้ายจ้ากการดำาเนินงิาน     
  ค่้าใช้ำจ่้ายบุค้ลากร  15 62,233,696,004.25 55,193,392,686.35
  ค่้าบำาเหน็จ้บำานาญ  5,408,311,468.94 5,016,786,664.79
  ค่้าตัอบแทีน  142,211,502.60 144,405,122.30
  ค่้าใช้ำสอย 16 13,611,765,706.52 11,839,745,574.63
  ค่้าว้ัสดุ  1,177,972,475.80 1,138,242,779.73
  ค่้าสาธิารณู์ปโภค้  1,247,066,283.11 1,150,520,599.00
  ค่้าเสื�อมราค้าและค่้าต้ัดจ้ำาหน่าย   5,589,969,685.09 5,761,232,768.44
  ค่้าใช้ำจ่้ายจ้ากการอุดหนุนและบริจ้าค้ 17 356,380,524,176.55 98,124,577,156.70
  ค้่าใช้ำจ่้ายอื�น   18 924,999,785,768.21 377,263,114,486.55
 รัวีมุค่่าใช้้จ่าย์  1,370,791,303,071.07 555,632,017,838.49
 รัาย์ได้้สูิง/(ต่ำำ�า) กว่ีาค่่าใช้้จ่าย์  (857,355,832,160.73) (42,555,248,125.33)
 ก่อนต้่ำนทุนทางการัเงิน
  ต้ันทุีนทีางิการเงิิน  (175,941,749,160.84) (176,249,990,719.35)
 รัาย์ได้้สูิง/(ต่ำำ�า) กว่ีาค่่าใช้้จ่าย์สุิทธิิ  (1,033,297,581,321.57) (218,805,238,844.68)
 ก่อนรัาย์การัรัาย์ได้้แผ่่นดิ้น

หมายเหตุัประกอบงิบการเงิินเป็นส่วันหน่�งิของิรายงิานการเงิินนี�    
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 กระทรวงการคลัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

1. ข้อมูลท้ี�วัไป
2. สรุปนโยบายการบ้ญชีำทีี�สำาค้้ญ
3. เงิินสดและรายการเทีี�ยบเท่ีาเงิินสด
4. เงิินให้กู้ยืมระยะส้�น
5. เงิินให้กู้ยืมระยะยาวั
6. เงิินลงิทุีนระยะยาวั
7. ทีี�ดิน อาค้าร และอุปกรณ์์
8. เงิินกู้ยืมระยะส้�น
9. ส่วันของิเงิินกู้ระยะยาวัทีี�ถ่ึงิกำาหนดชำำาระภายใน 1 ปี
10. เงิินกู้ระยะยาวั

11. หนี�สินไม่หมุนเวีัยนอื�น
12. รายได้จ้ากงิบประมาณ์
13. รายได้จ้ากการอุดหนุนและบริจ้าค้
14. รายได้อื�น
15. ค่้าใช้ำจ่้ายบุค้ลากร
16. ค่้าใช้ำสอย
17. ค่้าใช้ำจ่้ายการอุดหนุนและบริจ้าค้
18. ค่้าใช้ำจ่้ายอื�น
19. รายงิานรายได้แผ่่นดิน

อำานาจหน้าท้่
 ตัามพระราชำบ้ญญ้ติัปร้บปรุงิ กระทีรวังิ ทีบวังิ กรม พ.ศ. 2545  มาตัรา 10 กำาหนดให้กระทีรวังิการค้ล้งิมีอำานาจ้หน้าทีี�เกี�ยวัก้บการเงิินการค้ล้งิ 
แผ่่นดิน การประเมินราค้าทีร้พย์สิน การบริหารพ้สดุภาค้ร้ฐ กิจ้การเกี�ยวัก้บทีี�ราชำพ้สดุทีร้พย์สินของิแผ่่นดิน ภาษีีอากร การร้ษีฎากรกิจ้การ 
หารายได้ทีี�ร้ฐมีอำานาจ้ดำาเนินการได้แตั่เพียงิผู่้เดียวัตัามกฎหมายและไม่อยู่ในอำานาจ้หน้าทีี�ของิส่วันราชำการอื�น การบริหารหนี�สาธิารณ์ะ  
การบริหารและการพ้ฒนาร้ฐวิัสาหกิจ้และหล้กทีร้พย์ของิร้ฐและราชำการอื�นตัามทีี�กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจ้หน้าทีี�ของิกระทีรวังิการค้ล้งิ
หรือส่วันราชำการ การทีี�ส้งิก้ดกระทีรวังิการค้ล้งิ

โครงสร้าง
 ตัามพระราชำบ้ญญ้ติัปร้บปรุงิ กระทีรวังิ ทีบวังิ กรม พ.ศ. 2545 มาตัรา 11 กำาหนดให้กระทีรวังิการค้ล้งิมีส่วันราชำการด้งิต่ัอไปนี�
     1. สำาน้กงิานร้ฐมนตัรี
     2. สำาน้กงิานปล้ดกระทีรวังิการค้ล้งิ
     3. กรมธินาร้กษ์ี
     4. กรมบ้ญชีำกลางิ
     5. กรมศุลกากร

6.  กรมสรรพสามิตั
7.  กรมสรรพากร
8.  สำาน้กงิานค้ณ์ะกรรมการนโยบายร้ฐวิัสาหกิจ้
9.  สำาน้กงิานบริหารหนี�สาธิารณ์ะ
10. สำาน้กงิานเศรษีฐกิจ้การค้ล้งิ

