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สารจากคณะผู้บริหาร

สารจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
Message from
the Minister of Finance

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Message from Executive

ทีผ่ า่ นมา กระทรวงการคลังได้มงุ่ มัน่ บริหารเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต
ผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆ จนส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่ผ่านมา โดยในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ 4.1 สูงขึ้น
จากปีกอ่ นหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.9 โดยได้รบั แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จา่ ย
ภาคเอกชนทั้งด้านการบริโภคและการลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น
นอกจากการบริหารเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพใน
แต่ละปีแล้ว กระทรวงการคลังยังได้ด�ำเนินการในเชิงปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
อันจะส่งผลดีในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส่งเสริมให้
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นด้วย
โดยมีนโยบายและมาตรการที่ส�ำคัญ เช่น การเสริมสร้างขีดความสามารถทาง
การแข่งขันด้านการเงินของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ National e-Payment
เพื่อปูทางไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลโดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาครัฐท�ำธุรกรรมผ่านระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังพัฒนาระบบ
คิวอาร์ โค้ดอย่างต่อเนื่องจนท�ำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการใช้
ระบบดังกล่าว และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการผ่าน
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยการส่งเสริมในหลากหลายมิติ
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแหล่งทุน ความพร้อมในการท�ำธุรกิจเชิงพาณิชย์ และ
องค์ความรู้ที่จ�ำเป็นต่างๆ
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังให้ความส�ำคัญในการลดความเหลื่อมล�้ำและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึง่ ครอบคลุมประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยกว่า 14.5 ล้านคน รวมทัง้ การสร้างฐานข้อมูล
ผู้มีรายได้น้อยและสวัสดิการภาครัฐ และการด�ำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ และส่งเสริมภาคเอกชนให้มบี ทบาทในการช่วยเหลือสังคม
มากขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
การด� ำ เนิ น การทั้ ง หมดนี้ กระทรวงการคลั ง ได้ ด� ำ เนิ น การโดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความมั่ น คงและความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง มาตลอด จึ ง ได้ มี ก ารออกพระราช
บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง
เคร่งครัด กระทั่งปัจจุบัน ฐานะการคลังของไทยมีความแข็งแกร่งจนเป็นที่ยอมรับ
และได้รับความเชื่อมั่นในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง
ในระยะต่ อ ไปกระทรวงการคลั ง จะยั ง คงติ ด ตามบริ ห ารจั ด การเศรษฐกิ จ
ท่ามกลางความผันผวนต่างๆ โดยเฉพาะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เพื่อให้
เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
ผลงานความส�ำเร็จของกระทรวงการคลังทัง้ หมดนีเ้ กิดจากความร่วมแรงร่วมใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังของทุกภาคส่วน ทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

The Ministry of Finance has continued to support the
economy through a well thought out combination of policies
and measures, resulting in stronger economic growth in the past
years. The Thai economy in 2018 expanded by 4.1 percent,
accelerating from 3.9 percent in the previous year, driven
primarily by expanding private consumption and investment.
In addition to managing the economy to reach its fullpotential expansion, the Ministry of Finance has also
implemented numerous structural transformation policies,
which are consistent with the 20-years National Strategy. The
economic transformation would result in long-term benefits such
an increase in our national competitiveness, and improvement
in quality of life.
The Ministry of Finance’s recent policy initiatives include:
1) Strengthening national financial competitiveness through
the National e-Payment strategy. This policy prepares Thailand
for a digital-based economy by encouraging all stakeholders;
the public and private sectors to make financial transactions via
e-payment channel. Moreover, the government has promoted
electronic payment system and supported the new payment
technology under QR code enabling Thailand to be the first
ASEAN country to implement this system. The Ministry
of Finance is committed to transforming Thailand into an
entrepreneurial society by establishing a fertile eco-system
for startup companies. To support the startup community, the
government has expanded the industry’s access to financing,
as well as improve business readiness, and equip them with
technical know-how.
2) Reducing inequality and improving the quality of life
through the Government Welfare Registration Program, which
covers over 14.5 million low-income earners. The program also
creates the database of lower income earners and distributes
government welfare in a targeted and precise system through
electronic welfare cards. Moreover, the private sector has been
encouraged to take more active roles in supporting the society
towards sustainable social and economic equality.
3) Ensuring fiscal sustainability with the enactment of the
State Fiscal and Financial Discipline Act, B.E. 2561 (2018) in
accordance with the Constitution of the Kingdom of Thailand
B.E. 2560 (2017). The law requires the government to maintain
a strict financial and fiscal discipline. At present, Thailand’s
fiscal position has remained strong, allowing us to gain trust
and confidence from the public and foreign investor community.
Looking forward, the Ministry of Finance will continue to manage
the Thai economy amidst new and emerging challenges under
the volatile global economy to maintain a robust and stable
economic expansion in the coming years.
The achievements of the Ministry of Finance would not
be fulfilled without commitment and cooperation from our
executives, officials, and staff. I hereby would like to express
my sincere appreciation towards the hard work and dedication
of all officials under the principles of good governance for the
best interest of our people and the nation.

(Mr. Apisak Tantivorawong)
Minister of Finance
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สารจาก
รัฐมนตรีชว
่ ยว่าการ
กระทรวงการคลัง
Message from
the Deputy Minister
of Finance

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Message from Executive

ในปี 2561 กระทรวงการคลังได้ท�ำหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานหลักทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มที่ ผ่านการด�ำเนินการด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างเต็มทีต่ ามศักยภาพ อย่างไรก็ดี เป้าหมายของกระทรวง
การคลังไม่ใช่เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง
การดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ผ่านการเพิ่มก�ำลัง
การใช้จ่าย การกระจายความมั่นคงสู่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น และส่งเสริมความเท่าเทียมในการกระจายโอกาสและ
ผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในทุกระดับอย่าง
เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ การด�ำเนินมาตรการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุหรือการส่งเสริม
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เป็นต้น
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทาง
เศรษฐกิจการเงินการคลังจ�ำนวนมาก เพื่อเป็นการรองรับการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ก� ำ หนดกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านต่างๆ ไว้ ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง โดยมีกฎหมายส�ำคัญที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว อาทิ พระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนีส้ าธารณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
พระราชก�ำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 ฯลฯ
มาตรการและกฎหมายเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวผ่านการสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพ มีการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นอกเหนือความ
คาดหมายในอนาคตอันจะน�ำไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศพัฒนาอย่าง “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ เพื่อให้ประเทศชาติเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

In 2018 (B.E. 2561) the Ministry of Finance has
extensively served as the principal agency for the country’s
economic development through several implementations in
order to encourage economic growth to its fullest potential.
However, Ministry’s major goal did not focus only on the
country’s economic expansion, but also concentrated on
the people’s better living and more happiness through an
increasing purchasing power; distribution of wealth to the
local economy to improve the people’s well-being; and
promote equality in the distribution of opportunities and
benefits from economic expansion to people at all levels.
This has been done via many measures including the
Government Welfare Registration Programme, the
improvement of the Welfare card holders’ quality of life,
implementations to support Aging Society, or creating
opportunities for low income people to occupy their own
accommodation, etc.
In addition, the Ministry of Finance has proposed
initiation of several bills and amendments to the economic,
financial and fiscal laws in order to achieve economic
structural change in accordance with the context of
current changes as well as enhancing the efficiency of
public administration and sustaining fiscal discipline such
as the Public Debt Management Act (No. 4), B.E. 2561, the
Treasury Reserves Act (No. 4), B.E. 2561, the Fiscal
Discipline Act, B.E. 2561, the Tobacco Authority of Thailand
Act, B.E. 2561, the Royal Decree on Digital Asset Businesses
B.E. 2561, the Public - Private Partnership Act B.E. 2562, the
Land and Building Tax Act B.E. 2562, the Civil State Welfare
for Grassroots’ Economy and Society Act B.E. 2562 etc.
These measures and laws will encourage a long-term
economic structural change through the support of a steady
economic growth. They also provide the country with risk
management preparation to cope with unexpected events
that will lead to a balanced and sustainable economic
development, in line with the government’s intention
to develop Thailand to be a “Stable, Prosperous, and
Sustainable” country.
On this occasion, I would like to express my sincere
appreciation to all executives, officers and staff who have
performed their duties with full responsibility and prioritize
the common good for a steady and sustainable growth of
the Nation.

(Mr. Wisudhi Srisuphan)
Deputy Minister of Finance

Ministry of Finance Annual Report 2018

9

10

สารจากคณะผู้บริหาร

สารจาก
ปลัดกระทรวง
การคลัง
Message from
the Permanent
Secretary

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ปลัดกระทรวงการคลัง

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Message from Executive

ในปีที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ด�ำเนินนโยบาย/มาตรการทางเศรษฐกิจ
หลายประการเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่กับการสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ได้รับประโยชน์จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน อันจะช่วยลดความ
เหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็น
การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ของประเทศ รวมถึ ง มาตรการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่งขัน การวางรากฐานระยะยาว เพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงินของประเทศไทย
ให้เข้าสู่ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร
โดยมุ ่ ง เน้ น การจั ด ท� ำ แผนต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งและบู ร ณาการกั น เพื่อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
กระทรวงการคลังยังคงเน้นงานด้านการบริหารจัดการที่ทัน สมัย ให้เกิด
การบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
การคลัง ตลอดจนเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ รวมถึงปรับปรุงระบบงานให้สามารถรองรับการใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนื อ จากการวางรากฐาน กระทรวงการคลั ง ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านภายใต้ “โครงการกระทรวงการคลัง
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่ “กระทรวงการคลัง
คุณธรรม” และโดยมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในกระทรวง
การคลัง เช่น โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector
Transparency Initiative: CoST) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โครงการข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) ตลอดจนการก�ำหนดตัวชีว้ ดั การด�ำเนินการตามโครงการกระทรวง
การคลังคุณธรรมโปร่งใสไร้ทุจริต เพื่อติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวง
การคลังทุกท่าน ทีร่ ว่ มมือร่วมใจกันปฏิบตั หิ น้าที่ พร้อมทัง้ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง อันเป็นการสร้างประโยชน์ ให้กบั ประเทศชาติและประชาชน
สืบต่อไป

In the past year, the Ministry of Finance has
implemented several economic policies / measures to
support the continuous economic growth, paralleled
with creating fairness in income distribution to benefit
the low income groups which will decrease the
economic inequality and distribute income to local
people as well as stimulating the country’s economy.
Ministry of Finance also implemented several measures
to increase competitiveness and to lay long-term
foundation for the development of Thailand’s e-Payment.
Furthermore, the ministry has also focused on
formulating and integrating various plans to help shape
the country’s development in accordance with the
National Strategy (B.E. 2561 - 2580).
The Ministry of Finance continues to focus on
modern management and integration among agencies
within the Ministry of Finance as well as other agencies,
facilitating people or stakeholders in order to provide
services to entrepreneurs nationwide. In addition, the
information system and working process were developed
to support service provision via electronic systems.
In addition to strengthening the economic
foundation, the Ministry of Finance also places priority
on the development of morals and ethics of personnel
under the project “The Virtuous Ministry of Finance for
Transparency and Honesty” to promote transparency
and good governance in the Ministry of Finance,
such as Construction Sector Transparency Initiative:
CoST, the link of government procurement system to
the electronic procurement system (e-GP); Integrity
Pact as well as the establishment of key performance
indicators under “The virtuous Ministry of Finance for
Transparency and Honesty” project in order to monitor
and evaluate the operation results to promote
transparency of agencies under the Ministry of Finance.
Last but not least, I would like to thank all the
executive, officers and staff at the Ministry of Finance
for their cooperation and support on the Ministry’s
operations which has greatly benefitted the country
and the people.

(Mr. Prasong Poontaneat)
Permanent Secretary
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ผลการจัดเก็บรายได้ ฐานะการคลัง และยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2561

ผลการจัดเก็บรายได้ ฐานะการคลัง
และยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาล
ในปีงบประมาณ 2561
Revenue Collection,
Fiscal Position and Public Debt Report

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Revenue Collection, Fiscal Position and Public Debt Report

Revenue Collection, Fiscal
Position and Public Debt,
Fiscal Year 2018

In the fiscal year 2018 (October 2017 - September
2018), the operating revenue was 2,527,961 million
Baht, higher than the previous year by 172,299 million
Baht or 7.3 percent and 28,319 million Baht or
1.1 percent over the budgeted estimate of total
revenue including the supplementary budget. The
revenues from the Revenue Department, Excise
Department, Customs Department and other agencies,
including the revenue submission of state enterprises,
are in accordance with forecast of the Ministry of
Finance. However, the revenue for value added tax,
corporate income tax, and Petroleum income tax, etc.,
are significantly higher than the previous year.

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
ปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) รัฐบาลจัดเก็บ
รายได้สุทธิ จํานวน 2,527,961 ลานบาท สูงกวาปกอน 172,299 ลานบาท หรือ
รอยละ 7.3 และสูงกวาประมาณการรายไดสุทธิรวมประมาณการรายไดสําหรับ
จัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม 28,319 ลานบาท หรือรอยละ 1.1 โดยผล
การจั ด เก็ บ รายได  ข องกรมสรรพากร กรมสรรพสามิ ต กรมศุ ล กากรและ
หนวยงานอื่น รวมทัง้ การนําสงรายไดของรัฐวิสาหกิจเปนไปตามคาดการณของ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ภาษีที่จัดเก็บไดสูงกวาปกอนหนา อยางมีนัยสําคัญ
เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดปโตรเลียม เปนตน

ผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2561 แยกตามหน่วยงานจัดเก็บ
REVENUE COLLECTION BY THE GOVERNMENT - FISCAL YEAR 2018
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ผลการจัดเก็บรายได้ ฐานะการคลัง และยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2561

ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บสรุปได้ ดังนี้
1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,916,087 ล้านบาท
		 สูงกว่าประมาณการ 16,087 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8
2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 580,442 ล้านบาท
		 สูงกว่าประมาณการ 442 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1
		(สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 3.2)
3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 108,722 ล้านบาท
		 สูงกว่าประมาณการ 722 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7
4. รัฐวิสาหกิจ น�ำส่งรายได้รวม 157,040 ล้านบาท
		 สูงกว่าประมาณการ 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.025
5. หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 209,646 ล้านบาท
		 สูงกว่าประมาณการ 7,304 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.6

The summary of Operating Revenue by various
agencies is as follows:
1. Revenue Department: 1,916,087 million Baht,
		 higher than the estimate by 16, 087 million Baht
		 or 0.8 percent
2. Excise Department: 580,442 million Baht,
		 higher than the estimate by 442 million Baht
		 or 0.1 percent (3.2 percent higher than
		 the previous year)
3. Customs Department: 108,722 million Baht,
		 higher than the estimate by 722 million Baht
		 or 0.7 percent
4. State Enterprises: 157,040 million Baht,
		 higher than the estimate by 40 million Baht
		 or 0.025 percent
5. Other agencies: 209,646 million Baht,
		 higher than the estimate by 7,304 million Baht
		 or 3.6 percent

สัดส่วนการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2561 แยกตามหน่วยงานจัดเก็บ
THE RATIO OF THE GOVERNMENT’S REVENUES - FISCAL YEAR 2018

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Revenue Collection, Fiscal Position and Public Debt Report

Fiscal Position of the
Government

The Revenue on cash basis for FY2018 is revised
to total 2,514,473 million Baht, a year-on-year increase
by 160,441 million Baht (accounted for 6.8%)
The total expenditure disbursement is revised
upwards by 3,007,203 million Baht, a year-on-year
increase by 116,658 million Baht (accounted for 4.0%).
This results in a budget deficit of 492,730 million
Baht, combined with the balance of non-budgetary
surplus of 102,050 million Baht. The government,
thus, borrowed 500,358 million Baht to offset the
deficit, making cash surplus after borrow of
109,678 million Baht and yearend treasury reserves
of 633,436 million Baht.

15

ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2561
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจ�ำปีงบประมาณ 2561
รัฐบาลมีรายได้น�ำส่งคลังทัง้ สิน้ 2,514,473 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกับปีทแี่ ล้ว
160,441 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.8)
ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,007,203
ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกับปีที่แล้ว 116,658 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.0)
ท�ำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 492,730 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอก
งบประมาณที่เกินดุล 102,050 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชย
การขาดดุล 500,358 ล้านบาท ท�ำให้ดุลเงินสดหลังกู้เกินดุลเท่ากับ 109,678
ล้ า นบาท และเงิ น คงคลั ง ณ สิ้ น ปี ง บประมาณ 2561 มี จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น
633,436 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
Unit : Million Baht

ปีงบประมาณ

เปรียบเทียบ

Fiscal year

Variance

2561

2560

2,514,473

2,354,032

160,441

6.8

รายจ่าย

3,007,203

2,890,545

116,658

4.0

ดุลเงินงบประมาณ

(492,730)

(536,513)

43,783

8.2

102,050

66,049

36,001

54.5

(390,680)

(470,464)

73,784

17.0

6. เงินกู้เพื่ อชดเชยการขาดดุล

500,358

552,922

(52,564)

(9.5)

7.

109,678

82,458

27,220

33.0

633,436

523,758

109,678

20.9

2018

1.
2.
3.

รายได้

Revenue

Expenses

Budget Balance

4. ดุลเงินนอกงบประมาณ

Non- Budget Cash Balance

5.

ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)

Excluding Loans (3+4)

Cash Balance excluding Loan

ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)

Cash Balance including Loans (5+6)

8. เงินคงคลังปลายงวด

Treasury Reserves at the End of the Fiscal Year

2017

จำ�นวน

Increase/Decrease

ร้อยละ
%

ที่มา: กรมบัญชีกลาง และส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Source: Comptroller General’s Department and Fiscal Policy Office
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หนี้สาธารณะ
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
6,780,953.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.01 ของ GDP โดยเป็นหนี้
ของรัฐบาล 5,450,220.01 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ ไม่เป็นสถาบันการเงิน
954,129.74 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค�้ำประกัน)
367,634.93 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 8,968.54 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

PUBLIC DEBT

Thailand’s public debt outstanding as of
September 30, 2018 was at 6,780,953.22 million Baht
or 42.01% of GDP, comprising 5,450,220.01 million
Baht of Government debt, 954,129.74 million Baht of
State-Owned Enterprises (SOEs) debt, 367,634.93
million Baht of Government Guaranteed Financial
SOEs debt and 8,968.54 million Baht of Government
Agencies debt.

Revenue Collection, Fiscal Position and Public Debt Report
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ภาพรวมของกระทรวงการคลัง

ภาพรวม
ของกระทรวง
การคลัง
Overview

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Overview

อ�ำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ก�ำหนด
ให้กระทรวงการคลัง มีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมินราคา
ทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ�ำนาจด�ำเนินการได้แต่ผู้เดียวตาม
กฎหมายและไม่อยู่ ในอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น การบริหารหนี้สาธารณะ
การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงการคลัง
โครงสร้าง
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11 ก�ำหนด
ให้กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
1. ส�ำนักงานรัฐมนตรี
2. ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมธนารักษ์
4. กรมบัญชีกลาง
5. กรมศุลกากร
6. กรมสรรพสามิต
7. กรมสรรพากร
8. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9. ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
10. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศัย
อ�ำนาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ข้อ 4 ก�ำหนดให้กระทรวงการคลังมีกลุม่ ภารกิจ
ดังนี้
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

1. กรมธนารักษ์
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มภารกิจด้านรายได้

1. กรมศุลกากร
2. กรมสรรพสามิต
3. กรมสรรพากร

กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

1. กรมบัญชีกลาง
2. ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Authority

According to the Ministry and Department
Improvement Act B.E. 2545, 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 liabilties.

Structure

According to the Ministry and Department
Improvement Act B.E. 2545, Section 11, the
Ministry of Finance shall consist of the following
government units:
1. Office of the Minister
2. Office of the Permanent Secretary
3. Treasury Department
4. Comptroller General’s Department
5. Customs Department
6. Excise Department
7. Revenue Department
8. State Enterprise Policy Office
9. Public Debt Management Office
10. Fiscal Policy Office
The Prime Minister has issued a Ministerial
Mission B.E. 2545 by virtue of Section 21,
Paragraph Three and Paragraph Six of the
Administration Act B.E. 2534 as amended by the
Land Administration Act (vol. 5) B.E. 2545, Article
4 which has defined the clusters of authority under
the Ministry of Finance as follow:
The Asset Cluster

1. Treasury Department
2. State Enterprise Policy Office

The Revenue Cluster

1. Customs Department
2. Excise Department
3. Revenue Department

The Expenditure and Liability
Cluster

1. Comptroller General’s Department
2. Public Debt Management Office
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แผนผังโครงสร้าง
Oganization Chart
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Overview

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

1. Government units not under
a cluster

• Office of the Minister responsible for providing
support and coordination as assigned by the Minister,
political coordination, liaison with the Parliament and
handling of Parliamentary enquiries, maintaining the
Minister’s meeting diary, and monitoring of issues,
comments and complains related to administrative policy.
• Office of the Permanent Secretary responsible
for formulating ministry’s strategic plan the oversight of
regular duties, coordinating departmental inspections,
provision of news and public information in general and
implementation of matters concerning civil servants’
disciplines, and carrying out official duties that do not
fall under any other government departments.
• Fiscal Policy Office (FPO) responsible for
proposing and identifying fiscal and financial
policies and measures, including those concerning
macroeconomics, and international finance with an aim
to increase competitiveness and promote sustainable
economic and social development as well as
enhancing awareness, understanding and acceptance
of the policies and performance to target groups,
the general public and other entities, both domestic
and foreign.
2. Asset Cluster

• Treasury Department responsible for
production of coins and Royal Decorations,
conservation, storage, display, and dissemination
of knowledge about the valuable state property,
utilization of state land. Other responsibilities include
the control of coin exchange and storage, withdrawals
and deposits of provincial treasury reserve, control of
the balance of the Government’s savings deposit at
the Bank of Thailand, as well as pricing and appraisal
of real estate and other properties as stipulated by
relevant laws.
• State Enterprise Policy Office (SEPO) has
the responsibilities of proposing policies of finances,
accounting, remunerations and benefits for state
enterprises, state revenue remittance, improving the
efficiency of state enterprises, provision of a
performance evaluation and good governance, and
privatization.

หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ส�ำหรับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง มีดังนี้
1. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจใด

• ส�ำนักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านช่วยอ�ำนวยการและ
ประสานงานตามที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี ประสานราชการทางการเมือง
ติดต่อกับรัฐสภาและการตอบกระทูถ้ ามของสมาชิกรัฐสภา พิจารณาเรื่องการขอ
เข้าพบและนัดหมายของรัฐมนตรี ตรวจสอบเรื่องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการและค�ำร้องทุกข์
• ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการ ควบคุมการปฏิบัติราชการประจ�ำ การประสานงาน
การตรวจราชการของกระทรวง งานเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่พิจารณาด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของ
ข้าราชการ และปฏิบัติราชการในเรื่องที่มิได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
• ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บทบาทและภารกิจเกีย่ วกับการเสนอแนะ
และออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทัง้ เศรษฐกิจ
มหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ตลอดจนเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานให้
แก่กลุม่ เป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทัว่ ไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

• กรมธนารักษ์ มีหน้าทีผ่ ลิตเหรียญกษาปณ์ จัดท�ำเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินอันมีค่าของ
แผ่นดินจัดให้ ใช้ประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมการรับ - จ่ายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ การเบิก - ส่งเงินคงคลัง
ของจังหวัด การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหน้าทีเ่ สนอแนะนโยบาย
การเงิน การบัญชี ค่าตอบแทน และสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ ก�ำหนดน�ำส่ง
เงินรายได้แผ่นดิน พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ จัดให้มรี ะบบประเมินผล
การด�ำเนินงานและระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
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3. กลุ่มภารกิจด้านรายได้

• กรมศุลกากร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้าขาออก และค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ รวมทั้ ง เก็ บ ภาษี แ ทนกรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะต้องมี
การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้ ยังมี
ภารกิจหลักในการส่งเสริมการส่งออก โดยมาตรการทางภาษีอากร และการให้
บริการแก่ผู้น�ำเข้าและส่งออก เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
• กรมสรรพสามิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบาง
ประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรและสินค้าบางชนิดที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษี
และการปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน
• กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ
เพื่อเป็นรายได้ ให้รัฐบาลน�ำมาใช้พัฒนาประเทศ ก�ำกับ/ตรวจสอบการปฏิบัติ
ด้านภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและเร่งรัด ภาษีอากรค้าง ตัวแทนฝ่ายรัฐในการ
รักษาความเป็นธรรมและรักษาสภาพบังคับใช้กฎหมายภาษี พิจารณาปรับปรุงตัว
บทกฎหมายและระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและ
การแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็น
ธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี นอกจากนี้
ได้ท�ำความตกลงกับประเทศต่างๆ เพื่อขจัดการเก็บภาษีซ�้ำซ้อนระหว่างกัน
เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
4. กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

• กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
แนวปฏิบตั ดิ า้ นกฎหมายการคลังการบัญชี การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริหารงานบุคคล
ลูกจ้างของส่วนราชการ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินและบริหารการใช้จา่ ยเงินทัง้ ทีเ่ ป็นเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง บริหาร
เงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมภิ าค
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
• ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและวางแผนการ
ก่อหนี้ในภาพรวม ด�ำเนินการเกีย่ วกับการผูกพันหนีส้ าธารณะ ทัง้ หนี้ในประเทศ
และต่างประเทศ บริหารหนี้สาธารณะ ทั้งทางด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การบริหารเงินสด จัดท�ำฐานข้อมูลหนีข้ องประเทศ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเบิกจ่าย
เงินกู้ และการช�ำระหนี้ ด�ำเนินการหรือจัดให้มีการพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงาน ด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแก้ ไขการผูกพันและบริหารหนี้สาธารณะและ
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ
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3. Revenue Cluster

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

• Comptroller General’s Department is the
central agency who sets the standards, guidelines
and practice for the legal aspects of finance and
accounting, government purchasing and procurement
activities, internal auditing, remuneration and benefits,
management of government employees and any
misconduct. It controls the disbursement of funds and
manages expenditures of budgeted and off-budget
funds in accordance with the discipline and fiscal
sustainability, effectively manages cash and revenue
and income using modern technologies, provides
administrative support at the regional level, enhances
the financial capability of government personnel and
acts as the center of fiscal information.

