
 
 
 

ฉบบัท่ี 38/2558                                                                                                               วนัท่ี 22 เมษายน 2558 
 

ผลการด าเนินงานของกระทรวงการคลงัรอบ 6 เดือน 
“คลงัมัน่ใจ แจงผลงาน 6 เดือน ช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวเศรษฐกจิ” 

_________________________________ 
 

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั แถลงผลงานของกระทรวงการคลงัในรอบ         
6 เดือนว่า รัฐบาลได้เขา้มาบริหารประเทศตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย อตัรา    
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 6 เดือนแรกติดลบ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัส าคญัๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั นอกจากนั้น เป็นเพราะรัฐบาลท่ีผ่านมาละเลยการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั แต่มกัใช้นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจและประชานิยมท่ีท าให้เกิดภาระทางการคลงัมากมาย แต่ไม่ช่วยให้ประเทศกา้วขา้มกบัดกัทางเศรษฐกิจ
ท่ีเรียกวา่ Middle Income Trap ได ้

 

ตลอด 6 เดือนท่ีผ่านมา กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงท่ีรับผิดชอบการบริหารการเงิน            
การคลงัของประเทศ ไดมี้ส่วนก าหนดและสนบัสนุนนโยบายเศรษฐกิจท่ีส าคญัๆ หลายประการ เพื่อช่วยเร่งรัด
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อความแขง็แกร่งในอนาคตของประเทศ  

 

ในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจเร่ิมคล่ีคลายข้ึน มีสัญญาณของการฟ้ืนตวัท่ีชดัเจน แต่ยงัคงเปราะบาง
อยู่ โดยอตัราการขยายตวัในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา (คร่ึงหลงัของปี 2557) มีอตัราการเจริญเติบโตร้อยละ 1.4 ต่อปี 
(เปรียบเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2557 ท่ีหดตวัท่ีร้อยละ -0.02 ต่อปี) และการขยายตวัดา้นต่างๆ ก็มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน  

 

ภาพพฒันาการเศรษฐกจิไทยปี 2557-2558 

 
 

    ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.)  
                        และประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2558 โดยกระทรวงการคลงั 
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 อย่างไรก็ดี ในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกยงัคงมีความเปราะบาง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของ
ประเทศไทยยงัคงชะลอตวั ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจจึงจ าเป็นตอ้งมีบทบาทส าคญัในการกระตุน้การใช้จ่าย
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และสนบัสนุนบทบาทภาคเอกชน  

 

ส าหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลมีรายไดน าสงคลงั 970 พนัลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 จากปีก่อน  โดยภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บจากฐานการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงเป็นรายไดส้ าคญั
ของรัฐบาลสามารถขยายตวัไดดี้ท่ีร้อยละ 6.8 ต่อปี สะทอ้นการบริโภคภายในประเทศยงัคงเติบโตต่อเน่ือง ในขณะ
ท่ีรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณไดจ้  านวน 1.46 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 จากปีก่อน ท าให้สามารถ
อดัฉีดเงินงบประมาณสุทธิเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจผา่นการขาดดุลงบประมาณทั้งส้ิน 491.8 พนัลา้นบาท 

  
หน่วย : ลา้นบาท 

 คร่ึงแรก เปรียบเทียบ 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2557 
จ านวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 969,950 933,567 36,383 3.9 
2. รายจ่าย 1,461,719 1,384,103 77,616 5.6 
3. ดุลเงินงบประมาณ -491,769 -450,536 -41,233 9.2 

 
 

ในการน้ี กระทรวงการคลงัจึงไดด้ าเนินมาตรการส าคญั ๆ ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ประกอบดว้ย 
มาตรการระยะสั้นท่ีช่วยสนบัสนุนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ และมาตรการระยะปานกลางถึงระยะยาวท่ีช่วยเพิ่ม        
ขีดความสามารถในการแข่งขนั ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม ลดภาระหน้ีและค่าครองชีพของประชาชน สนบัสนุน
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

(1) มาตรการระยะ 6 เดือนแรกที่ช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อเร่งพลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจของประเทศจากภาวะท่ีประสบปัญหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ 