 นายกร้ฐมนตัรีได้ออกกฎกระทีรวังิวั่าด้วัยกลุ่มภารกิจ้ พ.ศ. 2545 โดยอาศ้ยอำานาจ้ตัามค้วัามในมาตัรา 21 วัรรค้สาม และวัรรค้หก  
แห่งิพระราชำบ้ญญ้ตัิระเบียบบริหารราชำการแผ่่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่่�งิแก้ไขเพิ�มเตัิมโดยพระราชำบ้ญญ้ตัิระเบียบบริหารราชำการแผ่่นดิน  
(ฉบ้บทีี� 5) พ.ศ. 2545 ข้อ 4 กำาหนดให้กระทีรวังิการค้ล้งิมีกลุ่มภารกิจ้ ด้งินี�



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256396

รายงานการเงิน

 กลุู่มุภารักิจด้้านทรััพย์์สิิน
  1. กรมธินาร้กษ์ี
  2. สำาน้กงิานค้ณ์ะกรรมการ
      นโยบายร้ฐวิัสาหกิจ้

กลุู่มุภารักิจด้้านรัาย์ได้้
 1. กรมศุลกากร
 2. กรมสรรพสามิตั
 3. กรมสรรพากร

กลุู่มุภารักิจด้้านรัาย์จ่าย์แลูะหนี�สิิน
 1. กรมบ้ญชีำกลางิ
 2. สำาน้กงิานบริหารหนี�สาธิารณ์ะ

หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 รายการทีี�ปรากฏในงิบการเงิินรวัมถึ่งิรายการทีี�เกิดจ้ากเงิินในงิบประมาณ์ และเงิินนอกงิบประมาณ์ทีี�กรมใชำ้ในการดำาเนินงิานซึ่่�งิเป็น 
รายการทีี�เกิดท้ี�งิทีี�หน่วัยงิานในส่วันกลางิและหน่วัยงิานในส่วันภูมิภาค้ภายใต้ัส้งิก้ดกรม รายการทีี�เกิดข่�นระหว่ัางิกรมภายใต้ักระทีรวังิการค้ล้งิ 
ซ่ึ่�งิเป็นรายการทีี�มีสาระสำาค้้ญ ได้นำามาต้ัดรายการออกในการจ้้ดทีำางิบการเงิินรวัม
 นโยบายการบ้ญชีำทีี�สำาค้้ญทีี�ใช้ำในการจ้้ดทีำางิบการเงิินรวัมมี ด้งินี�
  การัรัับรู้ัรัาย์ได้้
  -  รายได้จ้ากเงิินงิบประมาณ์ร้บรู้เมื�อมีการเบิกเงิินจ้ากค้ล้งิ
  -  รายได้แผ่่นดินร้บรู้เมื�อได้ร้บเงิินและแยกแสดงิเป็นรายการต่ัางิหากจ้ากรายได้และค่้าใช้ำจ่้ายหน่วัยงิาน
  ค่่าเส่ิ�อมุรัาค่าแลูะค่่าตั่ำด้จำาหน่าย์
  ค้ำานวัณ์โดยวิัธีิเส้นตัรงิ ตัามอายุการใช้ำงิานของิสินทีร้พย์ ด้งินี�
  -  อาค้ารสิ�งิปลูกสร้างิ
  -  ค้รุภ้ณ์ฑ์์
  -  โปรแกรมค้อมพิวัเตัอร์

เงิินสดในมือ (439,519,865,418.83) (453,586,660,878.73)
เงิินทีดรองิราชำการ 40,981,200.00  40,981,200.00 
เงิินฝากสถึาบ้นการเงิิน 138,686,021,649.80  71,477,165,667.84 
เงิินฝากประจ้ำาทีี�มีกำาหนดจ่้ายคื้นไม่เกิน 3 เดือน 3,900,162,417.15  3,735,115,464.15 
เงิินฝากค้ล้งิ  179,061,164,450.21   129,596,762,549.24 
รัวีมุเงินสิด้แลูะรัาย์การัเทีย์บเท่าเงินสิด้ (117,831,535,701.67) (248,736,635,997.50)

 เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด หมายถึ่งิเงิินสดในมือ บ้ตัรภาษีีเงิินทีดรองิราชำการ เงิินฝากสถึาบ้นการเงิิน เงิินฝากค้ล้งิ และ 
รายการเทีียบเท่ีาเงิินสดอื�นตัามผ้่งิบ้ญชีำมาตัรฐานของิกรมบ้ญชีำกลางิ

(หน่่วย : บาท)

25622563
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หมายเหตุที่ 4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

หมายเหตุที่ 5 เงินให้กู้ยืมระยะยาว

หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะยาว

เงิินให้กู้ยืมระยะส้�น 53,524,856,202.23 75,479,805,767.03
เงิินให้ยืมระยะส้�น-หน่วัยงิานภาค้ร้ฐ 1,198,198,128.51  2,159,702,456.70 
รัวีมุเงินให้กู้ย่์มุรัะย์ะสัิ�น 54,723,054,330.74 77,639,508,223.73

เงิินให้ยืมระยะยาวั-หน่วัยงิานภาค้ร้ฐ 15,019,146,476.41 0.00 
เงิินให้กู้ยืมระยะยาวั-บุค้ค้ลภายนอก 249,016,485,292.67  203,113,453,509.07  
รัวีมุเงินให้กู้ย่์มุรัะย์ะย์าวี 264,035,631,769.08 203,113,453,509.07