Overview

• 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 15 state
enterprises under the Ministry of Finance, which are:
• Government Lottery Office serves the
objective of issuing lottery tickets and managing the
lottery printing house in printing the lottery tickets and
other publications.
• Thailand Tobacco Monopoly a revenuegenerating state enterprise whose duties and
responsibilities include the production and distribution
of tobacco to meet the demand of consumers.
• Government Savings Bank has a duty and
responsibility to encourage people to recognize the
importance of saving by offering various types of
services. It also provides loans to state agencies and
private organizations, and makes investments to seek
benefits in various forms with the majority focusing
on supporting the government’s policy to improve the
lives of people in the regions and rural areas.
• Government Housing Bank responsible for
providing financial assistance to the general public,
especially those with a low and moderate income to
be able to afford a house of their own, by lending at
lower interest rates than other financial institutions.
• Krung Thai Bank Public Company Limited
responsible for commercial banking businesses of all
types, in response to the government’s policy in being
a leading bank to implement the monetary policies of
the government, to maintain the stability of the financial
system and capital market of the country, to distribute
loans to other regions and major programs that
are sponsored by the government. It also provides

5. รัฐวิสาหกิจ

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ก�ำหนด
ให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งองค์กรของรัฐบาลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นพระราช
กฤษฎีกาขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อด�ำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ หรือ
เพื่อประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออ�ำนวยบริการ
แก่ประชาชน โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน พระราชบัญญัติฉบับนี้
เป็นรากฐานของการก�ำเนิดรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในปัจจุบัน กระทรวงการคลังมี
รัฐวิสาหกิจในสังกัดจ�ำนวน 15 แห่ง ได้แก่
• ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีวตั ถุประสงค์ ในการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จัดการโรงพิมพ์สลากหรือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
• โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหารายได้ ให้รัฐประกอบธุรกิจ
การผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยบุ ห รี่ ส� ำ เร็ จ รู ป โดยได้ สิ ท ธิ ผู ก ขาดในการผลิ ต บุ ห รี่
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวในราชอาณาจักรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
• ธนาคารออมสิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการออม
สร้างวินยั ทางการเงิน และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเสนอบริการทางการ
เงินที่ครบวงจร ล�้ำสมัยและเหนือความคาดหวัง ตลอดจนด�ำเนินโครงการตาม
นโยบายรัฐ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมตั้งแต่
ระดับฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน
ให้ ป ระชาชนมี อ าคารและ/หรื อ ที่ ดิ น เพื่อ ใช้ เ ป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย โดยเฉพาะผู ้ มี
รายได้น้อยและปานกลางที่ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารพาณิชย์ได้ โดยมีพันธกิจที่ส�ำคัญ คือ ท�ำให้คนไทยมีบ้าน
• ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้า รวมถึงการร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คุณภาพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทน
ที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
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• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีบทบาทใน
การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร และสหกรณ์
การเกษตร ส�ำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจร ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ รวมทั้ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม
ธุรกิจด้านการเกษตร เพื่อเพิม่ รายได้และยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรไทย
• องค์การสุรา มีหน้าที่จัดตั้งโรงงานผลิตสุรา จ�ำหน่ายแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อหารายได้ ให้แก่รัฐ โดยท�ำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
โรงงาน ตัง้ และรับเป็นสาขาตัวแทนจ�ำหน่าย ตัวแทนการค้าต่างๆ ในกิจการตาม
วัตถุประสงค์ กระท�ำกิจการอื่นๆ และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา
• โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิ ต ) มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการผลิ ต ไพ่ แ ละ
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ ให้รัฐ รวมถึงด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่องกัน ท�ำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ตั้งและรับเป็นสาขา
ตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์
• ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีหน้าที่
ในการประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การน�ำเข้า
และการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการให้สินเชื่อ ค�้ำประกัน
รับประกันความเสี่ยงหรือให้บริการที่จ�ำเป็นอื่นๆ
• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีบทบาทหน้าที่
ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจแต่หลักประกันไม่เพียงพอในการ ขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ
อั น เป็ น การสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพในการขยายกิ จ การและการลงทุ น ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ
รายใหม่เพิ่มขึ้น อันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของภาครัฐใน
การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสังคมและผู้ประกอบการของประเทศ
รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

support and cooperation to government sector,
state enterprises and charitable organizations
of both public and private sectors in activities
beneficial to society.
• Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives responsible for providing financial
assistance to farmers and agricultural institutions
in the costs, investment in their occupation,
rehabilitation of agricultural career, related
professions or other professions, in order to income,
knowledge and quality of life and any other
investments conducted prior to harvest time, and
also to repay other debts. The Bank also seeks funds
from various sources to provide credit to farmers and
agricultural institutions.
• Liquor Organization (Excise Department)
responsible for establishing production plants for liquor
and spirits to generate state revenue and conducts
businesses related or connected to the production of
such products.
		 - To conduct the trading of the products of
the factory.
		 - To establish branches or act as agents
associated with the business objectives.
		 - To conduct any other businesses or services
related to the production of alcohol.
• Playing Cards Factory (Excise Department)
has the authority to produce playing cards in
accordance to the Card Printing Act B.E. 2486 and
other types of publication to generate income for
the government, and to conduct any other related
businesses, and act as commercial agents associated
with the business objectives.
• The Export-Import Bank of Thailand
responsible for promoting and supporting exporters
and investors who generate income in foreign
currencies or create foreign exchange savings for
the country, by conducting businesses or activities
that help Thai business owners to compete with
other countries, and providing other financial services
that other commercial banks cannot. It supports
the government’s policy in providing assistance to
other countries to facilitate exports, investment and
economic development of Thailand.
• Thai Credit Guarantee Corporation
responsible for helping SMEs to obtain larger loans
from financial institutions, giving financial institutions
more confidence in lending to SMEs, expediting the
distribution of credit to SMEs across the country,
allowing SMEs to achieve their economic and social
development plans.

Overview

• Secondary Mortgage Corporation has a
role in the secondary mortgage market, including the
provision of support to financial institutions that provide
mortgages in the primary market in order to help the
mortgage lending businesses to grow, and providing
them with long-term financing at low interest rates.
This enables people to borrow at lower interest rates,
which will in turn benefit the overall economy and
its recovery as well as enhance the development of
long-term debt market.
• Small and Medium Enterprise Development
Bank of Thailand responsible for the development,
promotion and facilitation of the establishment,
operation, expansion or improvement of small and
medium-sized enterprises by providing loan
guarantees, investment advice or other required
services.
• Treasury Asset Development Company
Limited responsible for investing in construction and
project management for the Government Service
Center of Bangkok, construction and property
development and management of public and private
properties to optimize benefits, as well as having a role
in creating strength and sustainability for the country,
and providing support to the implementation of the
government’s policies.
• Islamic Bank of Thailand established in
accordance to the Islamic Bank of Thailand Act B.E.
2545 under the supervision of the Ministry of Finance,
with the purpose of operating businesses that are not
interest-orientated and other businesses that do not
conflict with the Islamic principles, to provide the Thai
Muslims with financing channels that comply with
Islamic principles, and meet the needs of the general
public management, administration and development
of state enterprises and state securities, and other
official duties in accordance with the law.
• Islamic Bank Asset of Thailand Ltd. (IAM)
is responsible for resolving specific problems of
Islamic Bank of Thailand (ISBT), such as transferring
(Non-Performing Financing: NPF) for non-Muslim
customers including the collateral from the ISBT to
be managed or sold only; as well as handling legal
prosecution procedures according to the guidelines
of the Ministry of Finance.

• บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) มีบทบาทในตลาดรอง
สิ น เชื่อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย โดยสนั บ สนุ น การปล่ อ ยสิ น เชื่อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของสถาบั น
การเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อ
โดยการรับจ�ำนองที่อยู่อาศัย ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง รวมทั้งพัฒนา
ตลาดทุนโดยออกตราสารทางการเงิน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
เพื่อระดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาว
ได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) มีบทบาทในการให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ
ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็ก
ที่ ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์ ช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภายใต้ระบบการบริการ และกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐ
ที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย
• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) มีหน้าที่ในการพัฒนา
และบริหารศูนย์ราชการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และมีบทบาท
ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่
หลากหลายเข้าสู่รัฐ
• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) มีบทบาทในการให้บริการ
ทางการเงินอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ ศาสนาอิสลาม เพื่อรองรับการ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ามุสลิม ลูกค้าทั่วไปที่ท�ำธุรกิจกับกลุ่มมุสลิม
ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าทั่วไป โดยธนาคารเน้นการสนับสนุน
และเชื่อมโยงการท�ำธุรกิจของกลุ่มมุสลิมและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยส่งเสริม
การลงทุน โครงการเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพือ่ การพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อรองรับการลงทุน
โครงการในอนาคต อีกทัง้ ยังเป็นกลไกในการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้ามุสลิม
• บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด
ท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหาเฉพาะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) รับโอนหนี้
ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Financing : NPF) ในส่วนลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิม
รวมถึงหลักประกันของสินทรัพย์จาก ธอท. และน�ำไปบริหารหรือจ�ำหน่าย
เท่านั้น ตลอดจนด�ำเนินการฟ้องร้องด�ำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังเสนอ
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6. Public Organization

6. องค์การมหาชน

• ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การ
มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยมีวตั ถุประสงค์
และอ�ำนาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
- ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการทีเ่ กีย่ วโยงกับการช่วยเหลือ
ทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
- ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การก�ำหนดหรือการด�ำเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
- ประสานการใช้อ�ำนาจหน้าที่หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
7. นิติบุคคล

• กองทุ น เงิ น ให้ กู ้ ยื ม เพื่อ การศึ ก ษา (กยศ.) มีหน้าที่สนับสนุนและ
เร่งด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ รองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อสนองตอบความจ�ำเป็น
ดังกล่าว โดยการหาทางแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษาในสังคม
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและ
อาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรี อันจะมีสว่ นส�ำคัญในการช่วยยกฐานะความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

• Neighboring Countries Economic Development
Cooperation Agency (Public Organization) was
established by the Royal Decree for establishing
the Neighboring Countries Economic Development
Cooperation Agency (Public Organization) B.E. 2548
with the main objectives and functions below:
- To provide financial and technical assistance
related to the cooperation in the economic
development to the government, state enterprises or
financial institutions of neighboring countries.
- To provide cooperation in the economic
development of neighboring countries.
- To collect data, conduct studies, analyses
and research and make recommendations on the
formulation or implementation of policies and
measures to develop economic cooperation with
neighboring countries.
- To coordinate the authority or implementation
of government agencies, domestic or foreign
organizations, and the related private sector to
integrate economic cooperation with neighboring
countries.
7. Corporation

• Student Loan Fund responsible for supporting
and expediting the development of human resources
to facilitate economic growth and increase the
competitiveness of the country in meeting such needs,
by reducing the disparities in education in society,
creating educational opportunities at higher levels
to students who are financially disadvantaged by
providing student loans for high school education
(general and vocational) up to Bachelor Degree
level. This will contribute significantly to enhance the
livelihood of the people.

Overview
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ผู้บริหารระดับสูง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

MOF Top Executives
as of Dec 31, 2018

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง

Mr. Prasong Poontaneat
Permanent Secretary

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

MOF Top Executives

รองปลัดกระทรวงการคลัง
Deputy Permanent Secretary

นายยุทธนา หยิมการุณ

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร

Mr. Yuttana Yimgarund
Deputy Permanent Secretary

นายจุมพล ริมสาคร

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

Mr. Chumpol Rimsakorn
Deputy Permanent Secretary
Chief of The Asset Cluster

Ministry of Finance Annual Report 2018

29

30

ผู้บริหารระดับสูง

รองปลัดกระทรวงการคลัง
Deputy Permanent Secretary

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

Mr. Chakkrit Parapuntakul

Mr. Narin Kalayanamit

Deputy Permanent Secretary
Chief of The Revenue Cluster

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Deputy Permanent Secretary
Chief of The Expenditure and Liability Cluster

MOF Top Executives

ผู้ตรวจราชการ
Inspector General

นายจำ�เริญ โพธิยอด

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

Mr. Chamroen Phothiyod

Miss Chunhachit Sungmai

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Chief Inspector General

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Inspector General
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ผู้ตรวจราชการ
Inspector General

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

Mrs. Patricia Mongkhonvanit

Miss Wilai Tantinantana

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Inspector General

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Inspector General

MOF Top Executives

ผู้ตรวจราชการ
Inspector General

ที่ปรึกษา
Adviser

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

นางศิริพร เหลืองนวล

Mr. Boonchai Charassangsomboon

Mrs. Siriporn Luangnual

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

Inspector General

ที่ปรึกษาการคลัง

Adviser on Finance
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ที่ปรึกษา
Adviser

นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

Mr. Panit Dhirapharbwongse

Mrs. Yajai Pattanasukwasun

Mr. Pongtep Thithapand

Adviser on Law

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Adviser on Policy and Strategy

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

Assistant Permanent Secretary

MOF Top Executives

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
The Asset Cluster

นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์

Mr. Amnuay Preemonwong
Director General
The Treasury Department

นายประภาศ คงเอียด

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Mr. Prapas Kong-Ied

Director General
The State Enterprise Policy Office
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กลุ่มภารกิจด้านรายได้
The Revenue Cluster

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

นายพชร อนันตศิลป์

Mr. Ekniti Nitithanprapas

Mr. Patchara Anuntasilpa

อธิบดีกรมสรรพากร

Director General
The Revenue Department

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

อธิบดีกรมสรรพสามิต

Director General
The Excise Department

MOF Top Executives

กลุ่มภารกิจด้านรายได้
The Revenue Cluster

กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
The Expenditure and Liability Cluster

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

Mr. Krisada Chinavicharana

Miss Suttirat Rattanachot

อธิบดีกรมศุลกากร

Director General
The Customs Department

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

Director General
The Comptroller General’s Department

Ministry of Finance Annual Report 2018

37

38

ผู้บริหารระดับสูง

กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
The Expenditure and Liability Cluster

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

หน่วยงานที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ
Units not under a cluster

นายลวรณ แสงสนิท

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

Mr. Poomsak Aranyakasemsuk

Mr. Lavaron Sangsnit

Director General
The Public Debt Management Office

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Director General
The Fiscal Policy Office

MOF Top Executives
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งบประมาณรายจ่าย และอัตรากำ�ลัง

งบประมาณรายจ่าย
และอัตรากำ�ลัง
Budget and Staffing Ratio

งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลัง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำ�แนกตามหน่วยงาน
THE BUDGET OF THE MINISTRY OF FINANCE 2018 BY DEPARTMENT

หน่วย: ล้านบาท I Unit : Million Baht

ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, ส�ำนักงบประมาณ
Source: Budget document issue no.1, Budget of Fiscal Year 2018, book no.1, The Bureau of the Budget

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Budget and Staffing Ratio

41

อัตรากำ�ลังที่มีคนครอง
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
MOF’S STAFFING RATIO OF CIVIL SERVERANTS, CIVIL STAFF, PERMANANT EMPLOYEE,
AND TEMPORARY EMPLOYEES, FISCAL YEAR 2018

ส่วนราชการ
DEPARTMENT

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและส�ำนักงานรัฐมนตรี

ข้าราชการ

Civil Servants

พนักงาน
ราชการ

Government
Employees

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

Permanent
Employees

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

Temporary
Employees

รวม
Total

จ�ำนวนผู้พิการ
ที่รับเข้าท�ำงาน

Number of disabled
persons admitted
to work

228

74

28

141

471

2

กรมธนารักษ์

1,346

588

414

899

3,247

21

กรมบัญชีกลาง

1,773

366

98

390

2,627

24

กรมศุลกากร

4,554

797

232

751

6,334

57

กรมสรรพสามิต

3,232

596

220

2,107

6,155

41

กรมสรรพากร

18,184

384

1,143

3,099

22,810

150

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

153

28

1

43

225

2

ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

148

8

-

91

247

2

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

264

23

13

152

452

3

29,882

2,864

2,149

7,673

42,568

302

Office of Permanent Secretary
Treasury Department

Comptroller General’s Department
Customs Department
Excise Department
Revenue Department
State Enterprise Policy Office

Public Debt Management Office
Fiscal Policy Office

รวม I Total

ที่มา: ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561
Source: 2017 Human Resource Management Report, Ministry of Finance as October 2018
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ผลการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญ
Key Performance

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Key Performance

1. มาตรการระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาระยะสั้น
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท้องถิ่นหรือ
จังหวัดท่องเที่ยวรอง และการปรับปรุงแก้ไขมาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดอบรมในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
อันจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ กรมสรรพากรจึงได้ก�ำหนดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 656) พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ส�ำหรับรายจ่ายที่ ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา
ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้างหรือรายจ่ายที่ ได้จ่ายให้แก่
ผูป้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ เพื่อการอบรม
สัมมนาในพื้นที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดท่องเที่ยวรองตามที่ก�ำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ.2561) ก�ำหนดให้ผเู้ สียภาษีทเี่ ป็นบุคคลธรรมดา
สามารถน�ำเงินได้ดังต่อไปนี้ มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 15,000 บาท ส�ำหรับเงิน
ได้ดังนี้
		2.1 เงินได้เท่าที่ ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ส�ำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใด
ท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศ
ก�ำหนดโดยจากค�ำแนะน�ำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับท้องที่ในเขต
จังหวัดอื่น ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ ได้รับการรับรองที่อธิบดีประกาศก�ำหนดโดย
จากค�ำแนะน�ำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		2.2 เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือ
ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศโดยค�ำแนะน�ำของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ส�ำหรับค่าทีพ่ กั โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ค่าทีพ่ กั ในโฮมสเตย์ไทย
ที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ค่าทีพ่ กั
ในสถานทีพ่ กั ที่ไม่เป็นโรงแรมตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก�ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไป
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด

1. Short-term measures
to support the economic
recovery and resolve
short-term problems
Tax incentive to promote
secondary tourist cities

In order to promote the volume of tourism
and seminar in the secondary tourist cities that
its impact may help decrease income inequality
in Thailand and redistribute tourism revenues to
local people nationwide. The Revenue Department
of Thailand has proposed a tax scheme which
the following expenses will be granted for the
incentives:
1. Refer to Royal Decree No.(640) B.E.2560,
corporate entities that arrange trainings and
seminars in designated cities are eligible to claim
an additional 100% deduction for expenses paid
for seminar rooms, accommodation, transportation
and other expenses related to domestic seminars
and training, or expenses paid to tourism operators
under the law governing travel agency business
and guides. Spending must be paid out from
January 1, 2018 to December 31, 2018
2. Refer to the Ministerial Regulation
No.(335) B.E.2561, any individuals expenses paid
for hotels, homestays or tour operators in the
secondary destinations can be deducted for the
actual amount but not exceeding 15,000 baht. The
expenses must meet the following conditions :
		 2.1 Touring costs paid for travelling
occurred in the secondary destinations and
operated by a licensed touring operator, or touring
costs paid for travelling in the secondary tourist
cities and travelling routes approved by Ministry
of Tourism and Sport
		 2.2 Expenses paid to hotels or
homestays in the secondary tourist cities which
its owners must be permitted by the related
laws. Expenses must be paid from January 1,
2018 to December 31, 2018 and would comply
with guidelines, procedures, conditions in the
Notification of the Director - General of the
Revenue Department of Thailand.
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มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการ
เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร

1. โครงการสินเชื่อ 1 ต�ำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของ
ภาคเกษตรไทย วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 72,000 ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร และกระตุน้ ให้เกิดการจ้างงาน วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เบิกจ่ายเงินกู้ ให้กับ SMEs ภาคการเกษตรแล้ว 75,202 ราย
จ�ำนวนเงิน 66,178 ล้านบาท
2. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง วงเงินสินเชื่อรวม
ทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ส�ำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤติภัยแล้งใน
ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำแม่กลอง ที่มีความสมัครใจและตั้งใจ
ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่างแท้จริงและผ่านการคัดเลือกจาก
ชุมชน ใช้เป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าปัจจัยการผลิต และค่าจ้างแรงงานให้กับเกษตรกร
ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว 431 ราย จ�ำนวนเงิน 39 ล้านบาท
มาตรการด้านการเงินส�ำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. โครงการส�ำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
		1.1 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) ธนาคารออมสินสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อ 25,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยจากผู้ประกอบการ
ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 5 ปี เริม่ ตัง้ แต่
วั น ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2565 เพื่อ ให้ โ ครงการมี
ความต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อให้รวมถึงผู้ประกอบการ
รายใหม่ด้วยและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของโครงการให้รวมถึงการลงทุนใน
การขยายกิจการได้
		 1.2 มาตรการพักช�ำระหนีล้ กู ค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ธ.ก.ส.
โดย ธ.ก.ส. ขยายระยะเวลาพักช�ำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่วนของเงินต้นที่ ไม่เกิน 200,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
		1.3 โครงการสิ น เชื่อ ส� ำ หรั บ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Measures for Drought Treatments
and Competitiveness Enhancement
in Agricultural Sector

1. “One Tambon One Agricultural SME”, policy
loan to promote sustainability of Thai agricultural sector
(The credit line of 72,000 million Baht). Under this
project, Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC) would approve loan for each
qualified farm up to 20 million Baht with interest rate
of 4 percent for the first seven months and apply to
normal interest rate for the remaining three years (Year
8 - 10). The approved loans were amounted to 66,178
million Baht for a total of 75,202 agricultural SMEs.
2. Policy Loan for farmers to improve productivity
against drought (The credit line of 15,000 million Baht).
The objective is to help drought-affected farmers
living around the area of Chao Phraya and Mae Klong
Rivers by giving loans to participating farmers willing
to restructure their production capacity.
Financial Measures for Temporary
Special Development Area in
southern-border provinces

1. Mitigation scheme in 3 southern-border
provinces
		 1.1 Financial assistance measure for
entrepreneurs in 3 southern-border provinces (The
credit line of 25,000 million Baht). The cabinet
approved the period extension for this scheme until
December 31, 2022. The scheme allows the
Government Saving Bank (GSB) to approve loans
with interest rate of 0.01 percent per year to qualified
financial institutions joining this project, and enabling
the latter to approve loan with the interest rate of 1.5
percent per year to eligible entrepreneurs.
		 1.2 Debt moratorium in 3 southern-border
provinces. BAAC suspends the principle payment of
up-to-200,000-Baht for 3 years, from January 1, 2018
to December 31, 2020.
		 1.3 Loan Scheme for southern-border
provinces by Government Housing Bank (GHB)
			 1.3.1 Housing loan project to stimulate
southern-border economy. The credit line has been
raised from 2.5 billion Baht to 5.0 billion Baht with
the interest rate of 3.75 percent per year for the first
5 year.
			 1.3.2 Housing loan for state welfare in
southern-border economy (Credit line of 1,000 million
Baht). Under this scheme, the housing loan will be
approved with the interest rate of 3.25 percent per
year for the first 5 year.
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			 1.3.3 “Thau Au Sau Saan Ruk (The credit
line of 1,000 million Baht). This project will allow GHB
to approve housing loan for southern-border provinces
with interest rate of 2.99 percent (MRR-3.76 percent
and the floating rate of MRR = 6.75 percent per year)
for the first 2 years.
		 1.4 Housing loan for Muslim in southern
border by Islamic Bank of Thailand (iBank). This
scheme will allow IBank to provide loan with its profit
rate to Muslims to fix their house.
2. Terrorism insurance in Temporary Special
Development Area in southern-border provinces
(Yala, Pattani, Narathiwat, Satun, and 4 Districts in
Songkhla). The cabinet approved the period extension
for this scheme until 31 December 2020. In addition,
the premium compensation of terrorism insurance
has been adjusted from 0.3 - 2 percent to 0.3 - 3
percent including the premium compensation rate of
50 percent for accident insurance of employees who
have insurance contract with their workplace.
3. Urgent loan for Muslim by iBank (The credit
line of 500 million Baht). Under this scheme, qualified
applicants will be able to borrow up to 50,000 Baht
with the maturity up to 5 years and the profit rate up
to 0.80 percent per month.

2. Measures to enhance
competitiveness and lay
foundation in the long term
Tax incentive for Angel Investors

Ministerial Regulation No.337 (B.E.2561) has been
published to promote investment in startup companies
in Thailand as angel investors. A person is eligible to
deduct up to 100,000 Baht for personal income tax
on investment expenses paid for start-up companies
from January 1, 2018 to December 31, 2019. The
investment in company is required to meet the
following conditions: 1) The startup company must
be incorporated under Thai law and registered

			 1.3.1 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยขยายวงเงิ น สิ น เชื่อ จากเดิ ม ที่ มี ก รอบวงเงิ น
โครงการไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก
			 1.3.2 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.25 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก
			 1.3.3 โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.99 ต่อปี (MRR-3.76%
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR = 6.75% ต่อปี) ในช่วง 2 ปีแรก
		1.4 โครงการสิ น เชื่อ บ้ า นมุ ส ลิ ม ชายแดนใต้ ข องธนาคารอิ ส ลาม
แห่งประเทศไทย (ธอท.) โดยให้สินเชื่อแก่มุสลิมที่ต้องการจัดหาหรือซ่อมแซม
และต่อเติมที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอัตราก�ำไรที่ผ่อนปรน
2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านประกันภัย (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สตูล และ 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา) โดยขยายระยะเวลาโครงการออกไป
อีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้ง
ขยายอัตราการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย
เป็นในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 3 (จากเดิมร้อยละ 0.3 - 2) รวมถึงชดเชย
ค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของ
พนักงานที่สถานประกอบการท�ำประกันภัยให้
3. โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิมของ ธอท. โดยให้สินเชื่อแก่มุสลิมที่มี
รายได้นอ้ ยทัว่ ประเทศทีม่ คี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยเงินฉุกเฉิน วงเงินโครงการ
500 ล้านบาท ให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนช�ำระ
ไม่เกิน 5 ปี อัตราก�ำไรไม่เกินร้อยละ 0.80 ต่อเดือน
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2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อวางรากฐานระยะยาว
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุน
ในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ก�ำหนดให้เงินได้เท่าทีผ่ มู้ เี งินได้ซงึ่ เป็นบุคคลธรรมดา
ที่ได้จา่ ยเพื่อลงหุน้ หรือลงทุนในการจัดตัง้ หรือเพิม่ ทุนของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ส�ำหรับปีภาษีนั้น เป็นเงินได้พึงประเมินที่ ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำมารวมค�ำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ส�ำหรับเงินที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้มีเงินได้
ได้จ่ายเงินเพือ่ ลงหุ้นหรือลงทุน ในการจัดตั้งจะต้องเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยและจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะ
เวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท และเป็นกิจการทีป่ ระกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
โดยใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการทีส่ ำ� นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก�ำหนด

between October 1, 2015 and December 31, 2019.
2) The registered capital of the company must not exceed
5 million Baht. 3) Revenue earned from sales of goods
and services must not exceed THB 30 million Baht.
4) Business activities of the company must be
approved by the National Science and Technology
Development Agency.
Tax incentive for businesses in
response to raising in minimum
wages

Regarding the Royal Decree No.(665) B.E.2561,
employers can deduct 15% of wages paid to employees
but not exceeding 400 baht for expenses paid from
1st April to 31st December 2018. The conditions must
be met as follows:
1. Company shall earn income less than 100
million baht in an accounting year and hire no more
than 200 employees in the business.
2. For businesses operated by individuals, the
total income from section 40(5) (6) (7) or (8) of the
Revenue Code shall less than 100 million baht in a
year before deductible expenses and allowances.
Moreover, that business shall not hire employees 200
persons in the applicable year.
Measure to promote startup
companies

Progressive implementation of the National Startup
Committee (NSC) (Committee) with the Permanent
Secretary of the Ministry of Finance as a chairman of
the board
1. Number of startup companies in Thailand
		 1.1 A number of 1,700 startup companies
registered on the Natioanl Innovation Agency website
http://startupthailand.org
		 1.2 Numbers of small and medium enterprises
(SMEs / New Startup) who requested tax privileges
under Royal Decree Issued under the Revenue
Code with the exception of revenue (No. 658), B.E.
2561, to receive the rights except for the income tax
payment for the net profit of five period as from the
end of September 2018, counted as the total of 163
SMEs / New Startup registered applicants with the
National Science and Technology Development Agency
(NSTDA ); 108 applicants have been approved by
the NSTDA; and 88 applicants have applied for tax
benefits with the Revenue Department, which
increased from the previous month by 6 cases, 5 cases
and 5 cases, respectively.
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		 1.3 Number of Startups supported by
the government through joint investment with the
Government Savings Bank, Small and Medium
Enterprise Development Bank of Thailand And Krung
Thai Bank Public Company Limited, at the end of
September 2018, have a total of 49 approved
investments in Startup, totaling 1,305.4 million Baht;
16 startups that have already invested accounted
for 375.6 million Baht investment, with 3 increasing
approved startups from the previous month credited
amount of 41.7 million Baht and the joint investment
was increased by 73.2 million Baht.
2. Number of investor groups in Thailand
		 2.1 the number of investor groups registered
with the Web Portal; currently has 400 investors
registered on the website http://startupthailand.org
		 2.2 Venture Capital: VC and the Trust for
Private Equity Trust: PE Trust who requested tax
privileges under Royal Decree Issued under the
Revenue Code with the exception of revenue (No. 636),
B.E. 2561, to receive the rights except for income tax
on dividends and income from the shares transfer
of the target company of 10 accounting periods in
August B.E. 2561. There were total of 32 VC and PE
Trust applicants found registered with the Securities
and Exchange Commission.
3. Key events in September 2018 (B.E. 2561)
“Government Procurement Transformation” Start-up
Fair with the concept of “Unlocking the limitations to
develop the Start-up towards the government markets”
on September 28 – 29, 2018, at Hall 5 – 6, IMPACT
Exhibition and Convention Center, Muang Thong
Thani. In the fair, the innovation from the Start-up is
presented together with the service provision to over
80 public and private agencies in 7 solutions, including
Government manpower development, public services,
public utilities, security and defense technology aiming
to create the trade in the fair for over 1,000 million
Baht to promote the Startup towards the GovTech. In
addition, at the event, there was a business matching
service between the government and startups,
education on government procurement processes
and startup support by government agencies such as
the Government Savings Bank, Electricity Generating
Authority of Thailand, National Innovation Agency (NIA),
etc., as well as a forum for educating GovTech and
the GovTech Awards.

มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้น
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 665) พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ที่
นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้างเป็นจ�ำนวนร้อยละ 15 ของรายจ่าย
เท่าที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่ไม่เกินสี่ร้อยบาทให้แก่
1. บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ร ายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า และ
ให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 100 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงาน
ไม่เกิน 200 คน
2. บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7) หรือ (8)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวล
รัษฎากร รวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ในปีภาษีที่ได้ ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ทัง้ นี้ ส�ำหรับการจ่ายค่าจ้างตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2561

มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

ความคืบหน้าการด�ำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
แห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีปลัด
กระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ
1. จ�ำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในประเทศไทย
		 1.1 จ�ำนวน Startup ที่ลงทะเบียนกับ http://startupthailand.org
ของส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จ�ำนวน 1,700 ราย
		1.2 จ�ำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
(SMEs/New Startup) ทีข่ อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 658) พ.ศ. 2561
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำ� หรับก�ำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา
5 รอบระยะเวลาบัญชี ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มียอดรวมของ SMEs/
New Startup เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองกับส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจ�ำนวน 163 ราย ได้รับการ
รับรองจาก สวทช. แล้วจ�ำนวน 108 ราย และได้ขอใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีกบั
กรมสรรพากรแล้วจ�ำนวน 88 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าจ�ำนวน 6 ราย
5 ราย และ 5 ราย ตามล�ำดับ
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

		 1.3 จ�ำนวน Startup ที่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วม
ลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ สิ้นเดือนกันยายน
2561 มียอดรวมของการอนุมัติการร่วมลงทุนใน Startup แล้ว 49 ราย วงเงิน
รวม 1,305.4 ล้านบาท โดยมี Startup 16 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็น
เงินร่วมลงทุน 375.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ามีกิจการ Startup
ที่ ได้รับอนุมัติการร่วมลงทุนเพิ่มจ�ำนวน 3 ราย วงเงิน 41.7 ล้านบาท และมีการ
ร่วมลงทุนแล้วเพิ่มขึ้น 73.2 ล้านบาท
2. จ�ำนวนกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทย
		 2.1 จ�ำนวนกลุ่มนักลงทุนที่ลงทะเบียนกับ Web Portal ปัจจุบันมี
กลุม่ นักลงทุนเข้าลงทะเบียนบนเว็บไซต์ http://startupthailand.org แล้วจ�ำนวน
400 ราย
		 2.2 กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการ
เงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล
และรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะ
เวลาบัญชี ในเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า ผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust
กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 32 ราย
3. กิจกรรมส�ำคัญในเดือนกันยายน 2561
งาน “Government Procurement Transformation” ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อค
ข้อจ�ำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพสูต่ ลาดภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2561
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่ ได้มีการจัดแสดง
นวัตกรรมจากธุรกิจสตาร์ทอัพทีพ่ ร้อมให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน กว่า 80 ราย
ใน 7 โซลูชนั่ (Solution) อาทิ การพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐและการสื่อสารนโยบาย
สาธารณะ การบริหารสาธารณูปโภค และความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
เป็นต้น โดยได้ตั้งเป้าให้มีการซื้อขายระหว่างภาครัฐกับสตาร์ทอัพเป็นครั้งแรก
ภายในงานนี้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
สตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมภาครัฐ (GovTech) นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการให้
บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาครัฐกับสตาร์ทอัพ การให้ความรู้เรื่องกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการสนับสนุนสตาร์ทอัพโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น
ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นต้น
ตลอดจนเวทีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ GovTech และ เวทีการแข่งขัน
GovTech Awards
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

รัฐบาลได้ ให้ความส�ำคัญแก่การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค และเพื่อให้สอดรับกับแนวปฏิบัติของ Inclusive Framework on BEPS
จึงได้ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับส�ำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค (ROH1 และ ROH2) ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 671) พ.ศ. 2561
ดังนี้

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Tax incentive to promote Thailand
as a regional hub

Thai government has focused on encouraging
Thailand as a regional hub, and for according with
standards of the Inclusive Framework on BEPS. Thus,
tax privileges have been launched to achieve the goals
including:
1. Tax incentive for Regional Operating Headquarters (ROH1 and ROH2) under the Royal Decree
(No.671) B.E.2561.
		 1.1 For ROH1, new applicants can register
the scheme until October 10, 2018.
		 1.2 Existing ROH1 companies can still be
granted for the accounting year started from January
1 to December 31, 2019.
		 1.3 For ROH1 and ROH2, royalties received
by subsidiary companies shall take place for the
purpose of research and development (R&D) in
Thailand. R&D by itself or service by others are
acceptable to claim tax privilege but it shall comply
with guidelines, procedures, conditions in the
Notification of the Director - General of the Revenue
Department of Thailand.
2. Tax incentive for International Headquarters
(IHQ) under the Royal Decree (No.672) B.E.2561.
The scheme for IHQ is no longer available to new
applicants since October 10, 2018
3. Tax incentive for International Trading Center
(ITC) under the Royal Decree (No.673) B.E.2561. The
scheme for ITC is no longer available to new applicants
since October 10, 2018
4. Tax incentive for International Business Centre
(IBC) in Thailand to substitute the former incentives
for ROH1 ROH2 and IHQ which tax benefits were
published in the Royal Decree (No.674) B.E.2561
including:
		 4.1 Reduce corporate income tax rate of
income paid by subsidiaries to 3% or 5% or 8% of
net profit base on expenses occurred in Thailand
amounting 60 million baht or 300 million baht or 600
million baht.

Key Performance

		 4.2 Exempt corporate income tax on dividend
paid from affiliates
		 4.3 Exempt specific business tax on income
from cash management to affiliate companies
		 4.4 Reduce the personal income tax rate to
15% for expatriates working for IBC
		 4.5 Exempt corporate income tax for foreign
companies which earned dividends or interest from
IBC. IBC will be eligible for tax privileges if they meet
conditions as follows:
			 1) IBC must have registered capital of at
least THB 10 million
			 2) IBC must have expenses in Thailand at
least of THB 60 million baht each accounting period
			 3) IBC must employ at least 10 people (or
5 people if the IBC provides only cash management
services)
Tax incentive for Research,
Development and Innovation Fund

The Royal Decree (No.671) B.E.2561 was
published a tax deduction for donation to Research,
Development and Innovation Fund including
1) Science and Technology Development Fund
2) Research Support Fund 3) Development of
Metrology System Fund and 4) Development of Public
Health System Fund. Details are provided as follows:
1. Donations given by companies or individuals
in terms of cash or assets to designated funds are
eligible to claim an additional 100% deduction expenses
paid for donations. The donation must be paid out
from the date of law enforcement until 31st December
2018 and shall comply with guidelines, procedures,
conditions in the Notification of the Director - General
of the Revenue Department of Thailand.
2. For donations paid out since January 1, 2019,
companies or individuals are eligible to claim the
actual amount of tax deduction. This incentive shall
comply with guidelines, procedures, conditions in the
Notification of the Director - General of the Revenue
Department of Thailand.

Enhancing Special Economic Zone
Establishment

Customs incentive Scheme for Special Economic
Zone operators The Customs Department issued
Customs Notification No. 110/2561 on May 8, 2018,
relating to rules, procedures and conditions of Duty
Free Zone establishment, dissolution of business,
license suspension and revocation. Concurrently,
the issuance of Customs Notification No. 112/2561
on May 8, 2018 concerns rules, procedures and

		 1.1 ยุตกิ ารจดแจ้งการเป็น ROH1 รายใหม่ตง้ั แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2561
เป็นต้นไป
		 1.2 ก�ำหนดให้ ROH1 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีถึงรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563
		 1.3 ก�ำหนดให้ค่าสิทธิที่ ROH1 และ ROH2 ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ
ทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตอ้ งเป็นค่าสิทธิทเี่ กิดจากผลการวิจยั และพัฒนา
ที่กระท�ำในประเทศไทย โดยวิจัยและพัฒนาเองหรือผู้อื่นวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�ำหนด
2. มาตรการภาษี เ พื่อ ปรั บ ปรุ ง มาตรการภาษี เ กี่ ย วกั บ ส� ำ นั ก งานใหญ่
ข้ามประเทศ (IHQ) ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 672) พ.ศ. 2561 ยุติการ
อนุมัติให้เป็น IHQ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
3. มาตรการภาษีเพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับบริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ (ITC) ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 673) พ.ศ. 2561 ยุติการอนุมัติ
ให้เป็น ITC ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Centre หรือ IBC) เพื่อทดแทนมาตรการภาษีเกี่ยวกับ
ROH1, ROH2 และ IHQ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561
โดยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
		4.1 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับรายได้จากการให้บริการ
ด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคการให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่
วิสาหกิจในเครือในประเทศและในต่างประเทศ และค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจ
ในเครือในประเทศและในต่างประเทศเหลือร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 8 ของ
ก�ำไรสุทธิตามรายจ่ายของกิจการที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยที่ ไม่น้อยกว่า
60 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาท หรือ 600 ล้านบาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
แล้วแต่กรณียกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รบั จากวิสาหกิจใน
เครือในประเทศและในต่างประเทศ
		4.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับเงินปันผลที่ ได้รับจากวิสาหกิจ
ในเครือในประเทศและในต่างประเทศ
		4.3 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะส�ำหรับรายรับจากการบริหารเงินให้แก่
วิสาหกิจในเครือในประเทศและในต่างประเทศ
		4.4 ลดอัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึง่ ท�ำงานประจ�ำ
IBC ส�ำหรับเงินได้จากการจ้างแรงงานเหลือร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน
		4.5 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ส�ำหรับ
เงินปันผลหรือดอกเบีย้ ที่ได้รบั จาก IBC เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี IBC
มีเงื่อนไข ดังนี้
			 - มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบบัญชี
10 ล้านบาท
			 - มีรายจ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (ROH1, ROH2 และ IHQ ที่เปลี่ยนแปลงเป็น IBC
ไม่ต้องใช้เงื่อนไขรายจ่ายของ IBC โดยใช้เงื่อนไขรายจ่ายของ ROH1, ROH2
และ IHQ เช่นเดิม)
			 - มีพนักงานที่มีความรู้และทักษะไม่น้อยกว่า 10 คน (กรณีมีการ
ให้บริการเฉพาะการบริหารเงินต้องไม่น้อยกว่า 5 คน)
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 668) พ.ศ. 2561 ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส�ำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ดังนี้
1. ก�ำหนดให้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาค
เงินหรือทรัพย์สินให้กับกองทุนฯ ข้างต้น สามารถหักลดหย่อนและรายจ่ายได้
เป็นจ�ำนวน 2 เท่าของการบริจาค ทั้งนี้ส�ำหรับการบริจาคที่ ได้กระท�ำตั้งแต่
วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
2. ก�ำหนดให้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาค
เงินหรือทรัพย์สินให้กับกองทุนฯ ข้างต้น สามารถหักลดหย่อนและรายจ่ายได้
ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ส�ำหรับการบริจาคที่กระท�ำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยออกประกาศกรมศุลกากรที่ 110/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาตจัดตั้ง การเลิกด�ำเนินการ
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร และออกประกาศ
กรมศุลกากรที่ 112/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การอนุญาตประกอบกิจการ การเลิกประกอบกิจการ การพักใช้และ
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ระเบียบศุลกากรเพื่อรองรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

กรมศุลกากรมีการด�ำเนินการพิจารณา ปรับปรุงร่างกฎหมาย ประกาศกรมฯ
ระเบี ย บกรมศุ ล กากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พิ ธี ก ารศุ ล กากรส� ำ หรั บ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้สทิ ธิประโยชน์ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และภาคเอกชน และได้ดำ� เนิน
การร่างระเบียบพิธีการศุลกากร รวมถึงการจัดเตรียมแผนงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ รองรับพิธีการศุลกากรส�ำหรับเขตปลอดอากรใน
พืน้ ที่ พร้อมทัง้ หารือในประเด็นเกีย่ วกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของภาคเอกชน
โดยมีการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนต่อร่างประกาศกรมฯ จากตัวแทน
ภาคเอกชน อาทิ Alibaba Group ลาซาด้า ผูแ้ ทนจากสมาคมผูป้ ระกอบการเร่งด่วน
เช่น DHL Federal Express UPS และผู้แทนจากส�ำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ EEC ส�ำหรับประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากรในเขตปลอดอากรการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร
ได้เชิญตัวแทนจากบริษทั Nuctech จ�ำกัด ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านระบบเอ็กซเรย์
น�ำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อใช้ ในการตรวจสอบสินค้าร่วมกับ
เทคโนโลยีด้านเครื่องเอ็กซเรย์สามมิติ เข้าร่วมหารือ ทั้งนี้ อธิบดีกรมศุลกากร
ได้ลงนามเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบศุลกากรแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2561 ขณะนีร้ า่ งระเบียบศุลกากรอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักกฎหมาย
รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

conditions of permission to operate business in Duty
Free Zone, dissolution of business, including license
suspension and revocation.
Customs regulations for E-commerce
in Eastern Economic Corridor (EEC)

The Customs Department jointly with related
agencies and private sectors considered and amended
draft Customs law, notifications, regulations concerning
e-commerce and Customs incentives for Eastern
Economics Corridor (EEC). Continually, the Customs
Department drafted the regulations of Customs
procedures, set up the plan developing information
technology system for Customs procedures in a Duty
Free Zone, and also discussed business patterns
with private sectors. The draft Customs regulation
received market sounding from private sectors, for
example, Alibaba group, LAZADA, representatives
from Thai Express Courier Association such as DHL,
Federal express, UPS, and representatives from EEC
office of Thailand. As for the issue of the information
technology for Customs procedures in a Duty Free
Zone, the Customs Department invited Nuctech
Company, a leading company on X-ray system
and Artificial Intelligent (AI), to discuss on the issue
Accordingly, Director General of the Customs
Department has approved in principle and endorsed
the draft Customs Regulation on October 5, 2018.
Draft Customs regulation is recently in process of
verification by Legal Affair Bureau.

Development policies to support
financial technology (FinTech)
industry.

Ministry of Finance has formulated National
Fintech Policies, which comports with the government’s
flagship digital policy known as Thailand 4.0, to
promote financial access and enhancement in the
Thai financial system. The policies comprises three
modules: (1) Erect world-class digital infrastructures
through National E-payment Master Plan and
National Digital Identification Platform (2) Encourage
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government entities, especially Specialized Financial
Institutions, to adopt FinTech solutions to fulfill their
public service mandate and (3) support startups to
create innovations though incubation and acceleration
program by forming Institute for Financial Innovation
and Technology or InFinIT. The cabinet has approved
the National Fintech Policies on April 17, 2018 and
authorized the use of fund from Specialized Financial
Institutions Development Fund on September 4, 2018.
Promotion of Public Private
Partnership (PPP)

1. On October 24, 2017, the cabinet approved
the draft Public Private Partnership Strategic Plan
B.E. 2560 - 2564 (2017 - 2021) which was revised to
be in line with the directive principles of state policy
as defined under the Constitution of the Kingdom of
Thailand and the 12th National Economic and Social
Development Plan B.E. 2560 - 2564 (2017 - 2021).
The PPP Strategic Plan aims to determine a policy
framework that creates clarification for both private
and public sectors regarding subsectors that require
private sector investment and subsectors in which the
government encourages participation and investment
from the private sector during the period of the
Plan. The PPP Strategic Plan will also help to attract
interest and generate private sector investment in
specified subsectors. As a result, the government can
accelerate the development of the subsectors and
reduce financial constraints associated with the
use of public budget and public debt; whilst also
improving the efficiency and value for money of
operations, public resource allocation, and public
service in the aforementioned sub-sectors. By the
end of fiscal year 2018, there are 55 PPP projects of
infrastructure and public service development in the
project pipeline with an estimated total investment
cost of 1.62 trillion Baht.
2. The cabinet has approved the principle of the
draft of Public - Private Partnership Act B.E. .... (The
draft of PPP Act B.E. ....) on April 3, 2018 to replace
the Private Investments in State Undertakings Act
B.E. 2556 (2013) which is the current PPP Law.
The purpose of such revision of Thai PPP law is to
establish clearer and more precise public policies
related to national infrastructure and public service,
based on true public-private partnership principle. The
draft of PPP Act B.E. .... includes appropriate PPP
promotional measures for the PPP Project under the
monetary and fiscal discipline and put emphasis on
utilizing the innovations of the private sector to carry
out the public services. Furthermore, it provides a
clear concise and transparent process which creates

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ทางการเงิน (Financial Technology : FinTech)

กระทรวงการคลังมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม FinTech อย่างจริงจัง
เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ในวงกว้าง อันจะ
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาการให้บริการทางการเงินในระบบการเงินของไทย สอดคล้องกับนโยบาย
Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงการคลังจึงเสนอ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ซึง่ ประกอบ
ด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ (1) พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมทางการเงิน (2) ผลักดันหน่วยงานภาครัฐ
เป็นผู้ ให้และผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับ FinTech และ
(3) จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial
Innovation and Technology) หรือ InFinIT ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และได้มีมติเห็นชอบให้ ใช้
เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อจัดตั้ง InFinIT แล้ว
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(Public Private Partnership: PPP)

1. ครม. ได้ ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ) พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เพื่อใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนและ
แน่ น อนในการก� ำ หนดกิ จ การของรั ฐที่ สมควรและที่ รั ฐส่ งเสริ มให้เ อกชนมี
ส่วนร่วมในการลงทุนภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
โดยสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมใน
การลงทุนโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ และสามารถ
สร้างความสนใจและดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการที่อยู่
ภายใต้กิจการในแผนยุทธศาสตร์ฯ ท�ำให้ภาครัฐสามารถพัฒนาโครงการภายใต้
กิจการที่เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
มากขึ้น ลดข้อจ�ำกัดการลงทุนโดยงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ
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และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีรายการโครงการ
ในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 - 2564 จ�ำนวน 55 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 1.62 ล้านล้านบาท
2. ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
(ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ) ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
เห็นชอบในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ โดยร่างกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 เพื่อให้มีการก�ำหนด
นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการ
ร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงิน
การคลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนโดยค�ำนึง
ถึงความส�ำเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การจัดท�ำโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้
และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาล

incentives for the private sector to invest in public
infrastructure development projects more quickly and
efficiently according to government policies.
PPP Fast Track

The PPP committee approved 11 PPP projects
with total investment of approximately 820 billion Baht
to proceed under PPP Fast Track scheme. 5 of these
PPP projects, with approximate investment totaling 335
billion Baht, have been done under PPP Fast Track
Scheme. Of these 5 projects, 3 projects already has
PPP contract signed including Mass Rapid Transit
(MRT) Pink Line, MRT Yellow Line, and MRT Blue
Line (Hua Lumphong – Bang Khae and Bang Sue –
Tha Phra) while the other 2 projects which are intercity
motorways, Bang Pa In – Nakhon Ratchasima link
and Bang Yai – Kanchanaburi link, have been
approved by the cabinet and under tendering process.
On September 10, 2018. PPP committee pushed to
project owner to speed up 6 PPP projects under PPP
Fast Track scheme, with approximate investment totaling 485 billion Baht, which are 1) Nakhon Pathom
– Cha-am Intercity Motorway (approved by the PPP
committee and ongoing a submission to the cabinet
for approval of the project) 2) MRT Orange Line 3)
MRT Purple Line in an extension section of Tao Pun –
Kanjanapisek Ring Road and 4) the three regional MRT
projects in Phuket, Chiang Mai, and Nakhonratchasima
to meet scheduled project timeline.

มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)

คณะกรรมการนโยบายฯ ได้มมี ติเห็นชอบให้ดำ� เนินโครงการภายใต้มาตรการ
PPP Fast Track จ�ำนวน 11 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 820,118 ล้านบาท
โดยโครงการที่ด�ำเนินการตามมาตรการ PPP Fast Track แล้วเสร็จ จ�ำนวน
5 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 335,432 ล้านบาท ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาแล้ว
และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา และ
สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในส่วนการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา (O&M)
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั โิ ครงการแล้วและอยูร่ ะหว่างคณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณาเอกสาร การคัดเลือกเอกชน ส�ำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ตามมาตรการ PPP Fast Track จ�ำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายนครปฐม – ชะอ�ำ (คณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความเห็นชอบ
รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Thailand Future Fund (TFFIF)

1. The TFFIF’s fundraising of the Expressway
Authority of Thailand (EXAT)
TFFIF, established on October 25, 2016 under
the Securities and Exchange Commission regulations,
has the main objective to support public infrastructure
development in Thailand. EXAT is the first public
agency raising fund via the TFFIF. TFFIF currently
invests in toll revenues from Chalongrat expressway
and Buraphawithi expressway through the Revenue
Transfer Agreement. The proceeds of the fund are used
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to develop EXAT’s new projects. TFFIF’s investment
units are listed on the Stock Exchange of Thailand
and TFFIF’s first day trade was on October 31, 2018.
TFFIF’s IPO is the highest IPO offering size of 44,700
million Baht compared to other IPO in 2018 with the
highest retail allocation of more than 50 percent of
the offering size. In addition, Ministry of Finance holds
at least 10 percent of the issued units for 5 years in
order to strengthen stability of the fund and confidence
of investors.
2. The progress on the TFFIF’s fundraising of
the Department of Highways (DOH)
The TFFIF’s fundraising to acquire DOH assets
needs law amendment. In 2018, the Cabinet approved
in principle the Draft Uses of Motor Vehicles on
Highways and Bridges Act, proposed by the Ministry
of Transport to accommodate the fund raising.
Currently, the draft Act is under the consideration
of the Office of the Council of State, and Ministry of
Finance and the DOH are considering the fund need
and cash flows for its fundraising of the DOH
3. The Draft Revolving Fund for Supporting
the TFFIF Act
The Cabinet approved in the Draft Revolving Fund
for Supporting the TFFIF Act. Currently, the draft Act
is under the consideration of the Office of the Council
of State.

ในหลักการของโครงการแล้วและอยู่ระหว่างน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมตั โิ ครงการ) 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) (โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ) 3) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน – วงแหวนกาญจนาภิเษก (โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วงใต้) 4) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต 5) โครงการระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และ 6) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 484,686 ล้านบาท โดยคณะกรรมการนโยบายฯ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้เร่งรัดโครงการตาม
มาตรการ PPP Fast Track ให้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด

The National e-Payment master plan

1. การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
(กองทุนรวมฯ) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
กองทุนรวมฯ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกที่ระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ปัจจุบัน
กองทุ น รวมฯ ลงทุ น ในรายได้ ค่ า ผ่ า นทางจากโครงการทางพิ เศษฉลองรัช
และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ผ่านสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
(Revenue Transfer Agreement) ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
ถูกน�ำไปพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานใหม่ของ กทพ. ทัง้ นี้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนรวมฯ
ได้เริ่มต้นซื้อขายหน่วยลงทุนในวันแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมฯมีขนาด
การเสนอขาย IPO สูงที่สุดถึงจ�ำนวน 44,700 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ IPO อื่นๆ
และเป็นการท�ำ IPO ที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยมากที่สุด
ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย นอกจากนี้
กระทรวงการคลังได้เข้าลงทุนในกองทุนรวมฯ เป็นสัดส่วนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้กอง
ทุนรวมฯ มีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนอีกด้วย

To address the opportunities and challenges of
FinTech, Ministry of Finance has been promoting an
integrated system for national electronic payment in
Thailand. This particular initiative is called National
e-Payment Master Plan. This initiative is comprised
of 5 main schemes as follows.
1. PromptPay scheme aims to facilitate financial
transactions and reduce cost of fund transfer. Under
this scheme, national identification and mobile phone
numbers can be used as fund transfer code, in
addition to bank account numbers, as these
figures can be memorized more easily and are more
convenient. To date, there are 46.5 million registered
accounts under this scheme, 1.1 billion transactions
were made, accounting for 5.8 trillion Baht.
2. Debit card usage expansion scheme aims to
promote usage of debit cards instead of cash. This
program will facilitate more shops and vendors to
have the Electronic Data Capture (EDC) machines
required to accept payment through debit cards
with lower fee. Shops and sellers have been given
tax privileges to incentivize them to install more EDC

การระดมทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF)
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

2. ความคืบหน้าการด�ำเนินการเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
ของกรมทางหลวง
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกรมทางหลวง
จะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ในปี 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่าง
พระราชบัญญัติก�ำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อรองรับการระดมทุนแล้ว ปัจจุบันร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และกระทรวงการคลังและกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการพิจารณา
ความต้องการเงินทุนและกระแสรายได้ทจี่ ะใช้ ในการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
ของกรมทางหลวง
3. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการ
สนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... แล้ว
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan)

แผนยุ ท ธศาสตร์ นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่อ พั ฒ นาระบบการช� ำ ระเงิ น ของ
ประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
อย่างครบวงจร ประกอบด้วยแผนงานส�ำคัญ 5 โครงการ ดังนี้

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

machines since March 2017 (Royal Decree Issued
under Revenue Code No. 640 B.E. 2560) and the
targeted distribution of 532,000 EDC machines to
entire government agencies and all shops has been
achieved since March 2018.
3. e-Tax system aims to create an integrated
electronic tax system. During the initial phase of
this scheme, the government is reforming rules and
regulations to enable electronic submission of tax
documents, particularly e-Tax invoice and e-Receipt.
The progress of this scheme are as followed:
		 1) Since January 2017, tax refund has been
processed through PromptPay system which is faster
and more convenient comparing to the traditional
method of paying through cheques.
		 2) Second quarter of 2017, e-Tax Invoice by
Email was launched and to date, 122 business has
registered
		 3) July 2018, e-Donation was launched
		 4) E-Filing is expected to launch next year.
This will enhance effectiveness of electronic tax
payment system.
4. Social welfare and government e-Payment
system. The program is intended to integrate social
welfare systems for more effective direct disbursement of funds/refunds through Promptpay and Social
welfare card, reducing inaccuracy and increase transparency to transform all government disbursements
to e-Payment. The progress under this scheme re as
followed:
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		 1) Social welfare subsidy payment through
Promptpay: the government has been gradually
increasing number of welfare payments operating
under this scheme, for example, subsidy for new born
babies, old age pension, local government welfare
payments and subsidies to members of village health
volunteer.
		 2) Distribution of social welfare card: Since
October 2017, social welfare cards were distributed.
This card can be used as e-Money card via EDC at
various purchasing points such as public transportation
as well as e-Wallet to receive social welfare. To date,
11.1 million persons have received the social welfare
card with the total disbursement of 54 billion Baht.
Moreover, welfare benefit for the elderly was distributed
through social welfare card for the first time in
August 2018.
5. Market education and activation scheme
aims to educate consumers, businesses and
government agencies about e-payment instruments. In
this regard, the scheme launched a 1-year program,
from May 2016 to April 2017 to incentivize consumers
and businesses to adopt electronic means of payment
by devising a lucky draw for Debit card transactions,
which gave prizes to both card users and shops. The
program have significantly improved debit cards usage
in Thailand. To summarize, the number of debit cards
rose from 52 million to 62 million, the number and
value of transactions through debit cards during the
program stood at 80.2 million transactions and 148,975
million Baht, respectively, resulting in an increase of
38.3 percent year-on-year and 22.2 percent year-onyear, respectively.
Benchmark Bond issuance to
support bond market development

Benchmark bond is the long-term debt instrument
that Ministry of Finance primarily uses to raise fund,
due to the low cost of funding, high liquidity, and
varying maturities that are able to match all types
of investor. In fiscal year 2018, Ministry of Finance
recently issued 6 tenors of benchmark bond, including
5-year, 10-year, 15-year, 20-year, 30-year and