1.1  เร่งรัดเบิกจ่ายเงินคา้งช าระโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
1.2  การทบทวนเงินกนัไวเ้บิกจ่ายเหล่ือมปี  
1.3  เร่งรัดการท าสัญญาจา้งรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558  
1.4  ทบทวนและเร่งรัดเบิกจ่ายงบกลาง (วงเงิน 7,800 ลา้นบาท) 
1.5  จดัสรรเงินงบไทยเขม้แข็งท่ียงัเหลืออยู ่(วงเงิน 15,200 ลา้นบาท)  
1.6  โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วทุกครัวเรือน (วงเงิน 40,000ลา้นบาท) 
1.7 โครงการชดเชยรายไดแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง (วงเงิน 8,000 ลา้นบาท) 
1.8  มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 2 ประกอบดว้ย โครงการเงินกูเ้พื่อการพฒันาระบบ

บริหารจดัการทรัพยากรน ้า (วงเงิน 37,603 ลา้นบาท) และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน (วงเงิน 40,692 ลา้นบาท) 
1.9 การเพิ่มค่าลดหยอ่นทางภาษีเพือ่สนบัสนุนการท่องเท่ียวและจดัอบรมสัมมนาในประเทศ  
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(2) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานระยะยาว เพื่อให้การพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 

2.1  การปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากร กลุ่มวตัถุดิบ/สินคา้ทุน 
2.2  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของ SMEs 

2.2.1 ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหแ้ก่ SMEs 
2.2.2 สนบัสนุนสินเช่ือใหแ้ก่ SMEs กลุ่มต่างๆ เช่น รายยอ่ย ผูส่้งออก อิสลาม เป็นตน้ 
2.2.3 การจดัตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) 

 

กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs มีวตัถุประสงค์เพื่อสนบัสนุนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ ให้เติบโตและแข็งแรง โดยเขา้ร่วมทุน
ผา่นกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน
ของกิจการ SMEs ท  าให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างเขม้แข็งมากข้ึน โดยไดก้ าหนด
แนวทางใหมี้ลกัษณะเป็นกองทุนเปิดระหวา่งภาครัฐและเอกชน ก าหนดขนาดวงเงิน 
10,000-25,000 ลา้นบาท มีสัดส่วนการร่วมลงทุนจากภาครัฐร้อยละ 10-50 ส่วนท่ี
เหลือจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเขา้ร่วมลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลกัโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีศกัยภาพ อาทิ อุตสาหกรรม
ดา้นเกษตร และอุตสาหกรรมเก่ียวกบัดิจิตอล 

 

2.2.4 การค ้าประกนัสินเช่ือผา่นบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
2.3  การส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

2.3.1 การน าเสนอร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ... 
2.3.2 การให้ใบอนุญาตสินเช่ือประเภท Nano-Finance เพื่อสนบัสนุนการเขา้ถึงแหล่ง  

เงินทุนของประชาชนรายยอ่ย และขจดัปัญหาหน้ีนอกระบบ 
 

สินเช่ือประเภท Nano-Finance มีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิติบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสามารถให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ ซ่ึง
จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ไดม้ากข้ึน ทั้งน้ี มีผูส้นใจยื่นขอจดทะเบียนแลว้ 15 ราย โดยจ านวน 4 ราย ท่ีจดัส่ง
เอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ และอีก 11 รายก าลงัตรวจสอบ
เอกสาร ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการปล่อยสินเช่ือไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 
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2.4  การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจท่ีประสบปัญหา เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และ 
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นตน้ 

2.5  การปรับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยดัพลังงาน
มาตรฐานสากล 

 

(3) มาตรการลดความเลื่อมล ้าทางสังคม และการลดภาระหนี้และค่าครองชีพของประชาชน 
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจของประชาชน 