เงิินลงิทุีนในหน่วัยงิานร่วัม 116,913,649,894.72 117,018,385,643.82
เงิินลงิทุีนในหน่วัยงิานทีี�ค้วับคุ้ม 1,738,560,392,572.62 1,763,514,760,313.39
เงิินลงิทุีนระยะยาวัอื�น 275,287,822,132.01 382,879,254,405.99
รัวีมุเงินลูงทุนรัะย์ะย์าวี 2,130,761,864,599.35 2,263,412,400,363.20

 เงิินสดในมือ มียอดดุลบ้ญชำีตัิดลบ จ้ำานวัน 117,831,535,701.67 บาที เกิดจ้าก บ้ญชีำบ้ตัรภาษีี และบ้ญชีำพ้กเงิินสดร้บ ซึ่่�งิเป็นบ้ญชำี 
ทีี�ใช้ำนำาเข้าข้อมูลรายได้แผ่่นดินทีี�จ้้ดเก็บและนำาส่งิจ้ากระบบกรมสรรพากรเข้าระบบ GFMIS โดยการ Interface มีดุลบ้ญชีำผิ่ดปกติัเนื�องิจ้าก 
การนำาเข้าข้อมูลจ้้ดเก็บและนำาส่งิรายได้ไม่ถึูกตั้องิค้รบถึ้วันหลายสาเหตัุการกำาหนดคู้่บ้ญชำีค้ลาดเค้ลื�อน การบ้นที่กบ้ญชำีผ่ิดหน่วัยเบิกจ้่าย  
ได้ดำาเนินการแก้ไขข้อผ่ิดพลาดทีางิบ้ญชำีทีี �เกิดข่�นของิบ้ญชำีบ้ตัรภาษีีแล้วัค้งิเหลือข้อผ่ิดพลาดทีางิบ้ญชำีบางิส่วันของิปีงิบประมาณ์ 
2549 ถึ่งิ 2554 ทีี�ย้งิอยู่ระหวั่างิการตัรวัจ้สอบ ส่วันบ้ญชำีพ้กเงิินสดร้บมีการบ้นที่กรายการปร้บปรุงิไปแล้วัของิปีงิบประมาณ์ 2548 
และปีงิบประมาณ์อื�นบางิส่วัน บ้ญชีำบ้ตัรภาษีีมีดุลบ้ญชีำผิ่ดปกติัด้านเค้รดิตั ปีงิบประมาณ์ 2563 จ้ำานวัน 3,941.71 ล้านบาที เกิดจ้ากยอด 
ยกมามีดุลบ้ญชำีผ่ิดปกตัิด้านเค้รดิตัสะสมจ้ากปีก่อน ๆ จ้ำานวัน 4,051.94 ล้านบาที และรายการระหวั่างิปีมีดุลบ้ญชำีด้านเดบิตั จ้ำานวัน  
110.23 ล้านบาที และบ้ญชีำพ้กเงิินสดร้บ มีดุลบ้ญชีำผิ่ดปกติัด้านเค้รดิตั จ้ำานวัน 437,299.29 ล้านบาที เกิดจ้ากยอดยกมามีดุลบ้ญชีำผิ่ดปกติั
ด้านเค้รดิตัสะสมจ้ากปีก่อน ๆ จ้ำานวัน 452,086.08 ล้านบาที รายการระหว่ัางิปีมีดุลบ้ญชีำด้านเดบิตั จ้ำานวัน 14,786.79 ล้านบาที

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)
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รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 256398

รายงานการเงิน

หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

หมายเหตุที่ 8  เงินกู้ยืมระยะสั้น

หมายเหตุที่ 9 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

เงิินกู้ทีี�เป็นสกุลเงิินบาที 537,550,233,907.78 366,754,125,968.54
รัวีมุส่ิวีนของเงินกู้รัะย์ะย์าวีที�ถึึงกำาหนด้ช้ำารัะภาย์ใน 1 ปี 537,550,233,907.78 366,754,125,968.54

เงิินกู้ระยะส้�นทีี�เป็นสกุลเงิินบาที 393,702,306,758.31 82,830,283,179.23
รัวีมุเงินกู้ย่์มุรัะย์ะสัิ�น 393,702,306,758.31 82,830,283,179.23