โครงการที่ 1 พร้อมเพย์ – PromptPay เป็นการพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
เพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผูกเลขประจ�ำตัวประชาชนหรือหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่กับบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้ ในการรับโอนเงินแทนการใช้
เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร โดยปัจจุบนั มีผลู้ งทะเบียนพร้อมเพย์ทกุ ประเภทแล้ว
จ�ำนวน 46.5 ล้านเลขหมาย ปริมาณธุรกรรมทั้งสิ้น 1.1 พันล้านรายการ คิดเป็น
มูลค่า 5.8 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)
โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นวงกว้างขึ้น โดยเมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2560 กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้
บริการวางอุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการกระจายเครื่อง
รับบัตรหรือจุดรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และเริ่มติดตั้งอุปกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐ และร้านค้าแล้ว ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2560 โดยในเดือนมีนาคม 2561 สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ตาม
เป้าหมาย เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 532,000 เครื่อง ทัง้ นี้ กรมสรรพากรได้ออกมาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) แล้ว ตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 640 พ.ศ. 2560
โครงการที่ 3 ระบบภาษี แ ละเอกสารธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น
การพัฒนาการจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและลดขั้นตอน
ในการจัดท�ำ รวมทั้งการน�ำส่งรายงานการท�ำธุรกรรมทางการเงินและการน�ำ
ส่งภาษีเมื่อมีการช�ำระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยในปัจจุบันมีผลการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
		 1) ระบบ e – Tax Invoice by e – Mail เปิดให้บริการแล้ว ตัง้ แต่เดือน
มีนาคม 2560 โดยมีผู้ประกอบการมาลงทะเบียนใช้งานอย่างต่อเนื่อง
		 2) ระบบ e – Tax Invoice/e – Receipt เปิดให้บริการแล้วในรูปแบบ
Web Upload ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560
		 3) ระบบ e – Donation เปิดให้บริการแล้ว ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2561
		 4) ระบบยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) อยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ
โครงการที่ 4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมและพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐควบคู่กับการจ่ายเงิน
ให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถ
จ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ลดความผิดพลาด ความซ�้ำซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสด
หรือเช็ค โดยมีความคืบหน้า ดังนี้
		1) การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยพร้อมเพย์ โดยกรมบัญชีกลาง
ได้ทยอยเพิ่มการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมผ่านพร้อมเพย์อย่างต่อเนื่อง เช่น
เงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เบี้ยความพิการและ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ กทม. และพัทยา เป็นต้น
		 2) จ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยบัตรสวัสดิการ : หน่วยรับลงทะเบียน
ได้เริม่ แจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผทู้ ผี่ า่ นคุณสมบัต/ิ ผูม้ สี ทิ ธิ จ�ำนวนทัง้ สิน้
11,469,185 ราย โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการ
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แห่งรัฐแล้ว จ�ำนวน 11,103,785 ราย โดยได้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแล้ว
จ�ำนวนทั้งสิ้น 5.4 หมื่นล้านบาท
โครงการที่ 5 การให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการใช้ธรุ กรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
โครงการเพือ่ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชน ในการใช้บริการตาม
โครงการ National e-Payment โดยภาครัฐจะได้ออกมาตรการจูงใจ ส่งเสริม
และกระตุ้นให้ประชาชน/ผู้ประกอบการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แทนการใช้เงินสดและเช็ค เช่น การจูงใจให้ ใช้บัตรเดบิตทั้งในส่วนผู้ ใช้บัตร
และร้านค้าผ่านการลุน้ โชค เป็นระยะเวลา 1 ปี (ส�ำหรับการใช้จา่ ยผ่านบัตรเดบิต
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561 โดยสามารถสรุปผลการ
ด�ำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตได้ ดังนี้
		 1) ปริมาณบัตรเดบิตเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 52 ล้านใบ เป็น 62 ล้านใบ
		2) ธุรกรรมตลอดโครงการเพิ่มขึ้นชัดเจน (ไม่รวมบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ) โดยปริมาณธุรกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตในช่วงที่จัดโครงการ
(เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561) อยู่ที่ 80.2 ล้านรายการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 38.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (เดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนเมษายน
2560) นอกจากนี้ มูลค่าการใช้บัตรในช่วงที่จัดโครงการอยู่ที่ 148,975 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

50-year with the total amount of THB 538,158 million.
The benchmark bond issuance aims to promote the
efficient government bond yield curve as a reference
rate for both the public and private sectors, enhance
the liquidity in the secondary market, and respond to
the entire groups of investors’ demand that are able to
support the bond market development in the long term.
Extension of the reduced VAT rate

The Royal Decree (No.669) B.E.2561 states that
VAT rate are maintained to 6.3%, which not including
a municipal tax, for sales or services and import from
October 1, 2018 to September 30, 2019. So, it means
that the government still maintains VAT at 7% for an
additional year which its results have been expected
to stimulate Thai economy and reduce cost of living
for household spending on purchasing commodities
and services.
The measure on excises tax to
support biodiesel B20 fuel

การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(Benchmark Bond)

กระทรวงการคลังได้ดำ� เนินการกูเ้ งินเพื่อวัตถุประสงค์ตา่ งๆ โดยใช้พนั ธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้ ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) เป็น
เครื่องมือหลักในการระดมทุน เนื่องจากมีต้นทุนที่ต�่ำ สภาพคล่องสูง และมีรุ่น
อายุที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับความต้องการลงทุนของนักลงทุนทุกกลุ่ม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตร Benchmark
Bond จ�ำนวน 6 รุน่ อายุ ตัง้ แต่ 5 - 50 ปี เป็นวงเงินจ�ำนวน 538,158 ล้านบาท ซึง่
สามารถสร้างเส้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของพันธบัตรรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพได้
(Government Bond Yield Curve) ท�ำให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนสามารถ
ใช้เป็นอัตราอ้างอิงในการระดมทุนได้ ในอนาคต ซึง่ เป็นการสนับสนุนการพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ให้เป็นหนึ่งในเสาหลักทางการเงินของประเทศในระยะยาว

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

On June 19, 2018 Council of Ministers agreed
upon ministerial regulations on excise tax (4th edition)
as the Ministry of Finance suggested the Excise
Department to impose tax rate on biodiesel B20 at
5.152 Baht/litre. According to the Resolution of the
Energy Policy Committee on May 2, 2018 and June
8, 2018 the committee has approved 1) Road map to
promote the biodiesel B20 consumption 2) Excise tax
of B20 at 5.152 Baht/litre in order to assist and support
agriculturists who plant palm oil and also increase
excise tax rate of biodiesel B7 from 5.850 Bath/lire to
5.980 Baht/litre. In this case, the Ministry of Energy
will use the oil fund to compensate price differentiation
so that it will not affect the retail price of biodiesel.
The purpose of this measure is to encourage
people to consume diesel that contain more
biofuel. Therefore, it will help to reduce the public
transportation cost and fare. In addition, this also
supports agriculturists who plant palm oil by imposing
the excise tax rate of diesel fuel B20, which calculated

Key Performance

มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้จัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) ส�ำหรับการขายสินค้าหรือ
การให้บริการและการน�ำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2562 กล่าวคือรัฐบาลได้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้คงจัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) เพื่อกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจและ
ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้มกี ำ� ลังจับจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น
only from fuel oil but omit tax of palm oil. Biodiesel
will be distributed only to the group of truck users in
logistic sector, it also offers a lower price than diesel
fuel B7 around 3 Bath which supported by the oil
fund. Moreover, the Department of Energy Business,
the Ministry of Energy will hold a meeting with fuel
distributors according to the section 7 and large track
entrepreneurs in order to promote fuel consumption
on B20.
The measure on excises tax to
support on having a good health/
Sweetened Beverage Tax

According to the research, Thai people consume
sugar indirectly through many kinds of beverages,
which are considered a relatively high proportion
that equal to 22% of the whole country sugar
consumption caused to NCDs, especially the obesity
which is caused by regular consumption of high calorie
food and the excession of the daily need consumption
that resulted in excess fat accumulating. At this point,
the Excise Department has announced the measures
on excise tax to encourage entrepreneurs in beverage
industry to reformulate by decreasing the amount of
sugar and producing low-sugar or sugar-free drinks
as one of the healthier choices. In order to raise
awareness in the society to realize the disadvantage/
danger of excessive sugar consumption, which is
higher than healthy standard (6 grams/100 millilitre).
Transfer Pricing Act

On January 3, 2018, the cabinet approved a draft
of the Transfer Pricing Act that is considered by Office
of the Council of the State. The Act will help enhance
tax collection effectiveness from transactions between
a company and its related company. On December 21,
2018, the Transfer Pricing Law was announced in the
Royal Gazette and will come into force for accounting
years beginning on or after January 1, 2019.
Transfer Pricing Act has been published on
November 21, 2018

มาตรการด้านภาษีสรรพสามิตเพือ
่ สนับสนุนน�ำ้ มันดีเซล B20

เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2561 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบกฎกระทรวงก�ำหนด
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยกรม
สรรพสามิตก�ำหนดอัตราภาษีน�้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร ตามมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และ
8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเห็นชอบ 1) แนวทางการส่งเสริมการใช้น�้ำมันดีเซล B20
2) อัตราภาษีสรรพสามิต B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มัน และปรับอัตราภาษีนำ�้ มันดีเซล B7 จาก
5.850 บาท/ลิตร เป็น 5.980 บาท/ลิตร โดยกระทรวงพลังงานจะใช้กองทุน
น�ำ้ มันสนับสนุนส่วนต่างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาขายปลีกน�ำ้ มันดีเซล
มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน�้ำมันดีเซล B20 มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้น�้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล
ให้มากขึน้ ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่าโดยสารสาธารณะ รวมทัง้
เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันอีกทางหนึ่ง โดย
การก�ำหนดอัตราภาษีนำ�้ มันดีเซล B20 ค�ำนวณจากเฉพาะเนือ้ น�ำ้ มันดีเซล ไม่ได้
คิดภาษีในส่วนของน�้ำมันปาล์ม การจ�ำหน่ายน�้ำมันดีเซล B20 นี้ จะให้เฉพาะ
กลุม่ ผู้ใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึง่ น�ำ้ มันดีเซล B20 จะจ�ำหน่ายในราคาที่
ถูกกว่าน�ำ้ มันดีเซล B7 จ�ำนวน 3 บาท โดยใช้เงินกองทุนน�ำ้ มันเข้ามาสนับสนุน
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานจะประชุมหารือกับผู้ค้าน�้ำมัน
ตามมาตรา 7 และผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์
การใช้ B20
มาตรการด้านภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนการ
มีสุขภาพที่ดี/ภาษีความหวาน

จากการศึกษาพบว่า คนไทยบริโภคน�้ำตาลทางอ้อมผ่านการดื่มเครื่องดื่ม
ต่างๆ ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งคิดเป็นการบริโภคน�้ำตาลร้อยละ 22
ของการบริโภคทัง้ หมดในประเทศ น�ำ้ ตาลถูกผสมในเครื่องดื่มร้อยละ 45 ของ
การบริโภคน�้ำตาลทางอ้อมทั้งหมด ซึ่งก่อให้เกิด NCDs โดยเฉพาะโรคอ้วน
ซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงเป็นประจ�ำและบริโภคมากเกิน
ความจ�ำเป็นของร่างกาย ท�ำให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินไว้มากกว่าปกติ
กรมสรรพสามิตจึงใช้มาตรการทางภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปรับสูตรการผลิต ให้มีปริมาณน�้ำตาลลดลงและผลิต
เครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลน้อยหรือไม่มีน�้ำตาลเพื่อเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพมาก
ขึ้น เพือ่ กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคน�้ำตาลเกินเกณฑ์
มาตรฐานสุขภาพ (6 กรัม/100 มิลลิลิตร)
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มาตรการป้องกันการก�ำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (Transfer Pricing)

กรมสรรพากรได้นำ� เสนอร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 (มาตรการป้องกันการก�ำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (Transfer Pricing)) ซึ่งจะท�ำให้
การจั ด เก็ บ ภาษี จ ากบริ ษั ท ที่ มี ธุ ร กรรมกั บ บริ ษั ท ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดย ครม. ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณาเสร็จแล้วรวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2560 และ ครม. ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะ
กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยตรา
เป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
การก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

พระราชก�ำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พระราช
ก�ำหนดฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
และได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 14
พฤษภาคม 2561) เป็นต้นไป ซึ่งพระราชก�ำหนดฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
มิให้มีการน�ำสินทรัพย์ดิจิทัลไปกระท�ำการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวง
ประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม และเพื่อรองรับการน�ำ
เทคโนโลยีมาท�ำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะ
เป็ น การสนั บ สนุ น และอ� ำ นวยความสะดวกให้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี เ ครื่อ งมื อ
ในการระดมทุนที่หลากหลาย รวมทั้งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่
ชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจและเกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินการ
โดยพระราชก�ำหนดฯ ดังกล่าว เป็นการก�ำหนดหลักการและแนวทางส�ำหรับการ
ก�ำกับดูแลการระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจทิ ลั เพื่อเสนอขายต่อประชาชนและ
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) จะด�ำเนินการออกกฎเกณฑ์สำ� หรับ
รายละเอียดต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ พระราชก�ำหนดฯ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. พระราชก�ำหนดฯ ฉบับนี้ ได้ก�ำหนดให้สินทรัพย์ดิจิทัล หมายความว่า
คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการก�ำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูว้ างแนวทางและ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการก�ำกับดูแลสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ในภาพรวม โดยได้กำ� หนดให้
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 3 ประเภท ได้แก่ (1) การเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(2) การเป็นนายหน้าซือ้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั และ (3) การเป็นผูค้ า้ สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ทั้ ง นี้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ที่ ไ ด้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อยู ่ ก ่ อ นวั น ที่
พระราชก� ำ หนดฯ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งขออนุ ญ าตตามพระราช
ก�ำหนดฯ นี้ ให้สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ โดยให้ยื่นค�ำขออนุญาตตามที่
รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Regulation and supervision on
offering of digital assets and
businesses undertaking digital
asset-related activities.

The Royal Decree on the Digital Asset
Businesses B.E. 2561 (2018) was published in the
Government Gazette on May 13, 2018 and became
effective on the following day (May 14, 2018). The
Royal Decree was enacted to regulate the offering
of digital assets and businesses undertaking
digital-asset-related activities, reduce risk of frauds and
deception to public or crime related, and encourage
technological innovation that drives the economy
and society towards sustainable development
and to provide a variety of fundraising
instruments for competent businesses. In addition,
the public and related parties have sufficient
information for decision making and transparency in
operations. The Emergency Decree establishes the
principles and guidelines for the supervision of fund
raising by issuing digital tokens for the offering of digital
assets and businesses undertaking digital-asset-related activities. The Securities and Exchange Commission
(SEC) is the agency that draft relevant regulations of
the Decree. The essence of the Royal Decree:
1. Digital assets under the Royal Decree include
Cryptocurrencies and Digital Tokens, under the supervision
of the SEC to ensure overall clarity and appropriate
implementation. Digital asset businesses under the
Royal Decree are categorized into three types: (1)
Digital Asset Exchange (2) Digital Asset Broker and
(3) Digital Asset dealer.
Digital asset businesses operating before the Royal
Decree became effective which intend to continue
operations must file an application for approval within
90 days from the effective date of the Royal Decree.
2. The public offering of newly issued or existing
newly issued Initial Coin Offering: ICO, shall obtain
approval from the Office of the Securities and
Exchange Commission (“the SEC Office”), The
ICO may only be offered offered through the ICO
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Portal which has been approved by the SEC. The
Royal Decree imposes that the issuers of Digital
Tokens who are willing to accept Cryptocurrencies in
the offering process or the operators of digital asset
businesses who are willing to accept Cryptocurrencies
from the counterparties in any transaction shall only accept
Cryptocurrencies obtained from or deposited with
operators of digital asset businesses regulated under
the Royal Decree.
3. The contravention or the failure to comply with
the Royal Decree is subjected to criminal provisions
in which both the offences and the degree of penalties are comparable with those of the Securities and
Exchange Act.
Tax on businesses related to digital
assets and digital assets trading

The Emergency Decree on Digital Asset Business
(No.19) B.E. 2561 was issued to control digital assets
businesses and digital assets trading. The key points
are divided into 2 aspects:
1. Income generated from digital assets is
added into sub-categories of income under 40(4) of
the Revenue Code including:
		 - Shares of profits or other benefits for the
ownership of digital token
		 - Benefits from the transfer of cryptocurrencies
or digital token which exceed the cost of investment
2. Companies or Individuals deriving income
from a digital-currency investment is subjected to
withholding tax for 15% of income which that
withholding amount are required to gather with
others income for tax computation purpose.
Performance Summary of the
State Enterprise Policy Committee
(SEPC) in the 7 state enterprises
rehabilitation

The SEPC, chaired by the Prime Minister,
determined that 7 SOEs, which have financial and
operating problems to prepare the rehabilitation

บัญญัติไว้ ในพระราชก�ำหนดฯ นี้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชก�ำหนดฯ
นี้มีผลใช้บังคับ
2. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (Initial Coin Offering: ICO)
ต้องได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และการเสนอขาย ICO ต้องเสนอขายผ่าน
ผู้ ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั (ICO Portal) ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านัน้ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ได้กำ� หนดให้ผเู้ สนอขาย
โทเคนดิ จิ ทั ล หรื อ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ที่ ป ระสงค์ จ ะรั บ คริ ป โท
เคอร์เรนซีเป็นการตอบแทน จะต้องรับคริปโทเคอร์เรนซีที่ผ่านการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ ได้รับอนุญาต
เท่านั้น
3. ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ ในพระราชก�ำหนดฯ นี้
จะได้รับโทษทางอาญาและมาตรการทางแพ่ง โดยอัตราโทษได้มีการเทียบ
เคียงมาจากอัตราโทษตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
การจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
และการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561
มีสาระส�ำคัญเพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล โดยก�ำหนดให้
1. ก�ำหนดให้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร
ส�ำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากสินทรัพย์ดิจิทัล มีดังนี้
		1.1 เงิ น ส่ ว นแบ่ ง ของก� ำ ไรหรื อ ผลประโยชน์ อื่น ใดที่ ไ ด้ จ ากการ
ครอบครองทรัพย์สินดิจิทัล
		 1.2 ผลประโยชน์ที่ ได้รับจากการโอนทรัพย์สินดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่ง
ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)
แห่งประมวลรัษฎากร
2. ก�ำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก
ณ ที่จ่ายส�ำหรับเงินได้พึงประเมินข้างต้น ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
โดยผู้มีเงินได้ต้องน�ำไปรวมค�ำนวณเงินได้สุทธิหรือก�ำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้
การแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ ได้ก�ำหนดให้รัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ที่มีปัญหาทางการเงินจัดท�ำแผน
แก้ไขปัญหาองค์กร คนร. ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการ
แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณารายละเอียดของแผนแก้ไขปัญหาองค์กร
และก�ำกับและติดตามผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแผนแก้ไข
ปัญหาองค์กร โดยในปี 2561 ความคืบหน้าของรัฐวิสาหกิจ ในการด�ำเนินการ
ตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กรมีดังนี้
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.)
ธพว. มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแผนการด�ำเนินการ
ที่ชัดเจน คนร. จึงมีมติให้ ธพว. ออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทาง
การเงินแล้ว เนื่องจาก ธพว. มีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด
และให้กระทรวงการคลังก�ำกับการด�ำเนินงานของ ธพว. ต่อไป
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2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
ธอท. มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพือ่ เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทาง
การเงินของธนาคารควบคู่กับการบริหารจัดการหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NonPerforming Financing: NPF) ส่งผลให้ โดยในปี 2561 ธอท. คาดว่าผลประกอบ
การจะเริ่มมีก�ำไร
3. บริษัท ที โอที จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ. ที โอที) และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท)
คนร. มีมติให้ควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท แทนการ
จัดตั้งบริษัทในเครือจ�ำนวน 2 บริษัท และมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียม
การรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โดยมอบหมายให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท จัดท�ำรายละเอียด
ในการควบรวมกิจการให้ครบถ้วน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
4. บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.)
บกท. สามารถด�ำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กรได้บางส่วน แต่ยังคง
ต้องพัฒนาเพิ่มเติมจากแผนในเรื่องการเพิ่มยอดขายด้วยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่าย การบริหารจัดการต้นทุนให้เกิด
ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรและการบริการแบบครบวงจร
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ขสมก. ได้เริ่มน�ำรถโดยสาร NGV ใหม่บางส่วนออกให้บริการแล้ว โดยอยู่
ระหว่างทบทวนจ�ำนวนรถโดยสาร NGV ที่เหลือ นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้เริ่มน�ำ
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบตัว๋ โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ระบบ
ตรวจสอบและติดตามการเดินรถ (GPS) เป็นต้น มาใช้ ในการให้บริการปัจจุบัน
ขสมก. อยูร่ ะหว่างการน�ำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้กระทรวงคมนาคม
พิจารณา
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
รฟท. อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามแผนการแก้ ไขปัญหาองค์กร โดยเน้น
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางราง และการหารายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สนิ เพื่อพลิกฟืน้ ฐานะทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ คงค้าง โดย รฟท.
อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทลูกจ�ำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทบริหารจัดการเดิน
รถไฟสายสีแดง และบริษัทบริหารทรัพย์สิน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน
โครงการประกันภัยข้าวนาปี

การด�ำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 (โครงการฯ)
มีผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน
27.60 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.99 ของพื้นที่เป้าหมายสูงสุด 30 ล้านไร่
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 1.917 ล้านราย และมีค่าสินไหมทดแทน
จ�ำนวน 1.73 ล้านบาท
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ได้มมี ติเห็นชอบมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการฯ) ซึ่งเป็นมาตรการ
รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

plans. The SEPC also appointed the subcommittee to
consider detail of the rehabilitation plans and monitor
SOEs performance according to the plans. In 2018,
the progress of SOEs on their rehabilitation plans is
following:
1. Small and Medium Enterprise Development
Bank of Thailand (SME Bank)
SME Bank’s financial performance has improved
continuously and it has clear action plan. The SEPC,
therefore, approved that SME Bank was no longer
having financial problems because SME Bank’s overall
performance largely met the determined plan. Also,
the SEPC approved that Ministry of Finance follows
up on the progress of SME Bank performance.
2. Islamic Bank of Thailand (IBank)
IBank increased its capital to strengthen financial
status as well as managed NPLs. Thus, in 2018 IBank
is expected to have positive net income.
3. TOT Public Company Limited (TOT) and
CAT TELECOM Public Company Limited (CAT)
The SEPC approved the merger of CAT and
TOT, instead of establishing two TOT’s and CAT’s
subsidiaries. In addition, the SEPC appointed a
committee to prepare for the merger of CAT and TOT,
and assigned the Ministry of Digital Economy and
Society to prepare for detail of the merger in order to
propose to the Cabinet to approve.
4. Thai Airways International Public Company
Limited (THAI)
THAI was able to achieve some targets on the
rehabilitation plan. However, THAI still needs more
development from the increase of sales by using
new technology and new distribution channels, cost
management, human resource development, and
one-stop-service management.
5. Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)
BMTA started to operate with its NGV fleet and
still revises the rest of the number of NGV fleet. In
addition, BMTA started to utilize E-ticket system and
GPS tracking system for its services. Currently, BMTA
is in process of proposing its rehabilitation plan for
Ministry of Transport to consider.
6. State Railway of Thailand (SRT)
SRT is in process of the rehabilitation plan,
focusing on infrastructure development of rail system
and revenue generating from asset management
to turnaround its financial status and solve for
outstanding debt. SRT is in process of establishing
two subsidiaries, which are a management
company for the Red line and an asset management
company.

Key Performance

3. Measures to uplift people’s
quality of life and well-being
National Rice Insurance Scheme

The result of national Rice Insurance Shceme
2018 as of January 4, 2019 can be described as
follows: (1) 27.60 million rai insured areas which is
92% of 30 million rai targeted areas (2) 2,670.44 million
bath direct premium collected consisting of 1,676.85
million bath subsidy by the government, 966.04 million
bath subsidy by the BAAC and 27.55 million bath
directly paid by farmers (3) 1,541.37 million bath total
indemnity paid to farmers.
Measure to enhance quality and
welfare of life of cardholders

On January 9, 2018. the Cabinet approved to
endorse the second phase of the State Welfare

ให้ช่วยเหลือระยะที่ 2 แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยมีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่
1. การวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคล
โดยจัดให้มผี ดู้ แู ลผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) เพื่อท�ำหน้าที่
ส�ำรวจสภาพข้อเท็จจริง สอบถามความประสงค์ และให้คำ� แนะน�ำแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งจะท�ำให้ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความยั่งยืน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามความจ�ำเป็น
อย่างรอบด้าน (4 มิติ) เพื่อให้การพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสอย่างรอบด้านใน 4 มิติ ได้แก่ (1) การมีงานท�ำ
(2) การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา (3) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ
(4) การเข้าถึงสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐาน
3. การเข้าหาและติดตามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ทุกคน” ที่มีรายได้
ต�่ำกว่า 30,000 บาท และอยู่ในวัยแรงงาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อ
การด�ำรงชีพ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื บัตรสวัสดิการกลุม่ อื่นๆ เข้าร่วมการพัฒนา
ตนเองได้ โดยสมัครใจ
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4. การบูรณาการการแก้ ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำจาก
กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีโครงการเพือ่ รองรับ
มาตรการฯ ในทุกมิติรวมกว่า 34 โครงการ จากความร่วมมือและการสนับสนุน
จากหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 13 หน่วยงาน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จา่ ยในการซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค
ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ประกอบกับสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาตนเอง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ได้แจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมมาตรการฯ จะได้รับวงเงินส่วนเพิ่ม (200 หรือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน
แล้วแต่กรณี) ส�ำหรับช�ำระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น สินค้าเพื่อ
การศึกษา และวัตถุดบิ เพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ
ทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด ตัง้ แต่เดือนถัดไปหลังจากเดือนทีแ่ สดงความประสงค์
เข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงเดือนธันวาคม 2561* ยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขทีก่ ำ� หนด เช่น เมื่อแจ้งความประสงค์แล้ว
แต่ตอ่ มาขอยกเลิกการแจ้งความประสงค์ หรือเมื่อสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่ประสงค์
จะพัฒนาตนเอง เป็นต้น
ปัจจุบันมาตรการฯ ได้พัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วประมาณ 3.3
ล้านคน จากผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ทั้งสิ้น 4.1 ล้านคน อย่างไรก็ดี ส�ำหรับผู้ที่
ยังไม่ได้ด�ำเนินการพัฒนา กระทรวงการคลังจะด�ำเนินการประสานหน่วยงาน
พัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของ
การติดตามผลความคืบหน้าของการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ ฝ่ายเลขานุการของคณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
ยังอยู่ระหว่างการติดตามผลรอบเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่า
การติดตามผลความคืบหน้าดังกล่าวและการบันทึกข้อมูลการติดตามผลใน
ฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังจะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562
*หมายเหตุ : มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2561 เห็ น ชอบให้
ปรับเปลี่ยนการเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคฯ รายเดือน ส�ำหรับเดือน
กั น ยายน – ธั น วาคม 2561 เป็ น การเติ ม เงิ น รายเดื อ นเข้ า กระเป๋ า เงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรการฯ แทนด้วย
จ�ำนวนเงินเท่าเดิมกับที่เคยได้รับ
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)

เปิ ด โอกาสให้ นิ ติ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดสามารถให้
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับบุคคลธรรมดาได้ ในวงเงิน
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
ซึง่ จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทีม่ รี ายได้นอ้ ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบได้มากขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มกราคม 2558 – 24 กันยายน 2561 มี 24 บริษทั
และสถาบันการเงิน 1 แห่ง ที่เปิดให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และมีการ
ให้สินเชื่อแล้วจ�ำนวน 949,803 ราย เป็นวงเงินรวม 17,000.38 ล้านบาท
(วงเงินเฉลี่ย 20, 946 บาทต่อราย)

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Registration program, which benefits low-income
participants joining the program since 2017. The
second phase consists of 4 action plans, as follows:
1. Assigning an Account Officer Position (AO)
to analyze the information on and assist the state
welfare cardholders (the cardholders) by surveying
the cardholder’s background in order to support
them case by case and to give recommendation. This
allows government to improve the living standard of
the cardholders efficiently and effectively.
2. Providing self-improvement programs for the
cardholders, including (1) employment opportunities,
(2) career training and education, (3) financial support,
and (4) basic needs
3. Monitoring the cardholders who are in labor
force and have an annual income lower than 30,000
Baht and persuading them to join the self-improvement
programs. Other groups of cardholders are welcome
to these opportunities as well.
4. Collaboration and cooperation among related
ministries and agencies to overcome poverty and
inequality. As a result, there are currently 34 supporting
projects from at least 13 departments.
In addition, the cardholders who register in the
program would benefits from State credit (100 or 200
Baht per person per month) to purchase necessary
goods and services from Thong Fah Pha-Cha-Rat
store and other stores listed by the Ministry of
Commerce. They would receive this extra credit one
month after they registered to the program unless
they declared an intention to cancel the participation
in improving their skills and standard of living.
The program has improved the living standard of
3.3 million participants out of 4.1 million participants
who joined the program. The Ministry of Finance will
actively continue working with related departments to
reduce poverty and inequality. Regarding the progress
of this program, the committee secretariat expects to
have the complete cardholders’ database by January
2019.

*Note: The Cabinet’s decision on August 28, 2018,
agreed to change the transfer method of monthly
credit between September to December 2018, to
be done by transferring to electronic wallet of the
cardholders instead.

