
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำานวยการสำานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยล่าสุดในช่วง
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ท่ีผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มแผ่วตัว 
อันมีสาเหตุหลักจากเศรษฐกิจโลกท่ีมีการชะลอตัว  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าและบริการ
ของไทย รวมถึงส่งผลกระทบต่อกำาลังซ้ือของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้
ลดลง ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในระดับสูง 
ดังนั้น กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความ 
จำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำาเนินมาตรการพยุงเศรษฐกิจ
ในช่วงกลางปี 2562 เพื่อป้องกันและดูแลความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เห็นชอบมาตรการ
พยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1.1 มาตรการเพ่ิมเบ้ียคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการให้ได้รับเบี้ยผู้พิการ 
เพ่ิมข้ึนจากเดิม ซ่ึงจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต
ประจำาวัน เป็นจำานวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกันยายน 2562 โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อย
ที่มีบัตรประจำาตัวคนพิการเท่านั้น และสามารถ
ใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) 
แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจาก
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 

 1.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ 
เกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยท่ีเป็นเกษตรกร
ในช่วงที่รายได้เกษตรกรหดตัว สำาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่นๆ 
เป็นจำานวนเงิน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) 
ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าผ่านเคร่ือง 
EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสด
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้

 1.3 มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ
พ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือค่าชุดนักเรียน 
และอุปกรณ์การศึกษาช่วงเปิดปีการศึกษาเพ่ิมเติม

จากการช่วยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีอยู่เดิม 
ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่ เป็น
จำานวน 500 บาทต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว)  
โดยจะให้สิทธิตามจำานวนบุตรผ่านแม่หรือพ่อที่ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ 
ซ้ือสินค้าผ่านเคร่ือง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ 
หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้

 1.4 มาตรการพยุงการบริโภคของผู ้ม ี
รายได้น้อย เพื ่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู ้ม ี
รายได้น้อยและรักษากำาลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก 
โดยเพ่ิมวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคจำาเป็นใน 
ร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาท ต่อคนต่อเดือน 
เท่ากันทุกคน (เดิมได้ 300 บาท ให้เพ่ิมอีก 200 บาท 
หรือเดิมได้ 200 บาท ให้เพิ ่มอีก 300 บาท) เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
มิถุนายน 2562 

2. มาตรการภาษีเพ่ือพยุงเศรษฐกิจ
ในช่วงกลางปี 2562

 2.1 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม 
การท่อง เที่ ยวทั่ วประเทศไทย 
ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
สำ า ห รับ ค่ า บ ริ ก า ร ท่ี จ่ า ย ใ ห้ แ ก่  
ผู้ประกอบธุรกิจนำาเที่ยว ค่าที่พัก 
โรงแรม ค่าท่ีพักโฮมสเตย์ไทยท่ีได้รับ 
การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
จากกรมการท่องเที ่ยว กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา และค่าที่พัก
ในสถานท่ีพักท่ีไม่เป็นโรงแรม สำาหรับ
การเดินทางท่องเท่ียวในเมืองหลัก ตาม
จำานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 
15,000 บาท และสำาหรับการเดินทาง 
ท่องเที่ยวในเมืองรอง ตามจำานวนที ่
จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 20,000 
บาท ทั้งนี้ รวมกันทั้งหมดแล้วต้อง
ไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 

 2.2 มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้น
การซื้อสินค้าเก่ียวกับการศึกษา
และกีฬา ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาสำาหรับค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา
ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
และได้ร ับใบกำากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ตามจำานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกัน
ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง  
30 มิถุนายน 2562

 2.3 มาตรการภาษีเพื ่อส ่งเสร ิมสินค้า 
ท้องถิ่นไทย ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำาหรับค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
สินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว 
ตามจำานวนท่ีจ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 
ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2562 

 2.4 มาตรการภาษีเพื ่อส่งเสริมการอ่าน 
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับค่าซ้ือ

หนังสือและค่าบริการหนังสือท่ีอยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) 
ท่ีจ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่น ตามจำานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 
15,000 บาท ตั ้งแต่ว ันที ่  1 มกราคม ถึงว ันที  ่
31 ธันวาคม 2562 แต่เมื่อรวมค่าซื้อหนังสือและ 
ค่าบริการ e-Book ของมาตรการช็อปช่วยชาติ ต้ังแต่
วันท่ี 1-16 มกราคม 2562 แล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 2.5 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการมีท่ีอยู่อาศัย
เป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำาหรับค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน
หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 
ตามจำานวนท่ีจ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท 
ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2562

 2.6 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลหักรายจ่ายเป็นจำานวน 2 เท่าของรายจ่าย
ลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่จ่ายไป 
ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 สำาหรับรายจ่ายลงทุน ดังต่อไปนี้  
(1) เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินและ (Point of Sale: POS) 
ระบบ POS ซึ ่งเชื ่อมโยงกับการรับชำาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2) การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ
เก่ียวกับ e-Tax Invoice & e-Receipt (3) การพัฒนา
ระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax

ทั้งนี้ การดำาเนินนโยบายในระยะนี้จะมีต้นทุน
ของการดำาเนินการท่ีต่ำากว่าหากเทียบกับกรณี 
ท่ีปล่อยให้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญความเสี่ยงจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเพิ่มเติม อีกทั้งยัง
เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้จ่ายภายใน
ประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจอีกด้วย