ทีี�ดินราชำพ้สดุ 6,456,026,583,514.34 4,795,856,329,776.41
รัวีมุที�ดิ้น  6,456,026,583,514.34 4,795,856,329,776.41
อาค้ารและสิ�งิปลูกสร้างิ 40,571,640,953.25 37,930,626,243.75
ห้ก ค่้าเสื�อมราค้าสะสม-อาค้ารและสิ�งิปลูกสร้างิ 21,819,587,500.71 19,955,430,322.06
รัวีมุอาค่ารัแลูะสิิ�งปลููกสิร้ัาง 18,752,053,452.54 17,975,195,921.69
ค้รุภ้ณ์ฑ์์  34,269,572,435.17 32,474,411,798.10
ห้ก ค่้าเสื�อมราค้าสะสม-ค้รุภ้ณ์ฑ์์ 25,661,940,844.82 23,583,224,623.46
รัวีมุค่รุัภัณฑ์์ 8,607,631,590.35 8,891,187,174.64
ที�ดิ้น อาค่ารั แลูะอุปกรัณ์ภาย์ใต้่ำสัิญญาเช่้าการัเงิน   
อาค้ารและสิ�งิปลูกสร้างิภายใต้ัส้ญญาเช่ำาการเงิิน 19,401,822,089.28 19,401,822,089.28
ค้รุภ้ณ์ฑ์์ภายใต้ัส้ญญาเช่ำาการเงิิน 1,799,000.00 0.00
รัวีมุที�ดิ้น อาค่ารั แลูะอุปกรัณ์ภาย์ใต้่ำสัิญญาเช่้าการัเงิน 19,403,621,089.28 19,401,822,089.28
ค่่าเส่ิ�อมุรัาค่าสิะสิมุ อาค่ารั แลูะอุปกรัณ์ภาย์ใต้่ำสัิญญาเช่้าการัเงิน   
ห้ก ค่้าเสื�อมราค้าสะสม-อาค้ารและสิ�งิปลูกสร้างิ 9,863,441,291.30 9,058,262,410.38
ภายใต้ัส้ญญาเช่ำาการเงิิน
ค่้าเสื�อมราค้ารสะสม - ค้รุภ้ณ์ฑ์์ภายใต้ัส้ญญาเช่ำาการเงิิน 179,899.98 0.00
รัวีมุค่่าเส่ิ�อมุรัาค่าสิะสิมุ อาค่ารั 9,863,621,191.28 9,058,262,410.38
แลูะอุปกรัณ์ภาย์ใต้่ำสัิญญาเช่้าการัเงิน
รัวีมุที�ดิ้น อาค่ารั แลูะอุปกรัณ์ภาย์ใต้่ำสัิญญาเช่้าการัเงิน 9,539,999,898.00 10,343,559,678.90
งิานระหว่ัางิก่อสร้างิ 10,752,404,815.60 9,474,762,722.67
รัวีมุที�ดิ้น อาค่ารัแลูะอุปกรัณ์  6,503,678,673,270.83 4,842,541,035,274.31

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)
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Financial Statement

หมายเหตุที่ 10 เงินกู้ระยะยาว

หมายเหตุที่ 11  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุที่ 12 รายได้จากงบประมาณ 

เงิินกู้ระยะยาวัทีี�เป็นสกุลเงิินบาที 5,906,119,191,818.85 5,288,933,527,262.21
เงิินกู้ระยะยาวัทีี�เป็นสกุลเงิินต่ัางิประเทีศ 76,395,216,334.44 78,319,516,490.56
รัวีมุเงินกู้รัะย์ะย์าวี 5,982,514,408,153.29 5,367,253,043,752.77

หนี�สินจ้ากการออกบ้ตัรภาษีี 14,993,212,991.45  15,216,196,944.82 
หนี�สินไม่หมุนเวีัยนอื�น 9,228,703,086.06  9,678,475,287.67 
รัวีมุหนี�สิินไมุ่หมุุนเวีีย์นอ่�น 24,221,916,077.51 24,894,672,232.49

รายได้งิบบุค้ลากร 13,117,801,740.97 12,845,384,396.41
รายได้งิบดำาเนินงิาน 6,373,419,862.07 6,494,228,838.28
รายได้งิบลงิทุีน 2,418,262,718.81 3,652,802,492.16
รายได้งิบอุดหนุน 1,003,359,986.58 11,760,941.05
รายได้งิบกลางิ 161,127,203,985.98 105,209,866,731.69
รายได้งิบรายจ่้ายอื�น 229,762,281,464.42 261,667,826,771.44
ห้ก เบิกเกินส่งิคื้นเงิินงิบประมาณ์ (24,091,681.58) (23,346,437.89)
รัวีมุรัาย์ได้้จากงบปรัะมุาณ  413,778,238,077.25 389,858,523,733.14

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)
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2563
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หมายเหตุที่ 13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

รายได้จ้ากการช่ำวัยเหลือเพื�อการดำาเนินงิานจ้ากหน่วัยงิานภาค้ร้ฐ 10,055,646,636.89 16,903,468,852.45
รายได้จ้ากการช่ำวัยเหลือเพื�อการดำาเนินงิานจ้ากแหล่งิอื�น 93,071,562,681.85 64,931,548,550.73
รายได้จ้ากการช่ำวัยเหลือเพื�อการลงิทุีน 62,326,936.58 64,568,364.19
รายได้จ้ากการบริจ้าค้ 80,780,238.61 109,546,025.92
รัาย์ได้้จากการัอุด้หนุนแลูะบริัจาค่ 103,270,316,493.93 82,009,131,793.29

(หน่่วย : บาท)

25622563



รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563100

รายงานการเงิน

หมายเหตุที่ 14 รายได้อื่น

หมายเหตุที่ 15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

รายได้ดอกเบี�ยเงิินฝากจ้ากสถึาบ้นการเงิิน 839,442.49 1,069,239.49
รายได้ดอกเบี�ยร้บอื�น 5,241,499,707.17 5,279,888,661.94
รายได้เงิินปันผ่ล 0.00 0.00
รายได้เงิินสมทีบกองิทุีนสว้ัสดิการส้งิค้ม 94,756,210.48 87,491,134.73
รายได้เงิินนอกงิบประมาณ์ 1,384,339,534.97 1,142,421,818.71
รายได้บ้ตัรภาษีี 11,963,302,698.65 13,083,467,368.42
กำาไรจ้ากการประเมินราค้าและขายเงิินลงิทุีน 205,321,710.90 1,176,986,891.25
รายได้อื�น  8,487,783,718.56 10,081,940,651.90
รายการห้กกลบ (269,220,396,257.03) 9,021,540.86
รัวีมุรัาย์ได้้อ่�น (241,842,553,233.81) 30,862,287,307.30