Key Performance

มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ให้เกษตรกรรายย่อย

Measure to promote a better
access to capital Nano- Finance for
grassroots people

Qualified corporations can offer retail loan for
occupational opportunities to individual borrowers.
Each borrower may borrow not more than 100,000
Baht at an interest rate up to 36% per annum which
will encourage people with low incomes to have an
access to more funding sources in the system. There
have been 24 corporations and 1 financial institution
that provide Nano-Finance loan from January 26, 2015
– September 24, 2018, and the credit has been granted
to 949,803 persons in totaling 17,000.38 million Baht
(average amount 20, 946 Baht per case).
Measure to decrease debt burden
and increase liquidity for small scale
farmers

1. Debt moratorium for small scale farmers who
are BAAC’s clients. This project aims to decrease
farmers’ debt burden and improve farmers’ ability to
earn more income. Under this project, the period of
debt payment is extended through the suspension
of the principle payment for 3 years from August 1,
2018 to July 31, 2021. Farmers who want to take
part in this project had to submit applications to the
BAAC by December 31, 2018. Participating farmers
are required to pay the interest once a year during the
three-year grace period. The payment of interest for
farmers’ already participating in debt rehabilitation or
debt restructuring program could be different and is
up to the BAAC’s consideration. In addition, eligible
farmers can also borrow money in case of emergency
or to support their cost of production. Moreover, BAAC
will also encourage participating farmers to save their
income.
2. Project to reduce the interest rate for small
scale farmers. The project aims to reduce debt burden
and cost of production for farmers who are BAAC’s
clients by cutting lending rate for the principle under

1. โครงการขยายเวลาช�ำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทาและลดภาระหนีส้ นิ ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และส่งเสริมเกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส. ฟืน้ ฟูการประกอบอาชีพ โดยเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รบั สิทธิข์ ยาย
ระยะเวลาช�ำระหนี้ต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ โดยต้องแสดงความประสงค์
เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และก�ำหนดให้ช�ำระดอกเบี้ย
เงินกู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือในกรณีที่มีหนี้เงินกู้เป็นภาระหนักให้ด�ำเนินการ
ตามโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นรายๆ ไป นอกจากนี้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้า
ร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและ
จัดหาปัจจัยการผลิตได้ รวมทั้ง ธ.ก.ส. จะส่งเสริมการออมเงินที่เหมาะสมให้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและเพือ่ ลดต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ลด
ดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับต้นเงินกู้ที่ ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.50
ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอัตรา
ร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้ ในส่วนต้นเงินกู้ที่เกินกว่า 300,000 บาท คิดดอกเบี้ย
ในอัตราปกติ
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคง
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
		 1. โครงการเช่าระยะสัน้ (Rental) แปลง กท. 5050 จ�ำนวน 432 หน่วย
กรมธนารั ก ษ์ ตรวจแบบแปลนก่ อ สร้ า งพร้ อ มผ่ า นรายงานผลกระทบการ
จราจรแล้ ว และคณะกรรมการผู ้ ช� ำ นาญการพิ จ ารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 36/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว
		 2. โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) แปลง พบ.260 จ�ำนวน
377 หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับพื้นที่โครงการ ส�ำหรับ แปลง พบ.261 จ�ำนวน
263 หน่วย ได้กอ่ สร้างเฟส 1 จ�ำนวน 43 หน่วย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยธนาคาร
ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างเฟส 2 จ�ำนวน
100 หน่วย
		3. กรณีการกู้ซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดิน
ราชพัสดุ มีผสู้ นใจจ�ำนวน 2,235 ราย ส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ทีอ่ อกหนังสือรับรอง
ให้ผู้เช่า จ�ำนวน 267 ราย และได้รับอนุมัติการกู้จากธนาคารแล้ว จ�ำนวน 7 ราย
2. โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบการด�ำเนิน
โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
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เป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประชาชนที่ ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2) ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อคนต่อเดือน และ 3) ประชาชน
ทัว่ ไป ได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นกรรมสิทธิข์ องตนเองบนทีด่ นิ ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์
ได้ก�ำหนดรูปแบบโครงการเป็นประเภทที่อยู่อาศัย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
บ้านแถว บ้านแฝด และอาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28
ตารางเมตร ระดับราคา 350,000 – 700,000 บาทต่อหน่วย และก�ำหนดให้มี
การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับ
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ และ/หรือเป็นประโยชน์
ต่อโครงการฯ และขอให้กระทรวงการคลังด�ำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์ได้คัดเลือกที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพและ
มีความเหมาะสม จ�ำนวน 5 แปลง เพื่อน�ำมาด�ำเนินโครงการน�ำร่อง ดังนี้
1. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.633 ต�ำบลพลูตาหลวง อ�ำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 10-0-00 ไร่
2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.573 ต�ำบลทับใต้ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 6-2-91 ไร่
3. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.359 ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 3-3-86 ไร่
4. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452 ต�ำบลดอนหัน อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 40-2-02 ไร่
5. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 15-0-96 ไร่
กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้จงั หวัดพืน้ ทีน่ ำ� ร่องด�ำเนินการเปิดประมูล เพื่อจัดสร้าง
และบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อโครงการ
“บ้านคนไทยประชารัฐ” ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลัง กฎหมายที่ราชพัสดุ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามอ�ำนาจหน้าที่ ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบผู้ได้รบั สิทธิพฒ
ั นาทีด่ นิ ราชพัสดุทงั้ 5 พืน้ ทีด่ งั กล่าว และได้จดั
ท�ำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการก่อสร้างและบริหารโครงการ “บ้านคนไทย
ประชารั ฐ ” กั บ ผู ้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ พั ฒ นาที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ล้ ว 3 พื้ น ที่ คื อ ชลบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระ

1. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ
ชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจาก
จ�ำนวนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีผ่ มู้ รี ายได้นอ้ ยได้ชำ� ระจากราคาสินค้าอุปโภค และบริโภค
ทีจ่ ำ� เป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดบิ เพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าประชารัฐ
ผ่านเครื่องรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ที่มี
การเชื่อมต่อระบบเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) ซึ่งผู้มี
รายได้น้อยจะได้รับเงินชดเชยจากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 30 เมษายน 2562 เท่านั้น และให้กรมบัญชีกลางด�ำเนินการจ่ายเงินชดเชย
ดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

300,000 Baht during August 1, 2018 to July 31, 2019.
For the principle exceeding 300,000 Baht, the BAAC’s
participating client is required to pay with the normal
interest rate. As for the compensation, the government
will compensate 2.5 percent of the interest rate, and
the BAAC will carry the 0.5 percent of interest rate
burden.
Solutions to housing problem and
build stability to low income people.

1. Thanarak Pracharath Housing Project
		 On April 19, 2016, the cabinet approved
Thanarak Pracharath Housing Project. This project
provides housing, on Ratchaphatsadu land, for
government officials and those without home of
their own.
		 On April 18, 2017, the cabinet revised
qualifications, such as applicants for leasehold must
be government officials and those without home
of their own, and applicants for rental must be
government official with monthly income not exceed
20,000 Baht.
		 At this moment, the rental project on
Ratchaphatsadu land plot, Bangkok 5050, has been
approved by EIA Committee. The lease hold project
on Ratchaphatsadu land plot, Petchaburi 260 and
261, is under construction.
2. Khon Thai Pracharath Housing
		 Government has launched policies in order
to improve the Thai people quality of living. On
January 3, 2018, the cabinet had approved Khon Thai
Pracharath Housing project to support Thai People
within 3 categories, such as state welfare card holders,
people with income not exceed 35,000 Baht per month
and general public.
		 The Treasury Department specifies Khon Thai
Pracharath housing in 3 types of housing, such as
row house twin house and condominium. The price

Key Performance

2. การด�ำเนินมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยฯ โดย บมจ. ธนาคาร
กรุงไทย จะเริม่ ด�ำเนินการคัดแยกข้อมูลภาษี เมื่อผูม้ สี ทิ ธิได้ชำ� ระราคาสินค้าหรือ
บริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1
พฤศจิกายน 2561 - 30 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายจริงผ่านบัตรใน
แต่ละเดือน โดยแบ่งออก เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ร้อยละ 1 จะกันไว้เป็น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (2) ร้อยละ 6 จะจ�ำแนกออกเป็น (2.1) ร้อยละ 5 เพื่อน�ำไปใช้จา่ ย
เงินในส่วนนีจ้ ะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - Money) ในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (2.2) ร้อยละ 1 เพื่อการออมเมื่อรวมกันทั้งสองส่วนแล้วต้องไม่เกิน
500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งเงินชดเชยดังกล่าวกรมบัญชีกลางจะโอนให้ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันท�ำการก่อนวันหยุด
range should be around 350,000 Baht - 700,000 Baht
per unit and utility space not less than 28 square
meters. In fiscal year 2018, The Treasury Department
selects 5 land plots in Chonburi, Prachuap Khiri Khan,
Chiang Rai, Khon Khaen and Chiang Mai, as prototype
projects. Moreover, The Treasury Department leases
3 plots of land in Chonburi, Prachuap Khiri Khan and
Chiang Mai, to private sectors.
A monetary compensation measure
for low-income people through
a government-welfare card, using
information from the amount of
VAT that low-income people pay.

1. On the September 18, 2018, the Cabinet
passed a resolution approving a monetary
compensation measure for low-income people
through a government-welfare card, by using
information from the Electronic Data Capture
(EDC) - which has a connection point system of
payment (Point of Sale : POS) - for the amount of
VAT that low-income people pay according to the
price of consumer goods and necessary consumed
goods, educational products, and raw materials for
agriculture, which are from Thong Fah Pracha Rat
low-cost shops. Low-income earners will be
compensated from the November 1, 2018 to the
April 30, 2019 only. The Comptroller General’s
Department shall pay such compensation from the
Economic Foundation Fund the total amount of
5,000 million Baht, as proposed by the Ministry of
Finance.
2. The implementation of monetary compensation
measure for low-income people by Krung Thai Bank
PCL. has begun by categorising tax information when
the eligible person has paid the price of the goods
or services through the government-welfare card with
the participating merchants between the November
1, 2018 to the April 30, 2019 for the actual spending

การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน

กระทรวงการคลังโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้รว่ มกันแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบในด้านลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีค้ วบคูก่ นั
ไป อย่างครบวงจร และต่อเนื่อง ซึ่งมีวิธีด�ำเนินการ แบ่งเป็น 5 มิติ ได้แก่
1. ด�ำเนินการจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและ
หน่วยงานความมั่นคงอื่น ได้ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดของ
เจ้าหนีน้ อกระบบอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความผิดฐานเรียกเก็บดอกเบีย้
เกินอัตราตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีโทษ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท จ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ โดยผลการด�ำเนิน
การสะสมนับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ถึง ณ สิน้ เดือนกันยายน 2561
มีการจับกุมผู้กระท�ำผิดรวมทั้งสิ้น 4,162 คน
2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
		 2.1 สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ
รายย่อยเพื่อใช้จา่ ยฉุกเฉิน” วงเงินให้กยู้ มื แก่ประชาชน รายละไม่เกิน 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน และมีหลักประกันแบบผ่อนปรน
ทั้งนี้ มีวงเงินสินเชื่อธนาคารละ 15,000 ล้านบาท รวม 2 ธนาคาร เป็นเงิน
30,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม
358,478 ราย เป็นเงิน 16,064.19 ล้านบาท จ�ำแนกเป็นสินเชื่อทีธ่ นาคารออมสิน
ได้อนุมัติแล้ว 174,757 ราย เป็นเงิน 7,349.24 ล้านบาท และสินเชื่อที่ ธ.ก.ส.
ได้อนุมัติแล้ว 183,721 ราย เป็นเงิน 8,714.95 ล้านบาท
		2.2 สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
ให้กยู้ มื เงินแก่ประชาชนวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยเรียกหรือไม่เรียก
หลักประกันก็ได้ อัตราดอกเบีย้ รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อย
ละ 36 ต่อปี (ลดต้นลดดอก) และเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ ได้อีกไม่เกิน 80 บาท
ต่อเดือนต่อราย โดยนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่กระทรวงการคลังเปิดให้
ผู้สนใจยื่นค�ำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นต้นมา จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุญาต
การประกอบธุรกิจสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์แก่นิติบุคคลแล้ว รวมทั้งสิ้น 394 ราย
ใน 64 จังหวัด โดยมีผู้เปิดด�ำเนินการ 329 ราย ใน 63 จังหวัด และมียอด
สินเชื่ออนุมัติสะสมจ�ำนวน 40,515 บัญชี เป็นเงิน 1,093 ล้านบาท

Ministry of Finance Annual Report 2018

77

78

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

3. ไกล่ เ กลี่ ย ประนอมหนี้ คณะอนุ ก รรมการไกล่ เ กลี่ ย ประนอมหนี้
นอกระบบในทุกจังหวัด ท�ำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้
และเจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อให้เกิดมูลหนี้ที่เป็นธรรมและมีอัตราดอกเบี้ยถูกต้อง
ตามกฎหมาย
4. ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ ให้ลูกหนี้นอกระบบ คณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด
ได้ ให้การช่วยเหลือลูกหนีท้ คี่ วามสามารถช�ำระหนีต้ ำ�่ ให้มอี าชีพเสริมเพิม่ ทักษะ
ฝีมือแรงงาน หาต�ำแหน่งงานว่าง และให้ความรู้การบริหารจัดการการเงิน
และหนี้สิน
5. การสนับสนุนอื่นๆ สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนให้มาร่วมแก้หนี้
นอกระบบ ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาหนี้
นอกระบบ และพัฒนาฐานข้อมูลหนี้นอกระบบของประเทศ
ทัง้ นี้ สศค. ได้ขบั เคลื่อนการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ หี นีน้ อกระบบร่วมกับ
ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และหน่วยงานภาคีต่างๆ จากจ�ำนวนผู้มีรายได้น้อยที่มี
หนี้นอกระบบตามฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
จ�ำนวน 1.26 ล้านคน มีผู้ประสงค์ ให้ภาครัฐช่วยเหลือจ�ำนวน 565,587 คน
ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ได้ช่วยเหลือแล้ว 467,847 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 83 ของผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

1. มาตรการการสร้างทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Senior Complex)

เป็นการสนับสนุนการสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุบนที่ราชพัสดุ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสม และมีส่ิงอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยกรมธนารักษ์ได้มีการด�ำเนินการ
ดังนี้
		1.1 ด�ำเนินการโดยภาครัฐ
			 1) จังหวัดสมุทรปราการ - Hospice Zone กรมธนารักษ์อนุญาต
ให้มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ สป.646 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่
41-1-90 ไร่ เพื่อด�ำเนินการศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มีก�ำหนด 30 ปี ขณะนี้โรงพยาบาลรามาธิบดี
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการหาผูร้ บั จ้าง - Nursing Home Zone และ Senior Housing
Zone เนื้อที่ 31-0-07 ไร่ ปัจจุบันกรมธนารักษ์และโรงพยาบาลรามาธิบดี อยู่
ระหว่างการพิจารณาก�ำหนดกรอบแนวทางบริหารจัดการ และศึกษาการลงทุน
2) จังหวัดชลบุรี กรมธนารักษ์อนุญาตให้กรมกิจการผู้สูงอายุใช้ที่
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 48-1-42 ไร่ เพื่อด�ำเนินโครงการ และคณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ผังเมือง (สีน�้ำเงิน)
โดยอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันกรมกิจการผู้สูงอายุอยู่
ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
			 3) จังหวัดเชียงใหม่ : กรมธนารักษ์อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม.20 ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 7-2-76 ไร่ เพื่อด�ำเนินโครงการฯ ภายใต้
แนวคิด “โครงการศูนย์สง่ เสริมพฤฒิพลังผูส้ งู อายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (CMU
Senior Wellness Center) มีก�ำหนดเวลา 30 ปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ระหว่างของบประมาณในก่อสร้าง
รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

through the card each month. The tax information is
divided into 3 parts, consisting of: (1) 1 per cent will
be set aside as VAT (2) 6 per cent will be classified
into (2.1) 5 per cent will be transferred to the electronic
wallet (e-Money) in the government-welfare card
(2.2) 1 per cent for savings when combined both parts
(6 per cent) must not exceed 500 Baht per person
per month.
The Comptroller General’s Department will transfer
the compensation within the 15th date of the following
month. If the due date is set to be a holiday date then
the compensation will be transfer one day prior to the
holiday date.
Sustainable and integrated solution
package for informal debt problem

The Ministry of Finance cooperated with other
parties declared the intention to eliminate the informal
debts through a sustainable and integrated mechanism
that would manage the problem both presented by
the lenders and the debtors. The mechanism can be
categorized into five dimensions.
First, the government vows to take serious action
against informal lenders. Fiscal Policy Office (FPO)
cooperated with Royal Thai Police (RTP) and other
security agencies in the strengthening of crime
prevention and suppression of informal lenders.
Especially the lenders charging excessive interests
according to the Prohibition of Charging Excessive
Interests Act, B.E. 2560 (2017), shall be subject to
a fine of not more than twenty thousand Baht or
imprisonment for no longer than two years or both.
RTP has continuously arrested informal lenders and
illegally-act-debtors. As of September 2018, the RTP
has already arrested 4,162 accused.
Second, increasing in the number of formal credit
channels.
1. The emergency loan: The Government
Savings Bank (GSB) and the Bank of Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC) have introduced an
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emergency loan scheme designed for clients facing
urgent financial needs, so that they may avoid taking
on informal loans. Total credit lines are 30,000 million
Baht comprising 15,000 million Baht from each bank.
This emergency loan has a credit limit of 50,000 Baht
for each client with a monthly 0.85-percent fixed
interest rate. As of September 2018, the amount of
16,064.19 million Baht was approved for 358,478
clients. GSB granted loan to 174,757 clients in the
amount of 7,349.24 million Baht and BAAC granted
loan to 183,721 clients in the amount of 8,714.95
million Baht.
2. Pico-finance (a new non-bank creditor):
The informal lenders may apply for Pico-finance
license from the Ministry of Finance, the process
of which would make the formerly informal lenders
formal, legally-recognized lenders, who can provide a
maximum loan amount of 50,000 Baht for each loan
applicant with the rate of interest, fees and service
charges combined not greater than 36 percent per
year (effective rate).
As of September 2018, the Ministry of Finance
has issued the Pico-finance license to 394 applicants
in 64 provinces, out of which 329 in 63 provinces
have already started its operation and approved loans
to 40,515 clients altogether in the amount of 1,093
million Baht.
Third, a part of the solution package is an attempt
to reduce the informal debt burden by reconciliation
between lenders and debtors moderated by a
provincial sub-committee in 77 provinces.
Fourth, while the solution offers financial
assistance to debtors, it is necessary for debtors to
gain more income-earning potentials. Seventy-seven
provincial sub-committees, specifically established for
the objective of providing occupational rehabilitation
services to the informal debtors, have assisted debtors
in finding employment and seeking production and
marketing opportunities, while organizing trainings and
giving counsels on occupational and financial issues,
in hopes that these skills would allow the debtors to
exit the informal debt cycle for goods.
Last but not least, a network of communitybased financial institutions (self-help group) will be
engaged, such that they can serve as a channel for the
government to disseminate financial literacy and
strengthen the financial skills of the people. Another
engagement in this dimension is to construct a
database of informal debts.

		1.2 การด� ำ เนิ น การโดยภาคเอกชน (เปิ ด ประมู ล หาผู ้ ล งทุ น ) :
กรมธนารักษ์ ได้จัดท�ำร่าง TOR เงื่อนไขการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนด�ำเนิน
โครงการในที่ราชพัสดุ (1) ปข. 320 ต�ำบลประจวบคีรีขนั ธ์ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 11-2-26 ไร่ (2) อ.ชร. 30 ต�ำบลศรีค�้ำ อ�ำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 64-3-98 ไร่ (3) นย. 287 ต�ำบลปากพลี อ�ำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก เนือ้ ที่ 14-1-59 ไร่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างปรับแก้รา่ งเงื่อนไข TOR

2. มาตรการสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Reverse Mortgage:
RM) : คณะกรรมการธนาคารออมสินได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
อนุมัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ RM แล้ว และธนาคารออมสินได้เริ่ม
ให้บริการสินเชื่อ RM แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560

3. มาตรการบูรณาการระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

1) ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.)
			 คณะกรรมการนโยบายบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาและก�ำกับดูแลระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญให้มีความ
ครอบคลุม เพียงพอ และยัง่ ยืน รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบฐานข้อมูลกลางด้านบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วย
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น รวมถึง
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย ด้านการออมและการลงทุน และด้านบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
		2) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง
พ.ร.บ. กบช.)
			 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ภาคบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ก่อนเกษียณ ซึ่ง กบช. ครอบคลุมลูกจ้าง
ภาคเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์การ
มหาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
และมีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี โดยให้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนจาก 2 ฝ่าย คือ
ลูกจ้างและนายจ้าง ซึง่ เมื่อลูกจ้างสิน้ สุดสมาชิกภาพเมื่ออายุครบ 60 ปี จะเลือก
รับบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญรายเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี ก็ได้ ณ เดือนมกราคม
2562 ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือฯ แล้วเมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2561
และมีมติให้ผสู้ งู อายุทมี่ รี ายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รบั เดือนละ 100 บาท
และผู้สูงอายุที่รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีได้
รับเดือนละ 50 บาท ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ผู้สูงอายุ
สามารถน�ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถอนเงินสดได้ที่เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ
ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และจะมีการพิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงิน
เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับเงินบ�ำรุงกองทุนและเงินบริจาคเข้ากองทุน
และกรมบัญชีกลางได้ด�ำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วตั้งแต่วันที่ 15
สิงหาคม 2561 โดยมีจ�ำนวนเงินของเดือนกรกฎาคม 2561 ย้อนหลังให้)
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
สานพลังประชารัฐ

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการสานพลังประชารัฐตาม
นโยบายรัฐบาล โดยก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถน�ำ
รายจ่ายที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
สานพลังประชารัฐ หรือเพื่อสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐที่ให้แก่มูลนิธิ
พาณิชย์สงเคราะห์ มาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการ
กุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 657) พ.ศ. 2561

FPO cooperated with GSB, BAAC and other
parties have continuously helped 1.26 million registered
low-income earners who have informal debt from the
2017 state welfare scheme (welfare card) database.
As of September 2018, 467,847 earners out of
565,587 earners (83%) who would like to get help from
government have already been solved.
Housing for the Elderly
(Senior Complex)

1. The Treasury Department, under the Ministry
of Finance, develops senior complex projects in 5
provinces such as Samut Prakarn, Chinburi, Chiang
Mai, Chiang Rai and Prachuap Khiri Khan. The Senior
Complex projects in order to improve the housing and
living environment for senior citizens.
		 1) Samut Prakarn province project
The Treasury Department leases Land NO.
Samut Prakarn 646 to Ramathibhodi Hospital to be
hospice zone, nursing zone and senior housing zone.
		 2) Chonburi province project
The Treasury Department allows Department
of Older Persons to develop some part of land NO.
Chonburi 219 as a senior housing project.
		 3) Chiang Mai Province project
The Treasury Department allows Chiang Mai
University to develop land NO. Chiang Mai 20 as CMU
Wellness center.
		 4) Chiang Rai Province project
The Treasury Department is drafting TOR for
private sectors to develop land NO. Chiang Rai 30 as
a senior complex.
		 5) Prachuap Khiri Khan project
The Treasury Department is drafting TOR for
private sectors to develop land NO. Prachuap Khiri
Khan 320 as a senior complex.

2. Reverse mortgage : Loan scheme for
the elders : This loan scheme was approved by the
GSB board on September 19, 2017 and has been
implemented since December 29, 2017.

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561
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3. Measure on Old Age Income Security

		 1) The draft National Pension Committee Bill
B.E. ....
			 The Committee formulates national pension
policy to ensure the coverage, adequacy and the
sustainability of Thai pension system. The Committee
is chaired by Prime Minister and comprises the
representatives from relating agencies such as Ministry
of Finance, Ministry of Social Development and Human
Security, Ministry of Interior, Ministry of Labor and
experts on law, investment and pension.
		 2) The draft National Pension Fund Bill
B.E. ....
			 National Pension Fund (NPF) is a
mandatory provident fund which aims to ensure an
adequate post-retirement income with no less than
50% of workers’ latest salary. The National Pension
Fund covers employees in private sector, temporary
employees in public sector and employees of
State-owned Enterprises (SOEs) who aged 15 to 60
years old. Under this pension scheme, employees
and employers are obliged to make monthly savings
to the Fund, and employers can opt for receiving
20-year pension or lump-sum payments when they
reach 60 years old.
As of January 2019, the draft NPC and NPF Bill
are under consideration of The Secretariat of the
Cabinet to pass on to the National Legislative
Assembly (NLA).
A donation for the Elderly
Fund program

The Elderly Fund Management Committee has a
resolution set the rules, procedures, and conditions
for the allocation of the fund on the of June 28, 2018.
The resolution gives the elderly who have income not
exceeding 30,000 Baht per year receive 100 Baht per
month, and the elderly who have income over 30,000
Baht per year but not more than 100,000 Baht per year
receive 50 Baht per month between July 2018 - March
2019 Entitled elderly can use a government-welfare
card to withdraw cash at automated teller machines
of Krung Thai Bank PCL. The program will be
periodically revised as to be consistent with the
maintenance and donations to the fund. The
Comptroller General’s Department has paid money
through the government-welfare card since the
August 15, 2018 for the entitled elderly who registered
the program.

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่
สถานพยาบาลของรัฐ

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาล
ซึง่ ด�ำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถาน
พยาบาลอื่นทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศก�ำหนด ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 1 เท่า รวมหักได้เป็นจ�ำนวน
2 เท่าของจ�ำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการ
ศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย
และหักลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักเป็นรายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า รวม
หักได้เป็นจ�ำนวน 2 เท่าของรายจ่ายทีบ่ ริจาค ไม่วา่ จะได้จา่ ยเป็นเงินหรือทรัพย์สนิ
แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษา และ
รายจ่ายที่ก�ำหนดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อ
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษา
หรือเพื่อการกีฬา
3. ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�ำหรับเงินได้ที่ ได้รับ
จากการโอนทรัพย์สนิ หรือการขายสินค้า หรือส�ำหรับการกระท�ำตราสารอันเนื่อง
มาจากการบริจาคข้างต้น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด และส�ำหรับการบริจาคที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
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Tax incentive on expenses paid to
support projects under the Palang
Pracharat Project

Companies can claim up to 5% of the net profit
on spending paid to the public-private collaboration
projects, or paid to the Palang Pracharat Project for
support the Commerce Foundation for accounting
periods beginning from January 1, 2018 to December
31, 2018.
Tax incentive to promote donations
for public healthcare

มาตรการภาษีสนับสนุนการมีบุตร

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2559 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 338 (พ.ศ. 2561) ก�ำหนดให้
1. บุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี
พ.ศ. 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท
2. ก�ำหนดให้ผมู้ เี งินได้สามารถหักลดหย่อน ส�ำหรับรายจ่ายเป็นค่าฝากครรภ์
และคลอดบุตรได้ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี ส�ำหรับ
การจ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
เพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง ส�ำหรับสถานประกอบการของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบหลักการของ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็กหรือศูนย์รบั เลีย้ งเด็กเพื่อ
เป็นสวัสดิการของลูกจ้างส�ำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลสามารถน�ำค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์รับเลี้ยง
เด็กในสถานประกอบการมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและสามารถหักได้
เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่น�ำมาหักเป็นรายจ่ายได้จะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็ก หรือจดแจ้งต่อกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนหรือต่อส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้น มีผลบังคับส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่ ได้
จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Regarding the Royal Decree No.(663) B.E. 2561,
The incentive has been implemented to encourage
entities to offer donations in terms of cash or assets
to public healthcare that are operated by Ministry,
Bureau, Departments, Local Government Organization,
Educational State Enterprise, Government Agencies,
Red Cross of Thailand and others Healthcare Centers
announced by Ministry of Public Health. The incentive
has allowed persons to deduct their donations for an
additional 100% of the donation amount covering the
amount of donation for education scheme, but not
exceeding 10% of assessable income after expenses
and other deductions. For companies, any donations
whether cash or assets are able to deduct expenses
for an additional 100% of public healthcare donations,
but when calculating with educational expenses should
not exceed 10% of net profit before charity expenses,
and expense paid for educational or sport purposes.
In addition, persons and companies are exempted
for income tax, VAT, SBT and stamp duty for revenue
generated from asset transfer or sales or operating
legal documents for donation purposes. This is
effective for donations on January 1, 2018 onwards.
Tax incentive for the second child

The Revenue Code Amendment Act (No.46)
B.E. 2561 and the Ministerial Regulation No.338 (B.E.
2561) was endorsed to promote family to have more
babies. The key points of those laws are stated as
follows:
1. A family with two legal children or more of a
taxpayer or taxpayer’s spouse giving birth since 2018
onwards can claim tax allowances up to 60,000 Baht
for each child by a year.
2. A family can deduct expenses up to 60,000
Baht paid on child delivery or prenatal care. All
expenses need to take place on taxable January 1,
2018 onwards which this expense must not exceed
60,000 Baht when gather with any welfare received
from government or private companies.
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ปัจจุบนั มาตรการดังกล่าวได้มผี ลบังคับใช้แล้วตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 659) พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และธรรมาภิบาล
Tax incentive to set up daycare
centers at workplace

On May 9, 2018 the Cabinet approved the tax
incentive for the company or juristic partnership that
provides daycare centers as welfare for employees at
their workplaces.
In general, total expenses for the establishment of
daycare center are deductible from taxable income of
the corporation. However, in this case, the expenses
are allowed to use as an extra deduction at 100% of
the actual expenses, but this extra deduction cannot
exceed one million Baht. The conditions are as follow:
1. The childcare centers need to be under the
law of child protection, or be registered with the
Department of Children and Youth or the Provincial
Social Development and Human Security office.
2. The expenses must be paid between January
1, 2018 and December 31, 2020 Currently, the tax
incentive is effective on May 13, 2018.

4. Measures to promote
transparency and good
governance
The Integrity Pact Program

At present, the moral agreement has been
implemented under Section 2 of the Government
Procurement and Procurement Management Act,
BE 2560, concerning the participation of the public
sector and entrepreneurs in preventing corruptions.
The Anti-Corruption Cooperation Committee
supervises the operational guidelines for moral
agreements. The Anti-Corruption Cooperation
Committee consists of the Permanent Secretary of the
Ministry of Finance as the Chairman of the Board of
Directors and other representatives from the following
government units-the Council of State, the Office of the
National Economic and Social Development Council,
the Budget Bureau, the Attorney General’s Office, the
Government Enterprise Policy Office, the Office of the
National Anti-Corruption Commission, and another
5 qualified representatives from private sectors. On
the August 6, 2018, the Anti-Corruption Cooperation

โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ปัจจุบันข้อตกลงคุณธรรมได้ด�ำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2 เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต โดยมีคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ก�ำกับ ดูแล แนวทาง
การด�ำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดย
ต�ำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน
สาํ นักงบประมาณ ผูแ้ ทนสาํ นักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนสาํ นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ้ ทนสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 5 ท่าน และ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ได้ประกาศ แนวทางและวิธีการในการด�ำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก
ผู้สังเกตการณ์ และการจัดท�ำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
ผลใช้บังคับวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วม
จัดท�ำข้อตกลงคุณธรรมจ�ำนวน 85 โครงการ มีมูลค่างบประมาณรวมทั้งสิ้น
1.3 ล้านล้านบาท โดยโครงการที่ ได้จัดท�ำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วจ�ำนวน 40
โครงการ มูลค่าสัญญารวม 1.6 แสนล้านบาท สามารถประหยัดงบประมาณได้
6.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีผลมาจากการที่ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าสังเกตการณ์และ
ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มร่างขอบเขตของงาน
ท�ำให้ขอบเขตของงานและราคากลางมีความเหมาะสม และมีกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครัฐ (Construction
Sector Transparency Initiative: CoST)

1. กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ CoST Thailand เพื่อรองรับการ
เปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างบางรายการจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

Ministry of Finance Annual Report 2018

83

84

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

2. เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook
ชื่อเพจ CoST Thailand เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการ CoST ในรูปแบบ
Infographic และเป็นช่องทางรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนของประชาชน
3. มีการขยายโครงการ CoST ไปยังโครงการก่อสร้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ส�ำนักงานคลังเขต และส�ำนักงานคลังจังหวัดเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนโครงการ CoST ในส่วนภูมิภาค เนื่องจากโครงการก่อสร้างของ
ส่วนท้องถิน่ เป็นโครงการที่ใกล้ชดิ กับประชาชน สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการได้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการของ CoST ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
4. มีการจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นคณะ
ท�ำงานตรวจสอบข้อมูล
5. โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ในปีนี้มีจ�ำนวนมาก ดังนั้น
การลงพื้นที่โครงการก่อสร้าง จะใช้วิธีการสุ่มตรวจและก�ำหนดให้มีการจัดเวที
ภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างนั้นๆ จาก
ประชาชนในพื้นที่และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเข้าร่วมด้วยเพื่อชี้แจงต่อ
ประชาชนและคณะท�ำงานตรวจสอบข้อมูล โดยมีการลงพื้นที่ ในช่วงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
6. ผลการตรวจสอบข้อมูลประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CoST จ�ำนวน 147 โครงการ จากทัง้ หน่วยงาน
ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น มีมูลค่าการก่อสร้าง รวม 113,665 ล้านบาท
โดยมีโครงการเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST แล้วจ�ำนวน 120 โครงการ อีก
27 โครงการ อยูร่ ะหว่างเตรียมการจัดซือ้ จัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลโดยส่วนใหญ่
จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 82.81 (หน่วยงานระดับกรมร้อยละ
81.89 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 89.48 และหน่วยงานท้องถิ่นร้อยละ 77.05

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Committee has announced guidelines and methods for
the implementation of the anti-corruption cooperation
program of moral agreement, selection of observers,
and the preparation of the report under Section 17
and Section 18 of the Government Procurement and
Procurement Management Act, BE 2560 which came
into force on the August 9, 2018.
Since the fiscal year of 2015 - 2018, there are 85
government procurement projects participated in the
moral agreements program, with a total budget of
1.3 trillion Baht-40 contracts have agreed with a total
value of 1.6 billion Baht. The budget can be saved at
6.8 billion Baht, which is the result of the participation
of observations. Observations give opinions to the
government project owner from drafting a scope
of works process to ensure the appropriateness,
standard-price, and fair procurement process.
For the fiscal year of 2019, the Anti-Corruption
Cooperation Committee will choose a selection of
procurement projects to establish moral agreements
and listing more observers.
The Construction Sector Transparency
Initiative (CoST) Program

1. The Comptroller General’s Department has
developed the CoST Thailand website to support
the disclosure of information in accordance with
the guidelines of CoST program, by linking some
procurement information from the electronic
Government Procurement (e-GP) in order to reduce
the burden of recording data from a staff of
participating agencies.
2. Increasing channels of information disclosure
via social media such as Facebook under the page
titled “CoST Thailand” helping to disclose information
in the CoST program in an infographic format, and as
a channel for receiving suggestions or complaints of
people.
3. The CoST program has been extended to the
local government construction projects. The Regional
and Provincial Comptroller General’s Offices are the
main mechanism to drive the CoST program in the
local areas. Because local people closest to local
construction projects, so it is more open and allowing
people to participate and express opinions about those
government projects to comply with the principles of
CoST, that focuses on the participation of the public
sector.
4. Hiring a consultant namely Kasetsart University,
to be a working group to review information.
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สรุปจ�ำนวนโครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST ของประเทศไทย

Summary of the number of projects participating in the CoST program in Thailand

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ
State
Enterprise

Local
Administrative
Organisation

total

2558/2015
2559/2016
2560/2017
2561/2018

2
4
1
27

1
1
14

2
96

3
4
4
136

Fiscal year

Government
Unit

5. There are a large number of construction
projects participating in the CoST program this year.
Therefore, a random construction site visiting will be
conducted and there will be an opening stage for a
public hearing in the local areas. Also, the government
project owner will be asked to participating and
explaining their projects to the public and the working
group during June - July 2018.
6. The result of the fiscal year 2018, there are
147 government projects that participated in the CoST
program from different Department levels, Government
Enterprises, and Local Administrative Organisations
with a total value of 113,665 million baht. There are 120
government projects that have information disclosed
in the CoST systems and 27 remaining projects are
under the preparation process. Most disclosure of
information is at a satisfactory level at the average
rate 82.60 percent (Department levels at 81.89,
Government Enterprises at 89.48, and Local
Administrative Organisations at 77.05). Considering
the quality of the information disclosed, it finds that it
has a moderate quality level. It lacks clarity in explaining
the purpose and what is expected to be received from
the construction project, including the information
that the project owners have disclosed is difficult to
understand. According to the disclosed information,
it finds that the number of bidders is related to price
competition in the same direction. Also, projects with
a value of fewer than 10 million baht will have more
participants than projects with higher value. Considering
the types of construction, it finds that construction for
road and bridge, irrigation, and hospitals have higher
competition rates than other types of construction.
As a result of random conduct for the public hearing,
it finds that people have concerns about government
project management after the construction is
completed-due to the need for projects that are
constructed to have a lifetime that is worth the budget
paid and actual best value for.

ท้องถิ่น

รวม

รวมสะสม

total
cumulative

เสร็จสิ้น

participated

คงเหลือ
remain

3
13
134
7		
1		
147		

แต่หากพิจารณาคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยกลับพบว่า มีคุณภาพในระดับที่
ปานกลาง ขาดความชัดเจนในการอธิบายวัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการก่อสร้าง รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยยาก
ต่อการท�ำความเข้าใจ ทั้งนี้ จากข้อมูลที่เปิดเผยพบว่า จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประมูล
มีความสัมพันธ์กับการแข่งขันด้านราคาในทิศทางเดียวกัน และโครงการที่มี
มูลค่างานต�่ำ (น้อยกว่า 10 ล้านบาท) จะมีจ�ำนวนผู้เข้าแข่งขันมากกว่าโครงการ
ที่มีมูลค่างานสูง และเมื่อพิจารณาจากประเภทของการก่อสร้างพบว่า โครงการ
ประเภทถนนและสะพาน ชลประทาน และโรงพยาบาล จะมีอัตราการแข่งขัน
ที่สูงกว่าการก่อสร้างประเภทอื่นๆ ในส่วนผลของการท�ำเวทีภาคประชาชน
ในโครงการที่สุ่มตรวจพบว่า ประชาชนมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โครงการภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องการ ให้ โครงการทีก่ อ่ สร้าง
มามีอายุการใช้งานทีค่ มุ้ ค่ากับงบประมาณทีจ่ า่ ยไป และได้ ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างแท้จริง
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รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

This is to add provisions to support the Public Debt Management Act (No. 4),
B.E. 2561, by allowing the Ministry of Finance to reimburse from the treasury reserve
account (no.2) (current account that the Ministry of Finance has for reimbursement)
to settle the principle from borrowing to manage the liquidity of the treasury reserve
without set up an expenditure budget to compensate the treasury reserve.

เป็นการเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้รองรับกับพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยให้กระทรวงการคลังสามารถสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 2 (บัญชีกระแสรายวันที่กระทรวงการคลังมีไว้เพื่อจ่ายเงิน) เพื่อช�ำระคืนต้นเงินกู้
ที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังได้ โดยไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินคงคลัง

2. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

Treasury Bill Act,
(No 5) B.E. 2561

This is to increase the power of the Ministry of Finance to borrow money to manage
the liquidity of the treasury, and empower the Minister of Finance to extend the
loaning period to compensate the Budget deficit or when the expenditure is higher
than the revenue after the end of the fiscal year which is useful for treasury
management as well as the overall government loan plan.

เป็นการเพิ่มเติมอํานาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง
และให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการขยายระยะเวลาการกู้เงิน เพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ออกไปภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณได้
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเงินคงคลัง ตลอดจนการวางแผนการกู้เงินของ
รัฐบาลในภาพรวม

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

Public Debt
Management Act (No 4)
B.E. 2561

1. พระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

กฎหมาย

สถานะ

Announced in the Royal Gazette
on March 27, 2018

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

Announced in the Royal Gazette
on March 27, 2018

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

กฎหมายสำ�คัญที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับในปี 2561
Major laws that have been completed and effective in 2018

PDMO

สบน.

PDMO

สบน.

หน่วยงาน
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

B.E. 2561

The Fiscal
Responsibility

3. พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561

กฎหมาย

FPO

The FRA is a legislative framework regarding the conduct of fiscal policy, budgeting, Announced in the Royal Gazette
fiscal discipline from the revenue and expenditure aspects, state asset management, on April 19, 2018, effective from
public debt management, as well as extra budgetary and revolving funds. The Act
April 20, 2018.
is in accordance with the intendment of the Constitution to achieve the fiscal
sustainability. All of the Public agencies, i.e. government agencies, state-owned
enterprises, parliamentary agencies, court of justice, administrative court, constitutional
court, prosecuting agencies, public organizations, revolving funds with juristic person
status, Local Administration Organizations (LAOs), and other public agencies as
stipulated by law, have an obligation to obey the FRA. Moreover, the FRA also
enhances the public accounting transparency by requiring the preparation, auditing,
and disclosure of financial report of the government agencies according to the
Government Accounting Standards and Policies.

หน่วยงาน

สศค.

สถานะ

ประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2561 และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ เป็นการก�ำหนดกรอบวินัยในการด�ำเนินการทางการคลัง
และการจัดท�ำงบประมาณ วินัยด้านรายได้ รายจ่าย การบริหารทรัพย์สินของรัฐ
การบริหารหนี้สาธารณะ รวมถึงเงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน ซึ่งมีผลผูกพัน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นตามที่
กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มความโปร่งใสทางด้านนโยบายการบัญชีภาครัฐ
การจัดท�ำรายงาน และการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการเสริมสร้างสถานะการเงินการคลังของ
ประเทศให้มีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ
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ก�ำหนดให้มีการก�ำกับและควบคุมการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัล และเพื่อรองรับการน�ำเทคโนโลยีมาท�ำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ
มีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย รวมทั้งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจน
เพียงพอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินการ และป้องกันมิให้มีการน�ำ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระท�ำการใดในลักษณะที่เป็น
การหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม และโดยที่เป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ ในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

The Royal Decree on the Digital Asset Businesses B.E. 2561 (the Royal Decree) was
enacted to regulate the offerings of digital assets and businesses undertaking digital
asset- related activities, including exchanges, brokers and dealers. The underlying
purpose of the Royal Decree is to ensure regulatory clarity of the government to
facilitate legitimate uses of digital assets, while properly protect the public and
investors from risks of fraud, deception, money laundering and the exploitation of
digital assets to commit any dishonest acts. The Law also imposes mechanisms for
preventing damage to the economic system of the country.

แก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจในการกระท�ำกิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันความเสี่ยงให้สามารถรับประกัน
ความเสี่ยงในการได้รับการช�ำระเงิน กรณีขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ส่งออก ขยายขอบเขตใน
การรับประกันความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ได้ขอสินเชื่อ
จากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย และให้แก่ธนาคารของผู้ลงทุน
รวมทั้งขยายขอบเขตให้สามารถรับประกันความเสี่ยงในกรณีธนาคารของผู้ส่งออกหรือ
ผู้ลงทุนถูกเรียกให้ช�ำระเงินตามหนังสือค�้ำประกันได้ นอกจากนี้ ได้แก้ไของค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย โดยตัดรองผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทยออก เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจน
แก้ไขเพิ่มเติมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเงินอื่นเพื่อชดเชย
ภาระด�ำเนินงานของธนาคารให้ขยายครอบคลุมถึงการกระท�ำกิจการของธนาคารที่เพิ่มขึ้นและ
แก้ไขเพิ่มเติมการอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในการค�ำนวณเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินตราไทยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

The Royal Decree on
the Digital Asset
Businesses B.E. 2561

5. พระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

4. พระราชก�ำหนดการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. 2561

กฎหมาย

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

Announced in the Royal Gazette
on May 13, 2018, effective from
May 14, 2018

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2561

สถานะ

สศค.

FPO

สศค.
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The law stipulates measures and mechanism for a resolution for financial institutions
that may affect financial and economic stability.

The Bank of Thailand
Act (No. 7) B.E. 2561

Financial Institutions
Business Act B.E. 2561

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 135 ตอนที่ 97 ก วันที่ 21 พ.ย. 61
แล้ว

Announced in the Royal Gazette on
July 27, 2018, effective from July 28,
2018.

ประกาศในราชกิจจาฯ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

Financial Institutions Business Act B.E. 2561 (2018) prescribes the scope for the BOT Announced in the Royal Gazette on
to issue regulations with approval of the Minister of Finance, and the power of the ex- November 21, 2018, effective from
aminers in conducting examination and prescribing orders to SFIs, including corrective February 19, 2019.
actions in case of Prompt Preventive Actions. Moreover, penal provisions have been
included with a focus on regulatory violations.

ก�ำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ถือปฏิบตั หิ รือปฏิบตั เิ พิม่ เติมและแต่งตัง้ ผูต้ รวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ และแก้ไขเพิม่ เติมบทก�ำหนดโทษกรณีทม่ี กี ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ทีก่ �ำหนด เพื่อให้การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจมีความมัน่ คงทางการเงินและป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจของประเทศ

โดยที่ในปัจจุบนั ได้มกี ารก�ำหนดมาตรการและกลไกในการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการของ
สถาบันการเงินเพื่อรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศในกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่เนื่องจากระบบการเงินของโลกเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงมีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรการและกลไกเพิม่ เติม เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเงินของสถาบันการเงินและรักษาไว้ซงึ่ เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
และระบบการเงินโดยรวม โดยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องอย่างชัดเจน
สมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเพิม่ มาตรการดังกล่าว
รวมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ให้สอดคล้องกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้

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

สถานะ

The act extends the scope of service of the Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) Announced in the Royal Gazette
by allowing EXIM Bank to provide insurance against non-payment risk for supplier,
on July 27, 2018, effective from
provide investment insurance for investor or bank of investor, and provide insurance
July 28, 2018.
against the unfair calling of bond by foreign government. In addition, the act also amends
the EXIM Bank’s committee composition, updates the provision about the compensation
for the bank loss, as well as, exchange rates for foreign currency calculation

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

6. พระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561

Export-Import Bank
of Thailand Act (No. 3)
B.E. 2561

กฎหมาย

FPO

สศค.

FPO

สศค.

FPO

หน่วยงาน
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ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ........ จะน�ำมาบังคับใช้แทนพระราช
บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเป็นการจัดเก็บภาษีฐานทรัพย์สินตามลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันมากขึ้น

The Draft Land and Building Tax Act B.E. …..... aims to replace the Building and Land
Tax Act B.E. 2475 and the Local Maintenance Tax Act B.E. 2508. The tax collection
will be based on land and building value and its usage. The purpose of Land and
Building tax is to increase efficiency of local tax administration and broaden local
tax base.

เป็นการปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรใน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) การหักภาษีและน�ำส่งภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(3) การจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และ (4) การน�ำส่งข้อมูล
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการก�ำหนดให้ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือกฎหมายเฉพาะ
และผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่น�ำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทางการเงินหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี ควรก�ำหนดขอบเขตประเภท
ของข้อมูลและกรณีที่ต้องปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อผู้มีหน้าที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ ในการท�ำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป

The Draft Land and
Building Tax Act
B.E. ....…

2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ....) พ.ศ. .........
เพื่อรองรับระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
การช�ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment
Master Plan)

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ร่างพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. .......

กฎหมาย

สถานะ

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

รอลงราชกิจจานุเบกษา

The National Legislative Assembly
has passed the draft act on
November 16, 2018.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติ
เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ....... เป็นกฎหมาย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ร่างกฎหมายสำ�คัญที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ รวม 31 ฉบับ
31 Major Draft of laws still in processing

กรมสรรพากร

FPO

สศค.

หน่วยงาน
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4. ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ
พ.ศ. ........
(ร่าง พ.ร.บ. กบช.)

The Draft Revolving Fund
for Supporting the TFFIF
Act

3. ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย
พ.ศ. ........

National e-Payment
Master Plan

กฎหมาย

สถานะ

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ภาคบังคับส�ำหรับแรงงานในระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี ครอบคลุมลูกจ้างเอกชน ลูกจ้าง
ชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้แรงงาน กลุ่มดังกล่าวมีรายได้ที่เพียงพอในการด�ำรงชีวิตหลังเกษียณ
โดยให้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนจาก 2 ฝ่าย คือ ลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งลูกจ้างจะได้รับบ�ำนาญ
หรือบ�ำเหน็จเมื่ออายุครบ 60 ปี

- ครม. เห็นชอบหลักการ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
- ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.) ตรวจพิจารณาร่างแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
- กค. แจ้งยืนยันร่าง พ.ร.บ. กบช. โดยมี
ข้อสังเกต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561,
15 พฤษภาคม 2561, 31 กรกฎาคม
2561 และ 17 มกราคม 2562
- ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สลค.

The Draft Revolving Fund for Supporting the TFFIF Act has the main objective to set The Draft Act is under the
up the revolving fund to support investors for their minimum return from TFFIF. The
consideration of the Office of the
Cabinet approved the Draft Revolving Fund for Supporting the TFFIF Act and the draft Council of State.
Act is currently under the consideration of the Office of the Council of State.

เป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
เพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราช
บัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
พ.ศ. ....... แล้ว ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

The Revenue Department (RD) has proposed an amendment of the Revenue Code
In process to endorse the law and
Act that comprises 4 schemes including (1) e-Filing (2) e-Withholding tax (3) e-Tax
publish in the Royal Gazette
Invoice and e-Receipt and (4) Delivering data through electronic channel. All schemes
have been introduced to accompany with National e-Payment Master Plan. After the
draft approval from the cabinet, the law has been sent to Office of the Council State
to in process of consideration and received feedback from relevant agencies. From
that hearing, banks are assigned to deliver some kind of data to RD, so the Bank of
Thailand gave opinions that the law should intensively curb scope of tax data and
determine lists which banks need to operate.

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ
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รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาและก�ำกับดูแลระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญให้มี
ความครอบคลุม เพียงพอ และยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ของประเทศ

- ครม. เห็นชอบในหลักการ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
- สคก. ตรวจพิจารณาร่างแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
- กค. แจ้งยืนยันร่าง พ.ร.บ. คนบ.
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
- ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สลค.

- On November 8, 2016, The
cabinet has approved the content
of the draft NPF Bill B.E. …..... .
- As of January 2019, the draft
NPF Bill is under consideration
of The Secretariat of the Cabinet
to pass on to the NLA.

สถานะ

6. ร่างพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ........ และร่างพระราช
บัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กลุ่มที่ 1 บทบัญญัติที่
มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
ประชาชนโดยตรง

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในการก�ำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิต
นายหน้าประกันชีวิต ผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน และเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อคุ้มครอง
ประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย รวมทั้งปรับปรุงบทก�ำหนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

- ครม. เห็นชอบหลักการ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

The Draft National Pension The Committee formulates national pension policy to ensure the coverage, adequacy - On November 8, 2016, The
Committee Bill B.E. ....
and sustainability of the pension system. The Committee is chaired by Prime Minister
cabinet has approved the content
and comprises the representatives from relating agencies such as Ministry of Finance,
of the draft NPC Bill B.E. ....…. .
Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of Interior, Ministry of
- As of January 2019, the Draft
Labor and experts on law, investment and pension.
NPC Bill is under consideration
of The Secretariat of the Cabinet
to pass on to the NLA.

5. ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
บ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ
พ.ศ. ....
(ร่าง พ.ร.บ. คนบ.)

The Draft National Pension National Pension Fund (NPF) is a mandatory provident fund which aims ensure an
Fund Bill B.E. ....
adequate post-retirement income with no less than 50% of workers’ latest salary.
The National Pension Fund covers employees in private sector, temporary employees
in public sector and employees of State-owned Enterprises (SOEs) who aged 15 to
60 years old. Under this pension scheme, employees and employers are obliged to
make monthly savings to the Fund, and employers can opt for receive 20-year
pension or lump-sum payments when they reach 60 years old

กฎหมาย

สศค.

FPO

สศค.

FPO

หน่วยงาน

92

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

7. ร่างพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างพระราช
บัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงของบริษัท

The Draft Life Insurance
Act, B.E. .... and The Draft
Non-Life Insurance Act,
B.E. .... Group 1 : Group
of the provisions which
focus on direct public
protection (The Draft Life
and \Non-Life Insurance
Act Group 1)

กฎหมาย

- The Drafts had been approved
by the cabinet resolution on
November 13, 2018.
- The Council of State has
completed the examination of
the Draft Life and Non-Life
Insurance Act Group 1.
- As of current, the Draft Life and
Non-Life Insurance Act Group 1
are under the consideration of
the National Legislative Assembly.

สถานะ

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกัน
ครม. เห็นชอบหลักการ
วินาศภัย พ.ศ. 2535
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
1) ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ ให้มีความเหมาะสม
2) ก�ำหนดบทบัญญัติเพื่อใช้ ในการก�ำกับดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้ทราบแหล่งที่มา
ของเงินทุนและมีความโปร่งใสมากขึ้น
3) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนและการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4) ก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5) ก�ำหนดให้การจัดท�ำบัญชี สมุดทะเบียน และงบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
6) ก�ำหนดกระบวนการแก้ไขฐานะและการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นรูปธรรม
ลดการใช้ดุลพินิจ และเกิดความชัดเจนต่อภาคธุรกิจมากขึ้น
7) ก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยและการรักษาความลับ
ของข้อมูลด้วย

Amendments to the Life Insurance Act, B.E. 2535 and the Non-Life Insurance Act,
B.E. 2535, by revising the provisions in the supervision of life insurance agents,
Life insurance broker, Casualty assessor, Non-life insurance agent, and non-life
insurance broker so to be in accordance with current situation. The objectives of the
amendments also include protecting people from insurance fraud. Penalty clauses
related to each relevant are also improved by making them more appropriate.
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The Draft Act amending
the Emergency Decree on
Asset Management
Company B.E. 2541

8. ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมพระราชก�ำหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

The Draft Life Insurance
Act, B.E. .... and The Draft
Non-Life Insurance Act,
B.E. .... Group 2: Group
of the Provisions relating
to enhancing the strength
and stability of the
company

กฎหมาย

สถานะ

- ครม. เห็นชอบหลักการ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
- สคก. พิจารณาเสร็จแล้ว และ สศค.
ได้แจ้งความคิดเห็นไปยัง สคก. แล้ว

The law aims to expand the scope of business of an asset management company
- The cabinet has approved the
licensed under this Emergency Decree to include purchase, transfer, and management principles of the Bill on March 7, 2017.
of non-performing assets from non-bank financial institutions. The law also allows an - Currently, the Bill is under the
asset management company to provide advice on debt restructuring to debtors,
consideration of the Council of State.
financial institutions, and non-bank financial institutions.
- The Council of State has finished
its process of consideration, and
FPO has already informed the
Council of State of its opinion.

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยให้มีการขยาย
ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ
รับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทาง
การเงิน และท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์

Amendments to the Life Insurance Act, B.E. 2535 and the Non-Life Insurance Act,
The draft had been approved the
B.E. 2535 as follows.
cabinet resolution on November 26,
1) Revision of provisions regarding the prohibited characteristics of director or
2018.
management authority to be more appropriate.
2) Establishment of provisions for the supervision of shareholders of the company in
order to identify the source of funds and to be more transparent
3) Amendment to the provisions regarding maintaining of capital fund and asset
management of the company in accordance with international standards.
4) Determination of the roles and responsibilities of actuaries in accordance with
international standards
5) Improvements made to the clauses related to accounting, registration, and
financial statements so to be in accordance with accounting standards.
6) Establishing a concrete procedure of improving financial status and operation of
the company, as well as to reduce discretion and create more clarity towards the
business sector.
7) Establishing measures regarding the disclosure of information about the insurance
industry and the confidentiality of information.
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The act extends the objective of the Government Housing Bank (GHB) to include
providing Reverse Mortgage Loan (RM), amend the GHB’s committee composition,
and amend the authority to appoint managing director and issuing of bond and
debenture. In addition, the act also allow GHB to issue and sell the prize-linked
saving account.

The Draft The
Government Housing
Bank Act (No. ..)
B.E. ….

- The cabinet has approved the
principles of the Bill on March 28,
2017.
- Currently, the Bill is under the
consideration of the National
Legislative Assembly.