เงิินเดือน  11,912,833,304.67 11,657,501,541.63
ค่้าล่วังิเวัลา  851,020,625.53 863,501,393.03
เงิินประจ้ำาตัำาแหน่งิ 46,424,250.43 37,655,105.83
ค่้าจ้้างิ   1,761,791,135.90 1,756,710,624.65
ค่้าตัอบแทีนพน้กงิานราชำการ 593,382,495.16 562,472,570.63
เงิินช่ำวัยค่้าค้รองิชีำพ 77,186,059.35 75,094,014.36
เงิินรางิว้ัลประจ้ำาปี 215,058.06 1,214,288.64
เงิินช่ำวัยเหลือด้านการร้กษีาพยาบาล 1,163,099,558.20 1,211,308,646.12
เงิินช่ำวัยเหลือด้านการศ่กษีา 96,090,094.33 109,683,888.98
เงิินช่ำวัยเหลือพิเศษีกรณี์เสียชีำวิัตั 6,176,667.60 7,374,219.16
เงิินชำดเชำย กบข. 199,879,987.63 193,376,377.27
เงิินสมทีบ กบข. 299,778,221.38 290,024,748.92
เงิินสมทีบ กสจ้. 14,715,621.45 15,183,777.66
เงิินสมทีบกองิทุีนประก้นส้งิค้ม 79,881,944.37 85,838,514.34
ค่้าเช่ำาบ้าน  97,959,800.69 97,843,435.25
ค่้าใช้ำจ่้ายบุค้ลากรอื�น 45,033,261,179.50 38,228,609,539.88
รัวีมุค่่าใช้้จ่าย์บุค่ลูากรั 62,233,696,004.25 55,193,392,686.35

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)
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Financial Statement

หมายเหตุที่ 16 ค่าใช้สอย

หมายเหตุที่ 17 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่้าใช้ำจ่้ายในการฝึกอบรม 319,802,825.54 505,708,383.68
ค่้าใช้ำจ่้ายในการเดินทีางิ 268,912,298.08 335,307,254.84
ค่้าซ่ึ่อมแซึ่มและบำารุงิร้กษีา 1,293,937,992.86 1,123,868,020.79
ค่้าจ้้างิเหมาบริการ 4,456,238,788.84 3,849,403,374.38
ค่้าธิรรมเนียม 238,790,628.27 1,488,088,689.50
ค่้าจ้้างิทีี�ปร่กษีา 94,183,542.10 120,556,104.45
ค่้าใช้ำจ่้ายในการประชุำม 45,112,544.87 64,164,448.66
ค่้าเช่ำา   702,284,554.87 801,703,752.99
ค่้าวิัจ้้ยและพ้ฒนา 0.00 2,320,389.39
ค่้าใช้ำจ่้ายผ่ล้กส่งิเป็นรายได้แผ่่นดิน 6,135,953,357.36 3,458,235,902.44
ค่้าประชำาส้มพ้นธ์ิ 17,384,449.61 21,453,865.85
ค่้าใช้ำจ่้ายหน่วัยงิานในต่ัางิประเทีศ 0.00 1,977,642.98
ค่้าใช้ำสอยอื�น 39,164,724.12 66,957,744.68
รัวีมุค่่าใช้้สิอย์ 13,611,765,706.52 11,839,745,574.63

(หน่่วย : บาท)

25622563

ค่้าใช้ำจ่้าย เงิินอุดหนุน เพื�อการดำาเนินงิาน 356,380,524,176.55 98,124,577,156.70
รัวีมุค่่าใช้้จ่าย์จากการัอุด้หนุนแลูะบริัจาค่ 356,380,524,176.55 98,124,577,156.70

ขาดทุีนสุทีธิิจ้ากการจ้ำาหน่ายสินทีร้พย์ 47,756,803.36  75,831,053.99 
ค่้าใช้ำจ่้ายสว้ัสดิการส้งิค้ม 34,775.00  0.00
กำาไรสุทีธิิจ้ากอ้ตัราแลกเปลี�ยนเงิินตัราต่ัางิประเทีศ 2,263,624,637.78 (2,142,066,215.77)
ขาดทุีนสุทีธิิจ้ากการจ้ำาหน่ายสินทีร้พย์ 1,830,286,503.30  0.00
ค่้าใช้ำจ่้ายในการร้กษีาค้วัามม้�นค้งิของิประเทีศ 37,123,000.00   37,000,000.00 
ค่้าใช้ำจ่้ายอื�น   895,611,916,499.24  378,940,811,853.43 
รายการห้กกลบ 25,209,043,549.53  351,537,794.90 
รัวีมุค่่าใช้้จ่าย์อ่�น 924,999,785,768.21 377,263,114,486.55

(หน่่วย : บาท)

(หน่่วย : บาท)
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รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563102

รายงานการเงิน

หมายเหตุที่ 19 รายงานรายได้แผ่นดิน

รัาย์ได้้แผ่่นดิ้นที�จัด้เก็บ   
  ภาษีีเงิินได้บุค้ค้ลธิรรมดา 337,497,124,001.11 336,270,474,537.34
  ภาษีีเงิินได้นิติับุค้ค้ล 608,629,464,746.74 694,753,440,618.30
  ภาษีีเงิินได้ปิโตัรเลียม 71,239,495,422.63 99,686,760,401.86
  ภาษีีเงิินได้อื�น 158,940,741.90 450,612,342.10
รัวีมุรัาย์ได้้ภาษีีทางต่ำรัง 1,017,525,024,912.38 1,131,161,287,899.60
    
รัาย์ได้้ภาษีีทางอ้อมุ   
 ภาษีีการัขาย์ทั�วีไป   
  ภาษีีมูลค่้าเพิ�ม 745,157,678,699.71 799,905,814,742.56
  ภาษีีธุิรกิจ้เฉพาะ 57,584,747,255.58 62,056,673,697.85
  อากรแสตัมป์ 15,044,399,908.41 16,065,516,233.51
  ภาษีีการขายท้ี�วัไปอื�น 531,454.11 53,408.63
รัวีมุภาษีีการัขาย์ทั�วีไป 817,787,357,317.81 878,028,058,082.55

 ภาษีีขาย์เฉพาะ   
  ภาษีีสรรพสามิตั 544,905,505,927.43 584,940,572,484.19
  ภาษีีบริการเฉพาะ 679,697,242.04 994,853,968.84
รัวีมุภาษีีขาย์เฉพาะ 545,585,203,169.47 585,935,426,453.03
    
     ภาษีีสิินค้่าเข้า-ออก   
  อากรขาเข้า 91,919,169,696.79 106,510,451,348.81
  อากรขาออก 150,916,668.95 210,307,307.71
รัวีมุภาษีีสิินค้่าเข้า-ออก 92,070,086,365.74 106,720,758,656.52
รัวีมุภาษีีทางอ้อมุ 1,455,442,646,853.02 1,570,684,243,192.10
    
รัาย์ได้้ภาษีีอ่�น   
  ภาษีีล้กษีณ์ะอนุญาตั 422,097,770.00 424,214,843.40
  ภาษีีล้กษีณ์ะอื�น 707,714,355.54 717,816,348.70
รัวีมุรัาย์ได้้ภาษีีอ่�น 1,129,812,125.54 1,142,031,192.10
รัวีมุรัาย์ได้้แผ่่นดิ้น-ภาษีี 2,474,097,483,890.94 2,702,987,562,283.80

(หน่่วย : บาท)
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รัาย์ได้้แผ่่นดิ้น-นอกจากภาษีี   
 รัาย์ได้้จากการัขาย์สิินค้่าแลูะบริัการั   
  รายได้จ้ากค่้าธิรรมเนียม 1,368,790,684.51 1,939,858,889.86
  รายได้จ้ากการขายสินค้้า 855,814,262.95 684,469,542.77
  รายได้ค่้าเช่ำา 7,817,329,351.46 6,919,456,424.25
  รายร้บจ้ากการขายสินทีร้พย์ 154,900,213.61 768,547,690.27
รัวีมุรัาย์ได้้จากการัขาย์สิินค้่าแลูะบริัการั 10,196,834,512.53 10,312,332,547.15

รัาย์ได้้ด้อกเบี�ย์แลูะเงินปันผ่ลู   
  รายได้ดอกเบี�ย 346,617,062.26 280,371,132.07
  รายได้เงิินปันผ่ล 54,691,569,145.93 45,261,853,613.40
รัวีมุรัาย์ได้้ด้อกเบี�ย์แลูะเงินปันผ่ลู 55,038,186,208.19 45,542,224,745.47
    
รัาย์ได้้อ่�น    
  รายได้จ้ากเงิินนำาส่งิของิร้ฐวิัสาหกิจ้ 134,169,279,823.72 123,897,775,097.93
  รายได้อื�น 15,713,647,410.82 8,019,271,600.38
รัวีมุรัาย์ได้้อ่�น 149,882,927,234.54 131,917,046,698.31
รัวีมุรัาย์ได้้อ่�น-นอกจากภาษีี 215,117,947,955.26 187,771,603,990.93
รัวีมุรัาย์ได้้แผ่่นดิ้นที�จัด้เก็บ 2,689,215,431,846.20 2,890,759,166,274.73
   รายได้แผ่่นดินถึอนคื้นจ้ากค้ล้งิ (341,421,787,114.50) (350,305,959,757.96)
  รายได้แผ่่นดินจ้้ดสรรตัามกฏหมาย (144,460,540,632.10) (153,346,645,482.35)
รัาย์ได้้แผ่่นดิ้นจัด้เก็บสุิทธิิ 2,203,333,104,099.60 2,387,106,561,034.42
  รายได้แผ่่นดินนำาส่งิค้ล้งิ (2,151,545,789,405.56) (2,368,945,285,134.95)
รัาย์ได้้แผ่่นดิ้นรัอนำาส่ิงค่ลัูง 51,787,314,694.04 18,161,275,899.47
          ปร้บ รายได้แผ่่นดินรอนำาส่งิค้ล้งิ (54,092,962,480.88) (19,998,250,030.72)
รัาย์การัรัาย์ได้้แผ่่นดิ้นสุิทธิิ (2,305,647,786.84) (1,836,974,131.25)
รัาย์ได้้สูิง/(ต่ำำ�า) กว่ีาค่่าใช้้จ่าย์สุิทธิิ ก่อนรัาย์การัรัาย์ได้้แผ่่นดิ้น (1,033,297,581,321.57) (218,805,238,844.68)
รัาย์ได้้สูิง/(ต่ำำ�า) กว่ีาค่่าใช้้จ่าย์สุิทธิิ (1,035,603,229,108.41) (220,642,212,975.93)
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กิจกรรมปีงบประมาณ 2563 