- ครม. เห็นชอบหลักการ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
- ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
- อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

สถานะ

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
- ครม. เห็นชอบหลักการ
รวมถึงเป็นผู้ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ภาครัฐจึงจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูป การก�ำกับดูแล
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
และบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสม - สนช. ลงมติรับหลักการ
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
ในระดับสากล โดยการตราพระราชบัญญัติเพื่อก�ำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติ
ของผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้ก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา
ให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายและก�ำหนดหน้าที่
ของสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
และอ�ำนาจในการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ในวาระที่ 2
ตลอดจนให้มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบาย
ของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การประเมินผลการด�ำเนินงาน และการก�ำหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ อันน�ำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพื่อแก้ไข
วัตถุประสงค์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้รองรับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ
(Reverse Mortgage : RM) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส. แก้ไขอ�ำนาจ
ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ แก้ไขอ�ำนาจในการออกและขายพันธบัตร
หุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ ธอส. มีอ�ำนาจในการออกและขายสลากออมทรัพย์ เพื่อให้ ธอส.
มีช่องทางใหม่ในการระดมทุนระยะยาวยิ่งขึ้น

9. ร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

10. ร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาการก�ำกับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....
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The Draft Transfer
Pricing Act

11. ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[มาตรการป้องกันการก�ำหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (Transfer
Pricing)]

The Draft ,bill on
the development of
the supervision and
management of stateowned enterprises

กฎหมาย

สถานะ

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

เนื่องจากการก�ำหนดราคาโอนส�ำหรับธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถ
ควบคุมกันได้และไม่อยู่ภายใต้กลไกของตลาด อาจถูกน�ำมาใช้เพื่อถ่ายโอนก�ำไรในระหว่าง
กลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีอากรที่พึง
ต้องเสีย อันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจัดเก็บภาษีอากรทั้งในระดับภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ จึงจ�ำเป็นจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหา
ดังกล่าว ด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

SEPO

หน่วยงาน

Transfer Pricing Act has been
published on November 21, 2018

The Revenue
Department

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กรมสรรพากร
รัษฎากร ฉบับที่ (47) พ.ศ. 2561
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2561

because of their duty in delivering public services and infrastructure. With an aim
- The Cabinet approved the bill
to improve overall efficiency and cope with economic and social challenges, the
on August 8, 2017.
Government is drafting an act to reform the entire SOEs supervision and management - The National Legislative Assembly
system. The bill entails the more coherent governance structure by specifying roles
agreed in principle of the bill
and responsibilities, and the relationship of policy maker, owner and regulator. It
on September 1, 2017
legalizes the national State Enterprise Policy Committee and empowers the State
- The bill is currently being read in
Enterprise Policy Office to be the responsible unit for every SOE-related matter.
detail by the Select Committee
Moreover, the internationally standardized measures are also incorporated in the bill.
before it is processed to the
The SOE development plan is firstly introduced as a channel for policy transfer from
second reading of the NLA.
the Government to SOE. Secondly, the corporate governance and performance
assessment will be more holistic and able to reflect the progress of their operations.
The most important adjustment is the director nomination process that will put more
emphasis on transparency and qualities of each board candidate. The success of
the bill will be the cornerstone of the SOEs reformation that brings about the better
quality of life and the sustainable economic development.
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The Draft Rights over
Leasehold Asset Bill
B.E. …

12. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....

กฎหมาย

สถานะ

1. Since there are some obstacles in the current laws, namely the lease law in Civil
and Commercial Code and the Lease of Immovable Property for Commercial and
Industrial Purposes Act of 1999, therefore it is necessary to have the law that could
solve the problems of the current laws and overcome those obstacles. Accordingly,
this Bill will provide more flexibility and opportunities in using real property which
will consequently boost investor confidence and Thai economy.
2. To encourage investment, particularly in real estate sector, by introducing the new
kind of asset class called “Rights over Leasehold Asset” (hereinafter, Right) which
is the right on real property that allows the person holding such right to use the
registered real property in a similar way to the person holding ownership but only
for a fixed period of time not exceeding 30 years. Therefore, the person holding
the Right will be able to broadly use the real property, transfer the right, grant
leases on real property, pass the Right to his/her heirs and use the Right as
collateral to secure a loan by mortgage.

- The cabinet has approved the
principles of the Bill on
January 9, 2018.
- Currently, the Bill is under
the consideration of the
National Legislative Assembly.

1. เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบัน ได้แก่ กฎหมายการเช่า - ครม. เห็นชอบหลักการ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ยังมีอุปสรรคบางประการซึ่งท�ำให้ไม่สามารถ
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจ�ำเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นมาใหม่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้สิทธิและโอกาสในการ
ใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ อันจะส่งผลให้นักลงทุนมีความมั่นใจและท�ำให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดี
2. เพื่อที่จะดึงดูดให้มีการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงมีการสร้าง
สินทรัพย์ชนิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ” ซึ่งเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ ใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ทรงสามารถใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเต็มที่เสมือน
เป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในระยะเวลาที่จ�ำกัด คือไม่เกิน 30 ปี ดังนี้ ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคล่องตัว โดยสามารถโอนทรัพย์อิงสิทธิน�ำอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวออกให้เช่า ให้ทรัพย์อิงสิทธิตกทอดเป็นมรดก หรือน�ำทรัพย์อิงสิทธิไปเป็น
หลักประกันการช�ำระหนี้โดยการจ�ำนองได้
3. เจ้าของที่ดิน หรือห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีความประสงค์จะก่อตั้ง
ทรัพย์อิงสิทธิลงบนอสังหาริมทรัพย์ของตน อาจท�ำได้ โดยน�ำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
ไปจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หลังจากที่มีการจดทะเบียนแล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออก “หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ” ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่ใช้ส�ำหรับ
การจดทะเบียนและบันทึกนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์อิงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็น การโอน
ทรัพย์อิงสิทธิ การจ�ำนองทรัพย์อิงสิทธิ และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีทรัพย์อิงสิทธิอยู่
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เพื่อส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชนให้พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนภายในต�ำบล
โดยการให้สภาพนิติบุคคลแก่องค์กรการเงินชุมชนที่มาขึ้นทะเบียน ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินชุมชน และมีธนาคารประสานงานรับจดทะเบียน
และสนับสนุนการด�ำเนินงานและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. Owners of lands with title deeds (Nor-Sor 4) or Condominiums who wish to
create the Right on their properties may bring their title deeds to competent
officials for registration. After the registration, competent officials will issue
“Rights over Leasehold Asset Deed” which is the certificate of the Right using for
registration of any juristic acts relating to the Right. To be precise, the Deed is
used to register and record transfers of the Right, mortgages of the Right and
any leases on the real property granted by the person holding the Right.

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

The Draft CommunityThe purpose of this Act is to promote local group saving and lending by
based Financial Institution legalized and standardized the qualified Community Based Financial groups to be
Act
“Community-based Financial Institution” that still base on community owned
and self-management and upgrade to provide better financial services and with
appropriate regulatory framework. This Acts, also assign role of supportive, appoint
selected Bank to be coordinator and Incubator of People Financial Institution in every
aspect include banking technology or operation platform.

13. ร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. ....
(เดิมชื่อ ร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินชุมชน
พ.ศ. ....)

กฎหมาย

- In principle , Approved by
Cabinet on Feb 6, 2018
- In principle , Approved by
National Legislative Assembly
On Dec 25, 2018
- Currently, the Bill is under
the consideration of the National
Legislative Assembly

- ครม. เห็นชอบหลักการ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติ
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวาระที่ 2

สถานะ
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15.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ....
(ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การร่วมลงทุนฯ)

มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มกี ารก�ำหนดนโยบายของรัฐทีช่ ดั เจนและแน่นอนในการจัดท�ำโครงสร้าง
- ครม. เห็นชอบหลักการ
พื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ตั้งอยู่บน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
พื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุน
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินยั การเงินการคลัง และมุง่ เน้นการใช้
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนโดยค�ำนึงถึงความส�ำเร็จของโครงการร่วมลงทุน
รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ ตลอดจนมี
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการจัดท�ำโครงการร่วมลงทุนทีก่ ระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวสอบได้
และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการ
สาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ตามนโยบายของรัฐบาล

The Amended Draft Bill of Securities and Exchange Act B.E. 2535 (the Draft Bill)
- On February 27, 2018, the cabinet
aims to upgrade the Thai capital market to conform to global standards. Under the
approved in principle the amended
draft bill, the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange
draft bill of Securities and
of Thailand (SET) are required to improve transparency and effectiveness for its
Exchange Act B.E. 2535.
operations and within the organizations. At the same time, the Draft Bill offers more - On December 26, 2018, the
flexibility to better accommodate the applications of new technology in securities
National Legislative Assembly (NLA)
business, while commit to promote investor protection. In addition, the Draft Bill calls
approved the Draft Bill in its first
for the establishment of the Capital Market Development Fund (CMDF) in order to
reading in the law enactment process.
separate market development functions from exchange functions. CMDF will be
- At present, the Draft Bill is examined
tasked with setting directions for and promoting capital market development of
by a scrutiny committee set up by
Thailand.
the NLA in its second reading.

The Amended Draft
Bill of Securities and
Exchange Act
B.E. 2535

สถานะ

ร่างพระราชบัญญัติฯ จะช่วยท�ำให้ โครงสร้างการก�ำกับดูแลตลาดทุนไทยมีความสอดคล้องกับ - ครม. เห็นชอบหลักการ
แนวทางการก�ำกับดูแลตามมาตรฐานสากล มีความชัดเจน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
โดยยังคงยึดหลักในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นหลัก ในขณะเดียวกันการเพิ่มความยืดหยุ่น - สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับ
ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รองรับนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสนับสนุน
หลักการร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
ให้มีผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุน CMDF จะท�ำให้มีองค์กร และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
ที่เป็นศูนย์กลางในการก�ำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไป
พ.ศ. .... ชุดยกระดับการก�ำกับดูแล
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวมและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
ตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
อย่างทั่วถึง
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
- ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ 2

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

14. ร่างพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ชุดยกระดับ
การก�ำกับดูแลตลาดทุน
ให้เป็นไปตามาตรฐานสากล

กฎหมาย

สคร.
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เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
(พระราชบัญญัติฯ) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่อง
ที่เป็นข้อจ�ำกัดในการท�ำธุรกรรมภายใต้พระราชบัญญัติฯ

Amendments to the Escrow Act B.E. 2551 (“Escrow Act”), which is currently
enforced, for the purpose of alleviating problems and obstacles that may impede
the conduct of escrow transactions under the Escrow Act.

The Draft Escrow Act
(No. ..) B.E. ….

- The draft had been approved by
the cabinet resolution on April 10,
2018.
- The Council of State has
completed the examination of
the Draft Escrow Act.
- Currently, the Draft Escrow Act
is under the consideration of the
National Legislative Assembly.

- ครม. เห็นชอบหลักการ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
- ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

The cabinet has approved the principle of the draft of Public - Private Partnership
- April 3, 2018, the cabinet
Act B.E. .... (The draft of PPP Act B.E. ....) on 3 April 2018 to replace the Private Inapproved the principle of the
vestments in State Undertakings Act B.E. 2556 (2013) which is the current PPP Law.
draft of PPP Act B.E. ….
The purpose of such revision of Thai PPP law is to establish clearer and more precise - The draft act is under the
public policies related to national infrastructure and public service, based on true
consideration by The Council
public-private partnership principle. The draft of PPP Act B.E. .... includes appropriate
of State
PPP promotional measures for the PPP Project under the monetary and fiscal
discipline and put emphasis on utilizing the innovations of the private sector to carry
out the public services. Furthermore, it provides a clear concise and transparent
process which creates incentives for the private sector to invest in public infrastructure
development projects more quickly and efficiently according to government policies.

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

16. ร่างพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

The Draft of Public Private Partnership Act
B.E. …. (The draft of
PPP Act B.E. ….)

กฎหมาย
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The Draft of Government
Lottery Office Act (No..)
B.E. ….

17. ร่างพระราชบัญญัติ
ส�ำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

กฎหมาย

สถานะ

The Government Lottery Office Act, B.E. 2517 is being revised to increase
operational efficiency and be appropriate to the situation. The revision includes
‘definitions’, ‘location of the office’, ‘composition, structure and duties and power
of the board of directors’, ‘duties and power of the executive director’, ‘accounting’,
‘the allocation of the proceeds received from the lottery-ticket sales’ and ‘penalties
for the offence of lottery-ticket overpricing, and lottery-ticket sale in an academic
institution or the sale to persons under the age of 20’.

- The Cabinet approved the
principle of the draft Act on
April 17, 2018.
- The Council of State (12th Law
Committee) arranged the first
meeting to review the draft Act
on May 18, 2018.
- The Council of State (12th Law
Committee) completed the
examination of the draft on
December 27, 2018.
- The National Legislative Assembly
agreed in principle of the draft
Act on January 10, 2019.

มีหลักการและเหตุผลที่มีการปรับบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ครม. เห็นชอบหลักการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทนิยาม พื้นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
องค์ประกอบการด�ำรงต�ำแหน่ง และอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
- คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12)
อ�ำนาจหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการ การบัญชีของส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การจัดตั้งกองทุน
ประชุมพิจารณาร่างฯ ครั้งที่ 1
บริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม รวมถึงการแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจ�ำหน่าย
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 แล้ว
สลากกินแบ่งรัฐบาล และสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของตลาด รวมทั้ง
- คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12)
แก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษส�ำหรับความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ตรวจร่างและพิจารณาแล้วเสร็จ
และก�ำหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขาย
และส่งเรือ่ งให้ สลค. เพื่อเสนอ
สลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต�่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบในหลักการวาระแรก
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

SEPO

สคร.

หน่วยงาน

Key Performance

Ministry of Finance Annual Report 2018

101

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

The Draft of the
Government Pension
Fund Act (no.) B.E.

18. ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(ร่าง พ.ร.บ. กบข.)

กฎหมาย

สถานะ

It is an amendment to the Government Pension Fund Act, B.E. 2539 (1996) in
order to be suitable for the current situation which the Ministry of Finance, by the
Comptroller General’s Department, has drafted amendments in many issues as
follows:
1. those who were members of other provident funds Can transfer money from
such funds to GPF’s financial management
2. allow GPF to set up Asset Management Company
3. adjust the ceiling for fund contribution from 15 percent of the salary to 30 percent
to allow the members to save more money for the long-term use

The cabinet has approved on
April 24, 2018

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อให้มี - ครม. เห็นชอบหลักการ
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ยกร่างแก้ไข
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ในหลายประเด็น ดังนี้
1) การให้ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ สามารถโอนเงินจากกองทุนดังกล่าว
ให้ กบข. บริหารต่อได้
2) เปิดทางให้ กบข. สามารถจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจ�ำกัดได้
3) ปรับเพดานการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนจากร้อยละ 15 ของเงินเดือนเพิ่มเป็นร้อยละ 30
เพื่อให้สมาชิกสะสมเงินเอาไว้ ใช้ ในระยะยาวเพิ่มขึ้น
4) ให้ข้าราชการบางประเภทที่กฎหมายบัญญัติให้เกษียณอายุราชการ ภายหลังจากอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ เช่น ข้าราชการตุลาการ หรือข้าราชการอัยการ เป็นเหตุให้ข้าราชการบาง
ประเภทได้รับเงินจาก กบข. ล่าช้ากว่าหน่วยงานอื่น สามารถขอรับเงินสะสมและเงินสมทบ
พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวได้
5) ให้สมาชิกทีส่ นิ้ สุดสมาชิกภาพแล้ว แต่เลือกทีจ่ ะยังไม่ขอรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม
เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวคืน หรือเลือกทยอยรับเงินคืน
โดยให้ กบข. บริหารเงินดังกล่าวต่อไปได้ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนส�ำหรับเงิน
ดังกล่าว
6) ปรับปรุงแก้ไขการบริหารเงินของ กบข. บางประเด็น คือ (1) ขยายขอบเขตการน�ำเงินส�ำรอง
และเงินกองกลางของกองทุนฯ ไปลงทุนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น (2) ให้สมาชิกเลือก
แผนการลงทุนส�ำหรับ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว
และ (3) ก�ำหนดให้ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้เลือกแผนการลงทุนใด ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้
กองทุนจัดแผนการลงทุนที่ก�ำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุ
ของสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานของกองทุน กบข.

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ
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Civil State Fund for Local Economy, in accordance with the regulations of Executive - The cabinet has approved the
The
Committee of Civil State Fund for Local Economy on the Administration of Civil State
draft on July 3, 2018
Comptroller
Fund for Local Economy B.E. 2560 set objectives to create financial stability,
- The National Legislative Assembly General’s
increase potential and develop a comprehensive social protection system for
agreed in principle of the draft on Department
registered low-income people and farmers the project. However, In addition to limited
September 13, 2018
budget, the fund’s objectives do not fully cover public assistance in time of difficult,
- Under the consideration of the
therefore, it is appropriate to extend the fund objectives and be a source of fund
select committee
for sustainable and efficient public assistance.

หน่วยงาน

The Draft of the State
Welfare for Local
Economy and Social Act
B.E. (Formerly known as
The Draft of the Civil
State Fund for Local
Economy and Social Act
B.E.)

สถานะ

โดยที่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน
- ครม. เห็นชอบหลักการ
กรมบัญชีกลาง
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่าด้วยการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาระบบ
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา
คุ้มครองทางสังคม อย่างครบวงจร ส�ำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียน
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เนื่องจากมีงบประมาณที่จ�ำกัด ประกอบกับ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561
วัตถุประสงค์ของกองทุนยังไม่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในภาวะล�ำบาก
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงสมควรก�ำหนดให้กองทุนขยายวัตถุประสงค์และเป็นแหล่งเงินทุน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4. allow certain types of government officials with Mandatory Retirement after at the
age of 60 , such as judicial officers or prosecutors, who receive money from GPF
later than other agencies, can collect accumulated deposits and contributions with
their benefits.
5. In case of membership termination and the members decide not to collect the full
or partial accumulated deposits, contributions, initial grants, compensation with
their benefits, the GPF can continue the management and alter the investment plan.
6. Improve some GPF’s money management issues: (1) expanding the scope of
the Funds’ reserves and pools to invest more widely (2) allow members to choose
investment plans for the initial grants, compensation and their benefits and
(3) determine the investment plan for the members who do not choose their plans
shall be deemed that the Fund can set up an investment plan which specifies to
invest in securities that are suitable for the age of the members in order to
increase the efficiency of the GPF management

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

19. ร่างพระราชบัญญัติการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม
พ.ศ. .... (เดิมชื่อ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม
พ.ศ. ....)

กฎหมาย
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Gain from Developing Infrastructure on Transportation Projects tax is applied to
owners of land and condominium or real estate developers whose assets located
within the surrounding area the government transportation infrastructure projects.
The purpose of this tax is to increase fairness by taxing increasing value of assets
resulted from the projects.

The Draft Gain from
Developing Infrastructure
on Transportation Projects
Tax Act B.E. ….

The Draft Tax on
Investments on income
mutual funds

Corporations that invested on income mutual funds will be subject to withholding
tax of 15% of income before taxable expenses

มีสาระส�ำคัญเป็นการก�ำหนดให้กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15
ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของรัฐเป็นการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินหรือห้องชุด และผู้พัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์
รอบพื้นที่โครงการที่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดที่เพิ่มขึ้นจากจัดท�ำโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมในระบบภาษี

20. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการ
ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....
(ร่าง พ.ร.บ. Windfall tax)

21. ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การลงทุนในตราสารหนี้
ผ่านกองทุนรวม)

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

กฎหมาย

กรมสรรพากร

FPO

สศค.

หน่วยงาน

Improcess to endorse the law and The Revenue
publish in the Royal Gazette
Department

รอลงราชกิจจานุเบกษา

- The cabinet has approved draft
Gain from Developing
Infrastructure on Transportation
Projects Tax Act B.E. …. on
July 10, 2018 and is now under
consideration of the Council of
State.

- ครม. เห็นชอบในหลักการ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
- อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถานะ
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มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) พัฒนาโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (โครงข่ายฯ) ที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ (2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการ และ (3) ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายฯ ได้
The Draft Electronic
The bill stipulates legal definitions of “Authentication” and “Digital Authentication
Transactions Act (No. ..) System,” and a person, whether natural or juristic, can authenticate oneself digitally.
B.E. ….
Authentication through Digital Authentication System is presumed to be legally
binding. The bill also qualifies Digital Authentication System as service businesses
relating to electronic transaction, and the Royal Decree can be issued to regulate
such businesses.
23. ร่างพระราชบัญญัติ
มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดให้สถาบันการเงินน�ำส่งเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 10 ปี
การบริหารจัดการบัญชี
ขึ้นไป ให้กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และให้อ�ำนาจกรมบัญชีกลางเป็นผู้บริหาร
เงินฝากที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว จัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าว และจัดให้มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ในการสืบค้น
ของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... ข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแก่ผู้มีสิทธิเรียกร้อง (เจ้าของบัญชีเงินฝากที่ไม่มี
(ร่าง พ.ร.บ. Dormant
การเคลื่อนไหว) หรือทายาท พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้อง
Account)
หรือทายาท ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ถึงเลขาธิการ ครม. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. Dormant Account ต่อมา ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อขอให้กระทรวง
การคลังพิจารณาจัดท�ำข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นข้อสังเกตของ สลค. เพื่อ ครม. ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. Dormant Account และได้มีหนังสือ ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2561 เพื่อขอให้กระทรวงการคลังด�ำเนินการตามค�ำสั่งรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ที่ให้น�ำข้อสังเกตของ สลค. ไปประกอบการพิจารณาทบทวนร่าง
พ.ร.บ. Dormant Account เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และแผนปฏิรูปประเทศ ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
The Draft Dormant
The draft law requires financial institutions (FIs) to remit current and saving deposit
Account Act B.E. ….
accounts that have been inactive for more than 10 years to Ministry of Finance. The
Comptroller General’s Department (CGD) will then be responsible for managing these
dormant accounts in place of the FIs by depositing the money in these accounts in
the Treasury Reserve Account. Moreover, the draft law also requires the CGD to have
in place an online searching system to track these dormant deposits. This will enable
the account owners to monitor their account deposits and reclaim the principals to
reserve the rights of the account owners or their legal heirs reserve to reclaim these
principals at any time.

22. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กฎหมาย

The Minister of Finance sent an
official letter, dated September 12,
2018, to the Secretariat of the
Cabinet to report on a result of
consideration of the Bill, by the
Minister of Finance, for the
cabinet’s consideration.

FPO

- The cabinet has approved the
principles of the Bill on
September 11, 2018.
- Currently, the Bill is under the
consideration of the National
Legislative Assembly.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มี
หนังสือ ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
ถึงเลขาธิการ ครม. เพื่อชี้แจงผล
การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว
ของกระทรวงการคลัง เพื่อน�ำไป
ประกอบการเสนอ ครม. พิจารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป

FPO

สศค.

สศค.

หน่วยงาน

- ครม. เห็นชอบหลักการ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
- อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

สถานะ
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เป็นการปรับปรุงกฎหมายที่ราชพัสดุ โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นใหม่ ยกเลิก
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
ที่ใช้ ในราชการและให้บริการสาธารณะ ดังนั้น ประชาชนจะได้รับบริการภาครัฐที่ดีขึ้น
ทั้งในเรื่องความสะดวกสบายเกี่ยวกับสถานที่บริการประชาชน มีพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น
รวมถึงการด�ำเนินโครงการช่วยเหลือต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการน�ำที่ราชพัสดุ
ไปสนับสนุน

The Ratchaphatsadu Land The Treasury Department improves the Ratchaphatsadu Land Act BE. ...., Draft as
Act BE. ....., The Draft
the replacement of Ratchaphatsadu Land Act BE. 2518. The Treasury Department
updates provisions of the new Ratchaphatsadu Land Act, which improve state
property management in the most efficient way.

25. ร่างพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....

กรมธนารักษ์

FPO

สศค.

หน่วยงาน

The Draft is under consideration
The Treasury
by the National Legislative Assembly Department
Committee.

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (วาระที่ 3)

- On July 10, 2018, the cabinet
approved in principle the draft
of Private Asset Management
Trust Act.
- Under consideration of the
Council of State

The Draft of Private Asset At present, the context of the personal asset management tools in Thailand has
Management Trust Act
limitations, which resulted in having assets taken out and managed outside the
country. To eliminate the current limitation, it is necessary to implement the trust law
to be effective tool for personal assets management and help to reduce personal
assets to be managed outside the country, which will benefit to Thailand’s overall
economic development.

สถานะ

- คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบใน
หลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2561
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

โดยปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลมีข้อจ�ำกัดในการใช้เครื่องมือบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน อีกทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ส่งผลให้มีทรัพย์สินในประเทศถูกน�ำออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงจ�ำเป็นที่ต้องน�ำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
เป็นเครื่องมือน�ำมาใช้ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ช่วยลดการน�ำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

24. ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อการจัดการ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
พ.ศ. ....

กฎหมาย
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สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้น�ำเนื้อหาในหมวด 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (มาตรา 105 - 105 อัฏฐ) มาบัญญัติขึ้นเป็น
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ โดยร่างกฎหมายที่เสนอได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินให้ครอบคลุมกิจการต่างๆ ของรัฐที่ต้องใช้ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นฐาน
ในการค�ำนวณมีการกระจายอ�ำนาจในการก�ำหนดราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินไปยัง
คณะกรรมการประจ�ำจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางที่เป็นมาตรฐาน การด�ำเนินการเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกประเมินสามารถขอให้มีการทบทวน
หากเห็นว่าการประเมินนั้น ไม่ถูกต้อง ซึ่งต่อไปการก�ำหนดมูลค่าทรัพย์สินที่มีลักษณะ
เดียวกัน ท�ำเลที่ตั้ง ลักษณะการใช้ประโยชน์เหมือนกัน ราคาประเมินควรที่จะเท่ากัน
หรือใกล้เคียงกัน เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ
ของทางราชการ

The Treasury Department legislate the Land and Building Tax Act BE. ...., Draft from
Act Promulgating the Land Code (section 105). This aims to new standard of land,
condominium and building values for registration, and support local authorities for
properties valuation. At this moment Ministry of Finance submits the Land and
Building Tax Act BE. ...., Draft to the Secretariat of the Cabinet.

ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศแก่ผู้ที่ไม่ได้เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและได้มีการใช้บริการนั้นใประเทศไทย
หากมีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (เกินกว่าฐานภาษีของกิจการ
ขนาดย่อมตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร) ให้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการดังกล่าวมีรายรับ
ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่ประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้สามารถยื่นขอ
จดทะเบียนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด

กฎหมาย

26. ร่างพระราชบัญญัติ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....

The Draft Land and
Building Tax Act BE. ....,

27. ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากผู้ประกอบการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
ในต่างประเทศ)

กรมธนารักษ์

หน่วยงาน

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาหลังจาก
กรมสรรพากรได้ปรับปรุงถ้อยค�ำ
ในร่างกฎหมายตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมสรรพากร

The Draft is under consideration of The Treasury
the Council of State
Department

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (วาระที่ 1)

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

28. ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้ง
ส�ำนักงานเศรษฐกิจและ
การค้าที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทยตามที่ ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตาม
ข้อผูกพันที่ ได้ท�ำขึ้น)

The Draft Tax on foreign
e-Business

กฎหมาย

The law was edited comments
from the Office of the Council of
State In consideration of Office of
the Council of State

สถานะ

A zero VAT rate is applied to value-added tax calculations in case of sales of goods
and services to the United Nations and its agencies, embassies, consulate-general,
consulates, other organizations obligated to Thailand and Economy and Trade Office
permitted by the assigned cabinet. Sales and services need to comply with the
Notification of Director-General of the Revenue Department.

กรมสรรพากร

The Revenue
Department

หน่วยงาน

In process to endorse the law and The Revenue
publish in the Royal Gazette
Department

ก�ำหนดให้ ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการค�ำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับการประกอบกิจการการขาย รอลงราชกิจจานุเบกษา
สินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงช�ำนัญพิเศษของสหประชาชาติ
สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับสถาน
เอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือทบวงช�ำนัญการพิเศษของสหประชาชาติ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ตามข้อผูกพันที่ได้ท�ำขึ้น ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนดให้ยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทต่างๆ ซึ่งเรียกเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร แก่ส�ำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ท�ำขึ้น และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานนั้นในส่วนของ
(1) สถานท�ำการของส�ำนักงาน ที่อยู่ของหัวหน้าส�ำนักงานนั้น (2) ยานพาหนะของส�ำนักงาน
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน (3) เงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานได้รับจากส�ำนักงาน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ

Oversea businesses without VAT registration providing services in Thailand and
their revenues operated in Thailand over 1.8 million baht per year are obligated to
apply for VAT registrants within 30 days from income exceeding date. However,
if revenues of foreign operators do not reach that minimum values and if desire,
they are allowed to apply VAT registration.

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ
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30. ร่างพระราชบัญญัติการ
ก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการทาง
การเงิน พ.ศ. ....