กฐิินพระราชทานกระทรวงการคลััง 
ประจำำาปี พ.ศ. 2563
	 นายอาคม	เติิมพิิทยาไพิสิิฐ	รััฐมนติรีัว่่าการักรัะทรัว่งการัคลััง	

เป็็นป็รัะธานในพิิธีถว่ายผ้้าพิรัะกฐินพิรัะรัาชทานกรัะทรัว่ง 

การัคลััง	 ป็รัะจำำาป็ี	 พิ.ศ.	 2563	 โดยมีนายสิันติิ	 พิรั้อมพิัฒน์	 

รััฐมนติรีัช่ว่ยว่่าการักรัะทรัว่งการัคลััง	นายกฤษฎา	จีำนะวิ่จำารัณะ	 

ป็ลััดกรัะทรัว่งการัคลััง	 ผ้้้บรัิหารั	 เจำ้าหน้าที�หน่ว่ยงานในสิังกัด 

กรัะทรัว่งการัคลััง	 แลัะพิุทธศาสินิกชนในพิ้�นที�	 รั่ว่มในพิิธ	ี 

ณ	 ว่ัดสิรัะเกศรัาชว่รัมหาว่ิหารั	 เขติป็้อมป็รัาบศัติรั้พิ่าย	

กรัุงเทพิฯ	เม่อวั่นที�	21	ติุลัาคม	2563

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.
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พิธีีมอบรางวัลัทุนหมุนเวียนดีีเดี่น 
ประจำำาปี 2563
	 พิลัเอกป็รัะยุทธ์	จัำนทร์ัโอชา	นายกรััฐมนติรีั	เป็็นป็รัะธาน 

ในพิิธีมอบรัางว่ัลัทุนหมุนเว่ียนดีเด่น	 ป็รัะจำำาป็ี	 2563	

ภายใติ้ช่อการัจำัดงาน	“ทุนหมุนเว่ียน	สิรั้างโอกาสิให้คนไทย 

สิ้ ่ว่ ิถีชีว่ิติใหม่ที �ยั �งย้น	 โดยมีสิ่ว่นรัาชการัได้รัับรัางว่ัลั	

จำำานว่นทั�งสิิ�น	 15	 รัางว่ัลั	 เพิ่อเป็็นการัสิรั้างแรังจำ้งใจำแลัะ 

ขว่ัญกำาลัังใจำในการัพิัฒนาการัดำาเนินงานให้เป็็นไป็ติาม 

เป็้าหมายแลัะบรัรัลัุว่ ัติถุป็รัะสิงค์	 สิามารัถสินับสินุน 

การัป็ฏิิบัติิงานของส่ิว่นรัาชการั	องค์กรัป็กครัองส่ิว่นท้องถิ�น	

แลัะป็รัะชาชน	 ในลัักษณะภาคีเครั้อข่ายที�มีป็รัะสิิทธิภาพิ	 

เกิดป็รัะสิิทธิผ้ลัติ่อการัพิัฒนาป็รัะเทศ	 โดยมีนายสิันติิ	

พิร้ัอมพัิฒน์	รััฐมนติรีัช่ว่ยว่่าการักรัะทรัว่งการัคลััง	พิร้ัอมคณะ 

ผ้้้บริัหารัรัะดับส้ิงกรัมบัญชีกลัาง	ร่ัว่มในพิิธี	ณ	ตึิกสัินติิไมติรีั	

ทำาเนียบรััฐบาลั	เม่อว่ันที�	17	กันยายน	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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พิธีีมอบสััญญาเช่าที�ดีินราชพัสัดีุ
ภายใต้้โครงการ “ธีนารักษ์์ประชารัฐิ”
	 พิลัเอก	 ป็รัะว่ิติรั	 ว่งษ์สิุว่รัรัณ	 รัองนายกรััฐมนติรัี	

เป็ ็นป็รัะธานในพิ ิธ ีมอบสิ ัญญาเช ่าท ี �ด ินรัาชพิ ัสิด ุ	 

ติามนโยบายรััฐบาลัเรั่องลัดคว่ามเหลั่อมลัำ�าของสิังคม 

ด้านที�อย้่อาศัยแลัะที�ทำากิน	 ภายใติ้โครังการั	 “ธนารัักษ์	

ป็รัะชารััฐ”	 บรัิเว่ณที�รัาชพิัสิดุแป็ลังหมายเลัขทะเบียนที�	 

ขก.252	 พิรั้อมทั�งมีการัจำัดติลัาดติามโครังการั	 “เป็ลัี�ยน	

ชุมชนเป็็นห้องป็รัะชุม”	โดยมีนายสัินติิ	พิร้ัอมพัิฒน์	รััฐมนติรีั 

ช่ว่ยว่่าการักรัะทรัว่งการัคลััง	แลัะนายยุทธนา	หยิมการุัณ	

อธิบดีกรัมธนารัักษ์	 รั่ว่มในพิิธี	 ณ	 นิคมโนนสิมบ้รัณ์	

ติำาบลัโนนสิมบ้รัณ์	 อำาเภอบ้านแฮด	 จำังหว่ัดขอนแก่น	

เม่อว่ันที�	28	สิิงหาคม	2563

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.
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พิธีีบันทึกข้้อต้กลังความร่วมมือ
ดีำาเนินโครงการเพ่�อรองรับสัถานการณ์์
การแพร่ระบาดีข้อง COVID-19
	 นายป็รัะสิงค์	 พิ้นธเนศ	 ป็ลััดกรัะทรัว่งการัคลััง	