The Draft Using foreign
currency to calculate
corporate income tax

29. ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงิน
ต่างประเทศในการค�ำนวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กฎหมาย

สถานะ

In process to endorse the law and
publish in the Royal Gazette

- ครม. เห็นชอบหลักการ
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ ให้บริการทางการเงินบางประเภทซึ่งมีบทบาทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
แต่ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐก�ำกับดูแลอย่างชัดเจน ท�ำให้การประกอบธุรกิจขาดแนวปฏิบัติที่
- อยูร่ ะหว่างตรวจพิจารณา
เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม ดังนั้น เพื่อประโยชน์ ในการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการทางการเงิน
ร่างกฎหมายโดยส�ำนักงาน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินของประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎหมาย
เพื่อรองรับการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการทางการเงินดังกล่าวร่างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย
บทบัญญัติ 3 หมวด 74 มาตรา โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็นผูร้ กั ษาการ การก�ำกับ
จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการทางการเงินทีม่ ปี ลัดกระทรวงการคลังเป็น
ประธาน และมีการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลผู้ ให้บริการทางการเงินมีฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติในการก�ำกับ
ดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ ให้บริการทางการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร
ที่คณะกรรมการก�ำหนดในระยะเริ่มแรกจะมีการก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ ให้บริการ
ทางการเงินรวม 5 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อ
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และสินเชื่อที่มีการรับสมุดคู่มือ
จดทะเบียนรถเป็นประกันการช�ำระหนี้ (สินเชื่อทะเบียนรถ) โดยผู้ ให้บริการกลุ่มนี้จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากส�ำนักงาน (2) ผู้ ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะ
คล้ายการให้สินเชื่อ ได้แก่ การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง เป็นทางค้าปกติ
โดยผู้ ให้บริการกลุ่มนี้จะต้องขึ้นทะเบียนในการประกอบธุรกิจกับส�ำนักงาน

The RD aims to facilitate companies using foreign currency to calculate net profit
or net loss on corporate income tax. Companies are able to provide financial reports
by using foreign currency, in accordance with accounting standards. Average rate
betweenbuying and selling rates announced by the Bank of Thailand, or estimated
rates that are close to actual exchange rate on the date of transactions are able to
apply for tax calculation.

รอลงราชกิจจานุเบกษา
ร่างพระราชบัญญัติฯ ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงิน
ต่างประเทศในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ทั้งนี้
บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องจัดท�ำบัญชีด้วยสกุลเงินต่างประเทศซึ่งเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ ในการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี และเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนที่ให้ ใช้ ในการแปลงค่า
โดยสามารถใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารแห่งประเทศไทย
(อัตรากลางของ ธปท.) และสามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณขึ้น ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เกิดรายการได้ด้วย เช่น อัตราถัวเฉลี่ยทั้งเดือน ทั้งนี้ต้องใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นตลอดไปเว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนจากอธิบดี

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

สศค.
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Department

กรมสรรพากร

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

31. ร่างพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การขายทอดตลาดที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
ห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย
ส�ำหรับโครงการประชารัฐ
สวัสดิการของกรมบังคับคดี)

The Draft Non-banking
Financial Institutions Act,
B.E. ….

กฎหมาย

สถานะ

รอลงราชกิจจานุเบกษา

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

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกระทรวง
ยุติธรรมได้จัดท�ำโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่
อาศัย ส�ำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี กระทรวงการคลังจึงได้สนับสนุน
นโยบายดังกล่าวโดยการยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ซื้อทอดตลาด
ในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเว้นอากรแสตมป์ข้างต้น ส�ำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยจะช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการและบริการของภาครัฐ และสนับสนุนให้
อสังหาริมทรัพย์ที่รอการขายทอดตลาดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อันจะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

- The cabinet accepted the
Some of important financial service providers are not regulated by the government
principles of Act on October 10,
triggering unstandardized and unfair operations. To protect consumers from any harm
2018.
caused by such unfair operations and to establish an appropriate framework for
financial service as an economic and financial landscape, therefore, it is necessary to - Currently, the Bill is under the
consideration of the Council
issue regulations governing financial service providers. The proposed Act is consisted
of State
of 3 chapters with 74 sections under the oversight of the Minister of Finance. The
proposed Act will render the authority of enforcement to a specialized committee
with the Permanent Secretary of the Ministry of Finance as a Chair. There shall also
be an independent agency founded under the Act to supervise Non-banking Financial
Institutions and assist the committee. In the initial phase of enforcement, 5 categories
of Non-banking Financial Institutions will be regulated under the Act: i) credit
providers (Pico-finance, and Car for cash) must be granted license from the Minister
of finance ii) Hire-purchase, Leasing, and Factoring must be registered by the agency.

สาระส�ำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ
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Department

กรมสรรพากร

FPO

หน่วยงาน
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กระทรวงการคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3
(340,276,203,366.25)
		ลูกหนี้ระยะสั้น		
11,959,956,442.00
		ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		
60,874,378,566.73
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
4
187,144,400,946.22
		เงินลงทุนระยะสั้น		
99,185,725.17
		สินค้าคงเหลือ		
21,198,534.81
		วัสดุคงเหลือ		
673,359,270.94
		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
1,176,750,679.78
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
(78,326,973,200.60)

(331,421,325,064.55)
1,254,442,478.81
58,693,770,603.99
52,633,283,835.28
139,497,625.38
0.00
466,391,671.70
644,112,187.28
(217,589,826,662.11)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
		ลูกหนี้ระยะยาว		
		เงินให้กู้ยืมระยะยาว
5
		เงินลงทุนระยะยาว
6
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
7
		สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน		
		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

59,468,273.39
147,797,594,862.42
2,240,890,782,266.52
4,580,037,563,450.74
47,547,027.19
1,797,291,922.46
2,449,306.89
6,970,632,697,109.61
6,753,042,870,447.50

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
2561

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
		เจ้าหนี้ระยะสั้น		57,047,945,221.79
		เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		
158,424,666,002.05
		เงินกู้ยืมระยะสั้น
8
161,416,030,006.14
		ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
			 ภายใน 1 ปี
9
464,931,969,906.18
		ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
			 ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี		
555,823,874.92
		เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น		
213,608,989.35
		เงินรับฝากระยะสั้น		
34,209,104,753.06
		หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
639,762,061.47
		รวมหนี้สินหมุนเวียน		877,438,910,814.96
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		
4,375,892,366.66
		เงินกู้ระยะยาว
10
4,950,426,021,319.94
		เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว		
17,799,582,945.37
		เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		
40,981,200.00
		หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
11
25,541,910,428.39
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,998,184,388,260.36
รวมหนี้สิน			
5,875,623,299,075.32
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		1,053,244,200,033.85
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
		ทุน			
3,895,131,160,377.09
		รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
(2,981,837,005,497.56)
		องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
139,950,045,154.32
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		1,053,244,200,033.85
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		6,928,867,499,109.17
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

2560

44,272,909,457.67
138,718,215,466.53
180,329,293,655.45
600,291,707,995.05
222,510,193.97
1,322,988.58
31,075,349,085.37
3,460,550,972.30
998,371,859,814.92
3,682,936,767.97
4,341,575,230,095.27
18,355,406,820.29
40,956,200.00
26,272,623,572.28
4,389,927,153,455.81
5,388,299,013,270.73
1,364,743,857,176.77
3,894,471,896,756.53
(2,859,806,252,114.51)
330,078,212,534.75
1,364,743,857,176.77
6,753,042,870,447.50
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
12
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
13
รายได้อื่น
14
รวมรายได้			
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
15
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย
16
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
17
ค่าใช้จ่ายอื่น
18
รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		
ต้นทุนทางการเงิน		
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ก่อนรายการรายได้แผ่นดิน

(หน่วย : บาท)

2561

2560

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

286,678,589,009.38
264,298,599.02
7,453,251,205.30
81,682,451,378.91
29,109,948,163.32
405,188,538,355.93

48,953,262,574.62
4,628,855,139.99
176,822,379.87
20,360,795,372.28
897,778,337.06
1,167,876,023.18
5,269,943,023.87
123,620,275,688.18
522,884,515,718.94
727,960,124,257.99
(213,989,839,703.36)
(167,190,997,156.72)

46,218,533,521.27
4,310,238,339.36
172,482,230.74
29,408,328,274.10
1,004,304,817.48
1,145,888,738.62
4,253,607,774.07
42,205,019,193.21
575,649,384,532.64
704,367,787,421.49
(299,179,249,065.56)
(172,545,058,551.87)

(381,180,836,860.08)

(471,724,307,617.43)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

ข้อมูลทั่วไป
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เงินกู้ระยะยาว

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

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายงานรายได้แผ่นดิน

กระทรวงการคลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
อ�ำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ก�ำหนดให้กระทรวงการคลังมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การเงินการคลังแผ่นดินการประเมินราคาทรัพย์สินการบริหารพัสดุภาครัฐกิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร
การรัษฎากรกิจการหารายได้ที่รัฐมีอ�ำนาจด�ำเนินการได้แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ ในอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
การบริห ารหนี้ สาธารณะการบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิ จและหลั กทรั พย์ ของรั ฐและราชการอื่นตามที่กฎหมายก�ำ หนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง
โครงสร้าง

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11 ก�ำหนดให้กระทรวงการคลังมีส่วนราชการดังต่อไปนี้
		1. ส�ำนักงานรัฐมนตรี
		2. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
		3. กรมธนารักษ์
		4. กรมบัญชีกลาง
		5. กรมศุลกากร
		6. กรมสรรพสามิต
		7. กรมสรรพากร
		8. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
		9. ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
		10. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 21วรรคสามและวรรคหกแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 ข้อ 4 ก�ำหนดให้กระทรวงการคลังมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้
รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561
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กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
		 1. กรมธนารักษ์
		 2. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
		 1. กรมศุลกากร
		 2. กรมสรรพสามิต
		 3. กรมสรรพากร
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
		 1. กรมบัญชีกลาง
		 2. ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

รายการที่ปรากฏในงบการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่กรมใช้ ในการด�ำเนินงาน
ซึ่งเป็นรายการที่เกิดทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกรมภายใต้สังกัด
กระทรวงซึ่งเป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญ ได้น�ำมาตัดรายการออกในการจัดท�ำงบการเงินรวม นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ ในการจัดท�ำ
งบการเงินรวมมีดังนี้
การรับรู้รายได้
		- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อมีการเบิกเงินจากคลัง
		- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงินและแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ดังนี้
		- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
		- ครุภัณฑ์
		- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

				
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจ�ำที่มีการก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง116,397,716,240.26
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2561
(497,731,325,139.53)
40,981,200.00
37,124,326,800.84
3,892,097,532.18
120,090,864,493.73
(340,276,203,366.25)

(หน่วย :บาท)

2560
(476,127,742,750.49)
40,956,200.00
21,566,735,472.07
3,007,861,520.14

(331,421,325,064.55)

เงินสดในมือ มียอดดุลบัญชีติดลบ จ�ำนวน 497,731,325,139.53 บาท เกิดจาก บัญชีบัตรภาษี และบัญชีพักเงินสดรับ ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้
น�ำเข้าข้อมูลรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและน�ำส่ง จากระบบของกรมสรรพากรน�ำเข้าระบบ GFMIS โดยการ Interface มีดุลบัญชีผิดปกติจาก
การน�ำเข้าข้อมูลจัดเก็บและน�ำส่งรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนหลายสาเหตุ การก�ำหนดคู่บัญชีคลาดเคลื่อน การบันทึกบัญชีผิดหน่วยเบิกจ่าย
ได้ด�ำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดขึ้นของบัญชีบัตรภาษีแล้วคงเหลือข้อผิดพลาดทางบัญชีบางส่วนของปีงบประมาณ 2549
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ถึง 2554 ที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่วนบัญชีพักเงินสดรับมีการบันทึกรายการปรับปรุงไปแล้วของปีงบประมาณ 2548 และ
ปีงบประมาณอื่นบางส่วน บัญชีบัตรภาษีมีดุลบัญชีผิดปกติด้านเครดิตปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 3,898.41 ล้านบาท เกิดจากยอดยกมา
มีดุลบัญชีผิดปกติด้านเครดิต จ�ำนวน 2,986.80 ล้านบาท และรายการระหว่างปีมีดุลบัญชีด้านเครดิต จ�ำนวน 911.61 ล้านบาท และบัญชี
พักเงินสดรับมีดุลบัญชีผิดปกติด้านเครดิต จ�ำนวน 498,230.55 ล้านบาท เกิดจากยอดยกมามีดุลบัญชีผิดปกติด้านเครดิตสะสมจากปีก่อนๆ
จ�ำนวน 483,704.86 ล้านบาท รายการระหว่างปีมีดุลบัญชีด้านเครดิต จ�ำนวน 14,525.69 ล้านบาท

		

หมายเหตุที่ 4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

2561
82,952,867,795.64
104,191,533,150.58
187,144,400,946.22

				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินให้ยืมระยะสั้น-หน่วยงานภาครัฐ
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

		

(หน่วย :บาท)
2560
22,839,401,256.28
29,793,882,579.00
52,633,283,835.28

หมายเหตุที่ 5 เงินให้กู้ยืมระยะยาว

2561

			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-บุคคลภายนอก
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว

0.00
122,976,119,587.23
122,976,119,587.23

(หน่วย :บาท)
2560
1,129,310,899.16
146,668,283,963.26
147,797,594,862.42

หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะยาว

				
เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
เงินลงทุนในหน่วยงานที่ควบคุม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมเงินลงทุนระยะยาว

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

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

(หน่วย :บาท)
2560
118,180,608,353.79
1,743,433,614,278.59
379,276,559,634.14
2,240,890,782,266.52
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หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

				
ที่ดินราชพัสดุ
รวมที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์6,877,906,639.03
อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
		ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย :บาท)
2560
4,327,809,225,848.38
4,327,809,225,848.38
233,048,410,346.72
6,936,109,515.58
226,112,300,831.14
26,150,709,400.68
19,147,665,487.23

2561
4,377,396,665,396.40
4,377,396,665,396.40
200,257,424,289.88
18,083,770,033.02
182,173,654,256.86
27,833,343,628.05
20,955,436,989.02
7,003,043,913.45
19,401,822,089.28

19,401,822,089.28

8,253,083,529.46
11,148,738,559.82
9,185,763,547.76
4,586,782,728,399.87

7,447,904,648.54
11,953,917,440.74
7,159,075,417.03
4,580,037,563,450.74

หมายเหตุที่ 8 เงินกู้ยืมระยะสั้น

				
เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท
เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย :บาท)
2560
176,678,023,452.15
3,651,270,203.30
180,329,293,655.45

2561
161,416,030,006.14
0.00
161,416,030,006.14

หมายเหตุที่ 9 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

				
เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาท
รวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

2561
464,931,969,906.18
464,931,969,906.18

(หน่วย :บาท)

2560
600,291,707,995.05
600,291,707,995.05
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หมายเหตุที่ 10 เงินกู้ระยะยาว

				
เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท
เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
รวมเงินกู้ระยะยาว

2561
4,872,209,126,418.58
78,216,894,901.36
4,950,426,021,319.94

(หน่วย :บาท)

2560
4,255,927,885,007.81
85,647,345,087.46
4,341,575,230,095.27

หมายเหตุที่ 11 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

				
หนี้สินจากการออกบัตรภาษี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2561
15,590,544,845.66
9,951,365,582.73
25,541,910,428.39

(หน่วย :บาท)
2560
16,145,445,724.91
10,127,177,847.37
26,272,623,572.28

หมายเหตุที่ 12 รายได้จากงบประมาณ

				
รายได้งบบุคลากร
รายได้งบด�ำเนินงาน
รายได้งบลงทุน
รายได้งบอุดหนุน
รายได้งบกลาง
รายได้งบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณ

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

(หน่วย :บาท)
2560
12,296,578,115.57
6,217,362,844.67
2,763,384,194.48
11,310,412.08
62,635,664,446.32
202,818,683,506.12
(64,394,509.86)
286,678,589,009.38

หมายเหตุที่ 13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

				
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�ำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�ำเนินงานจากแหล่งอื่น
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

2561
50,403,658.57
86,727,066,023.85
0.00
54,926,346.26
86,832,396,028.68

(หน่วย :บาท)
2560
246,319,943.02
81,396,440,002.42
4,607,718.46
35,083,715.01
81,682,451,378.91
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หมายเหตุที่ 14 รายได้อื่น

				
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
รายได้เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้บัตรภาษี
รายได้อื่น
รายการหักกลบ
รวมรายได้อื่น

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

(หน่วย :บาท)
2560
1,087,222.72
2,502,481,052.15
68,024,193.08
1,321,660,510.34
17,822,996,340.02
7,367,116,069.77
26,582,775.24
29,109,948,163.32

หมายเหตุที่ 15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

				
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
เงินรางวัลประจ�ำปี
เงินช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

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

(หน่วย :บาท)
2560
11,116,759,061.10
0.00
37,398,127.67
1,745,339,344.41
0.00
0.00
1,401,326.40
1,240,664,338.57
116,438,375.50
0.00
179,249,341.65
268,838,022.22
16,299,460.87
81,024,069.28
94,829,385.72
31,320,292,667.88
46,218,533,521.27
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หมายเหตุที่ 16 ค่าใช้สอย

				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า		
ค่าวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย

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

(หน่วย :บาท)
2560
511,796,360.76
341,375,826.48
902,305,768.99
3,170,118,894.32
144,860,595.29
135,204,071.57
41,200,230.45
795,560,308.39
4,956,159.92
22,884,002,240.93
20,079,846.67
456,867,970.33
29,408,328,274.10

หมายเหตุที่ 17 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

				
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

2561
123,620,275,688.18
123,620,275,688.18

(หน่วย :บาท)
2560
42,205,019,193.21
42,205,019,193.21

หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้จ่ายอื่น

				
ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม
ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการประเมินราคาและขายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการหักกลบ
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

2561
130,161,547.64
11,423.00
(1,402,913,811.74)
185,922,980.18
0.00
37,000,000.00
524,038,100,097.21
(103,766,517.35)
522,884,515,718.94

(หน่วย :บาท)
2560
59,057,182.23
0.00
(3,689,940,656.54)
0.00
28,218,770.37
37,000,000.00
579,115,974,547.52
99,074,689.06
575,649,384,532.64

Financial Statement

หมายเหตุที่ 19 รายงานรายได้แผ่นดิน

2561

(หน่วย :บาท)
2560

				
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้อื่น
รวมรายได้ภาษีทางตรง

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

314,530,568,534.89
626,043,812,899.69
39,388,759,621.29
65,075,129.17
980,028,216,185.04

รายได้ภาษีทางอ้อม
ภาษีการขายทั่วไป
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		ภาษีธุรกิจเฉพาะ
		อากรแสตมป์
		ภาษีการขายทั่วไปอื่น
รวมภาษีการขายทั่วไป

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

743,951,021,044.61
55,733,269,677.00
13,994,357,442.34
1,201,272.26
813,679,849,436.21

ภาษีขายเฉพาะ
		ภาษีสรรพสามิต
		ภาษีบริการเฉพาะ
รวมภาษีขายเฉพาะ

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

556,172,796,760.53
926,895,979.99
557,099,692,740.52

ภาษีสินค้าเข้า-ออก
		อากรขาเข้า
		อากรขาออก
รวมภาษีสินค้าเข้า-ออก
รวมภาษีทางอ้อม

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

101,213,551,671.88
90,757,560.83
101,304,309,232.71
1,472,083,851,409.44

รายได้ภาษีอื่น
ภาษีลักษณะอนุญาต
ภาษีลักษณะอื่น
รวมรายได้ภาษีอื่น
รวมรายได้แผ่นดิน-ภาษี

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

308,244,429.40
2,110,098,819.43
2,418,343,248.83
2,454,530,410,843.31
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รายงานการเงิน

				
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
		รายได้จากค่าธรรมเนียม
		รายได้จากการขายสินค้า
		รายได้ค่าเช่า
		รายรับจากการขายสินทรัพย์
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

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

1,606,974,470.84
1,322,575,442.74
7,696,587,664.26
798,325,937.47
11,424,463,515.31

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

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

288,840,897.74
39,007,500,203.69
39,296,341,101.43

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

123,258,057,663.07
31,927,576,431.12
155,185,634,094.19
205,906,438,710.93
2,660,436,849,554.24
(292,131,873,574.64)
(151,248,103,611.09)
2,217,056,872,368.51
(2,214,452,737,513.84)
2,604,134,854.67
(3,570,276,294.32)
(966,141,439.65)
(472,690,449,057.08)

รายได้อื่น
รายได้จากเงินน�ำส่งของรัฐวิสาหกิจ
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้อื่น-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฏหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

2561

(หน่วย :บาท)
2560
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ภาพกิจกรรมสำ�คัญ

ภาพกิจกรรมสำ�คัญ
Key Activities

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Key Activities

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประทานสัมโมทนียกถา ในพิธี
เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระพรชั ย มงคล แด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำ�ปีพุทธศักราช 2561
โดยมี น ายประสงค์ พู น ธเนศ ปลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธาน
ฝ่ายฆราวาส และผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2561

A Merit-making Ceremony and Alms
Offering as a Tribute to His Majesty King
Maha Vajiralongkorn and Her Majesty Queen
Sirikit, The Queen Consort of King Rama IX

His Holiness Somdet Phra Ariya Wongsa Khottayan,
President of the clergy in a merit-making ceremony and
Alms offering as a tribute for 2018 to His Majesty King Maha
Vajiralongkorn and Her Majesty Queen Sirikit, the queen consort
of King Rama IX , in which Mr. Prasong Poontaneat, Permanent
Secretary of Ministry of Finance and the MOF’s top executives
also joined the ceremony at The Emerald Buddha Temple
(Wat Phra Kaew), The Grand Palace, September 28, 2018.
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มอบนโยบายการดำ�เนินงานแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน
และมาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จ.ศรีสะเกษ

นายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบนโยบายการดำ�เนินงานแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กร
การเงินชุมชน และมาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี
นายวิ สุ ท ธิ์ ศรี สุ พ รรณ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง
ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง
การคลัง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ตลาดสดเทศบาลตำ�บลกันทรารมย์
อำ�เภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
Policies to solve the problems of
informal debt by community financial
organizations and measures for the
development of low-income earners card,
Sisaket Province

Mr. Apisak Tantivorawong, Minister of Finance, together
with Mr. Wisudhi Srisuphan, Deputy Minister of Finance, and
Professor Dr. Narumon Pinyosinwat, Vice Minister for Finance,
offers financial management and solutions to solve the informal
debt problem and measures for the development of low-income
earners card at the Kanthararom Market Savings Group,
Kanthararom District, Sisaket Province, on July 23, 2018
รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Key Activities

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นายวิ สุ ท ธิ์ ศรี สุ พ รรณ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสร้างรายได้จาก
การประกอบอาชีพ และมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย
องค์กรการเงินชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บ้านพะงุ้ม
ตำ�บลครน อำ�เภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

Deputy Minister of Finance to follow up on
activities aimed at solving informal debt problem

Mr. Wisudhi Srisuphan, Deputy Minister of Finance monitor
activities to solve the problems of informal debt and generate
income, including policies to solve informal debt problem by
community financial organizations at organizations at the Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) prototype learning
center for sufficiency economy of Baan Pa-ngun, Kron sub-district,
Sawi district, Chumphon province on August 20, 2018
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พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7

นายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การคลั ง เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบรางวั ล เพชรวายุ ภั ก ษ์
ครั้ ง ที่ 7 ณ ห้ อ งเลอ คองคอร์ ด บอลรู ม ชั้ น 2
โรงแรมสวิ ส โซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรั ช ดาภิ เ ษก
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
The 7th MOF Innovation Awards
Presentation 2018

Mr. Apisak Tantivorawong, Minister of Finance,
presided over the 7 th MOF Innovation Awards
Presentation 2018, at Le Concorde Ballroom, 2nd floor,
Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, September
27, 2018.

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Key Activities

ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดกิจกรรม
“จิตอาสาวายุภักษ์”

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานใน
การเปิ ด งานกิ จ กรรม “จิ ต อาสาวายุ ภั ก ษ์ ” พร้ อ มนำ � คณะผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง
ร่ ว มทำ � ความสะอาดปรั บ ปรุ ง ป้ า ยจราจรและป้ า ยบริ ก ารประชาชน
ภายในบริเวณอาคารกระทรวงการคลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิ ม พระชนมายุ 66 พรรษา สมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

Permanent Secretary of the Ministry of
Finance Presided over the opening ceremony
of the event “Vayupak Volunteer”

Mr. Prasong Poontaneat, Permanent Secretary of the Ministry
of Finance presided over the opening ceremony of the event
“Vayupak Volunteer” leading the MOF’s top executives,
government officials and employees under the Ministry of
Finance to clean, improve traffic signs and public service signs
in the Ministry of Finance building area to give as a royal
charity on the occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn
66th Birthday ceremony at the Ministry of Finance on July 28, 2018.
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ภาพกิจกรรมสำ�คัญ

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากร
ต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการคลัง ตามโครงการค้นคนคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

MOF Jointly Gave A Honorable
Brooch and Certificate to the
MOF Role Models

Mr. Prasong Poontaneat, Permanent
Secretary of Ministry of Finance, presided
over the ceremony to give a honorable
brooch and certificate to the MOF role
models, under the MOF Role Model
Project, at Vayupak 4, Ministry of Finance,
June 6, 2018.

รายงานประจำ�ปีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561

Key Activities

ทำ�บุญตักบาตร ประจำ�เดือนสิงหาคม 2561

นายอภิศักดิ์ ตัน ติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานลูกจ้าง และหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำ�บุญตักบาตรอาหารแห้ง
พระสงฆ์จ�ำ นวน 10 รูป เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2561

MOF Joined A Monthly Merit-making
Ceremony, August 12, 2018

Mr. Apisak Tantivorawong, Minister of Finance,
the MOF’s top executives, officers, employees and
agencies under the Ministry of Finance joined the a
merit-making ceremony by giving Alms offering to 10
Buddhist monks for Royal charity of Her Majesty Queen
Sirikit, the queen consort of King Rama IX on her 86th
birthday anniversary, on August 12, 2018 at the Royal
monument of King Rama V, the Ministry of Finance on
August 10, 2018.
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ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
Contact Information

กระทรวงการคลัง

Ministry of Finance

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Office of Permanent Secretary

ส�ำนักงานรัฐมนตรี

Office of the Minister

กรมธนารักษ์

Treasury Department

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

State Enterprise Policy Office

กรมศุลกากร

Customs Department

ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2126 5800
เว็บไซต์ www.mof.go.th
ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2126 5800
เว็บไซต์ www.palad.mof.go.th
ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2402
เว็บไซต์ www.ofm.mof.go.th
ที่อยู่ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2273 0899-903
เว็บไซต์ www.treasury.go.th

ที่อยู่ 310 อาคาร SME Bank ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 5880-7
เว็บไซต์ www.sepo.go.th
ที่อยู่ 1 ถนนสุนทร-โกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2667 6000, 0 2667 7000
เว็บไซต์ www.customs.go.th
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Rama 6 Rd., Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 126 5800
Website : www.mof.go.th
Rama 6 Rd., Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 126 5800
Website : www.palad.mof.go.th
Rama 6 Rd., Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 126 5800 ext. 2402
Website : www.ofm.mof.go.th
Soi Areesampan, Rama 6 Rd., Samsen Nai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel : (662) 273 0899-903
Website : www.treasury.go.th
310 SME Bank Building, 2nd Floor, Samsen Nai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel : (662) 298 5880-7
Website : www.sepo.go.th

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

Contact Information

กรมสรรพสามิต

Excise Department

กรมสรรพากร

Revenue Department

กรมบัญชีกลาง

Comptroller General’s Department

ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Public Debt Management Office

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Fiscal Policy Office

ที่อยู่ 1488 ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2241 5600
เว็บไซต์ www.excise.go.th
ที่อยู่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 1161
เว็บไซต์ www.rd.go.th
ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2127 7000, 0 2270 6400
เว็บไซต์ www.cdg.go.th
ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2265 8050
เว็บไซต์ www.pdmo.go.th
ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2273 9020
เว็บไซต์ www.fpo.go.th

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

90 Soi Phaholyothin 7, Samsen Nai,
Phaholyothin Rd., Bangkok 10400
Tel : 1161
Website : www.rd.go.th
Rama 6 Rd., Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 127 7000, 270 6400
Website : www.cdg.go.th
Rama 6 Rd., Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 265 8050
Website : www.pdmo.go.th
Rama 6 Rd., Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel : (662) 273 9020
Website : www.fpo.go.th
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