แลัะนายสิุขุม	 กาญจำนพิิมาย	 ป็ลััดกรัะทรัว่งสิาธารัณสิุข	 

รั่ว่มลังนามบันทึกข้อติกลังคว่ามรั่ว่มม้อดำาเนินโครังการั 

เพ่ิอรัองรัับสิถานการัณ์การัแพิร่ัรัะบาดของโรัคติิดเช้�อไว่รััสิ 

โคโรันา	 2019	 (COVID-19)	 รัะหว่่างกรัะทรัว่งการัคลััง 

แลัะกรัะทรัว่งสิาธารัณสิุข	โดยมีนางแพิติรัิเซีีย	มงคลัว่นิช	 

ผ้้้อำานว่ยการัสิำานักงานบรัิหารัหนี �สิาธารัณะ	 นายผ้ยง	

ศรัีว่ณิช	 กรัรัมการัผ้้้จำัดการัใหญ่	 ธนาคารักรัุงไทย	 จำำากัด	

(มหาชน)	 นายแพิทย์สิุว่รัรัณชัย	 ว่ัฒนายิ �งเจำรัิญชัย	

อธิบดีกรัมคว่บคุมโรัค	แลัะแพิทย์หญิงพิรัรัณพิิมลั	วิ่ปุ็ลัากรั	

อธิบดีกรัมอนามัย	 รั่ว่มในพิิธีลังนาม	 ณ	 ติึกสิันติิไมติรัี	

ทำาเนียบรััฐบาลัเม่อว่ันที�	10	พิฤษภาคม	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.
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กระทรวงการคลัง
ท่ี่�อยู่่� ถนนพระรามท่ี่� 6 แขวงพญาไที่ 

เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่รศััพท์ี่ 0 2126 5800

เว็บไซต์ www.mof.go.th

สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ท่ี่�อยู่่� ถนนพระรามท่ี่� 6 แขวงพญาไที่ 

เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่รศััพท์ี่  0 2126 5800

เว็บไซต์ www.palad.mof.go.th

สำานักงานรัฐมนตรี
ท่ี่�อยู่่� ถนนพระรามท่ี่� 6 แขวงพญาไที่ 

เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่รศััพท์ี่  0 2126 5800 ต�อ 2402

เว็บไซต์ https://ofm.mof.go.th

กรมธนารักษ์
ท่ี่�อยู่่� ซอยู่อาร่ย์ู่สััมพันธ์์ ถนนพระรามท่ี่� 6 

แขวงพญาไที่ เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่รศััพท์ี่ 0 2059 4999

เว็บไซต์ www.treasury.go.th

กรมบัญชีกลาง
ท่ี่�อยู่่� ถนนพระรามท่ี่� 6 แขวงพญาไที่ 

เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่รศััพท์ี่ 0 2127 7000, 0 2270 6400

เว็บไซต์ www.cdg.go.th

กรมศุลกากร
ท่ี่�อยู่่� 1 ถนนสุันที่ร-โกษา แขวงคลองเตยู่ 

เขตคลองเตยู่ กรุงเที่พฯ 10110
โที่รศััพท์ี่ 0 2667 6000, 0 2667 7000

เว็บไซต์ www.customs.go.th

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

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

Office of the Minister
Rama 6 Rd., Phayathai, Phayathai, 
Bangkok 10400 
Tel : (662) 126 5800 ext. 2402
Website : https://ofm.mof.go.th

Treasury Department
Soi Areesampan Rama 6 Rd., Phayathai, 
Phayathai, Bangkok 10400
Tel : (662) 2059 4999
Website : www.treasury.go.th

Comptroller General’s Department
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
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Contact Information

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

กรมสรรพสามิต
ท่ี่�อยู่่� 1488 ถนนนครไชยู่ศัร่ 

แขวงถนนนครไชยู่ศัร่ เขตดุุสิัต กรุงเที่พฯ 10300
โที่รศััพท์ี่  0 2241 5600-19
เว็บไซต์ www.excise.go.th

กรมสรรพากร
ท่ี่�อยู่่� 90 ซอยู่พหลโยู่ธิ์น 7 ถนนพหลโยู่ธิ์น 

แขวงพญาไที่ เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่รศััพท์ี่ 1161

เว็บไซต์ www.rd.go.th

สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ท่ี่�อยู่่� 310 อาคาร SME Bank ชั�น 2 ถนนพหลโยู่ธิ์น 
แขวงสัามเสันใน เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400

โที่รศััพท์ี่ 0 2298 5880-7
เว็บไซต์ www.sepo.go.th

สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ท่ี่�อยู่่� ถนนพระรามท่ี่� 6 แขวงพญาไที่ 

เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่รศััพท์ี่ 0 2265 8050

เว็บไซต์ www.pdmo.go.th

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ท่ี่�อยู่่� ถนนพระรามท่ี่� 6 แขวงพญาไที่ 

เขตพญาไที่ กรุงเที่พฯ 10400
โที่รศััพท์ี่ 0 2273 9020

เว็บไซต์ www.fpo.go.th
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