3.1 การลดความเล่ือมล ้าทางสังคม 
3.1.1 การส่งเสริมการออมภาคประชาชนผา่นกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้แรงงานท่ีอยูน่อกระบบ 
25 ลา้นคน ท่ีมีอายุ 15 - 60 ปี มีโอกาสสะสมเงินออมตั้งแต่วยัท างาน และมีรายได้
ในลกัษณะเงินบ านาญ รวมทั้งจะรับโอนผูป้ระกนัตนและเงินของผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา 40 กรณีบ านาญชราภาพทั้งหมดท่ีแสดงความจ านงเป็นสมาชิกของ กอช. 
ส่วนผูป้ระกนัตนท่ีไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิก กอช. จะไดรั้บเงินท่ีผูป้ระกนัตนส่ง
เขา้กองทุนเงินสมทบจากรัฐ และดอกผลคืนทั้งจ  านวน 

 

3.1.2 การน าเสนอพระราชบญัญติัภาษีการรับมรดก และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  

3.1.3 โครงการด าเนินการเพื่อการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบญัญติั บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 

3.1.4 อุดหนุนค่าเบ้ียประกนัภยัเพื่อส่งเสริมให้ชาวนาผูป้ลูกขา้วนาปีมีเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงภยัธรรมชาติรวมทั้งภยัศตัรูพืชและโรคระบาด  

3.2 การลดภาระหน้ีและค่าครองชีพของประชาชน 
3.2.1 โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคาร                  

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
3.2.2 มาตรการใหค้วามช่วยเหลือจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3.2.3 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าของ

ส่วนราชการ 
3.2.4 การขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้นการ

เดินทางออกไปอีก 6 เดือน 
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(4)  มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจใหส้ามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกบัประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

4.1 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจดัตั้งส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) และ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจดัตั้งบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ (ITC) 

4.2 การสนบัสนุนการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จงัหวดั 
4.2.1 ลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
4.2.2 สินเช่ือดอกเบ้ียต ่าและการค ้าประกนัสินเช่ือ 
4.2.3 จดัหาท่ีดินราชพสัดุเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4.2.4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
4.2.5 การจดัตั้งศูนยบ์ริการเบด็เสร็จดา้นการลงทุน (One Stop Service) 

4.3  การปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้เป็น National Single Window และ ASEAN Single 
Window 

(5) มาตรการสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อพฒันาการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่ง
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ สอดคล้องกบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่งของประเทศ 

5.1  การจดัหาเงินทุนส าหรับโครงการเพื่อยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง  
ของไทย รวมทั้งโครงการเช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาค (Regional Connectivity) 

5.2  การออกระเบียบและกฎเกณฑ์ภายใต ้พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ         
ของรัฐ พ.ศ. 2556 (Public-Private Partnership: PPP)  

  (6) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
อากร เพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการภาครัฐใหมี้ความย ัง่ยนืและเป็นธรรม 

6.1 การปฏิรูปเงินทุนหมุนเวียน 
6.2 แนวทางด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

6.2.1 โครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
6.2.2 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 
6.2.3 แนวทางปฏิบติัในการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และ 

ดว้ยวธีิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
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6.3  การปรับปรุงการลดช่องโหวใ่นการจดัเก็บภาษีอากร  
6.3.1 การปรับปรุงการจดัเก็บภาษีส าหรับกิจการโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนกวดวชิา 
6.3.2 การปรับปรุงการจดัเก็บภาษีเงินไดห้า้งหุ้นส่วนสามญัและคณะบุคคลท่ีไม่ใช่        

นิติบุคคล  
6.4 การจดัท าพระราชบญัญติัการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558  

 

กระทรวงการคลงัมีความมัน่ใจวา่นโยบายและมาตรการเศรษฐกิจต่างๆ จะสามารถช่วยสนบัสนุนการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจ ลดความเล่ือมล ้ าทางสังคมและลดค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขนัในระยะยาว ท าใหป้ระเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้และการลงทุนในภูมิภาค ในอนาคตต่อไป 

 
___________________________________________ 

 
ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 02273 9020 ต่อ 3236 



ผลการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง                             
รอบ 6 เดือน 

 
 



ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย 

 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลายขึ้น มีสัญญาณของการฟื้นตัว 

ที่ชัดเจน แต่ยังคงเปราะบางอยู่ โดยอัตราการขยายตัวในช่วง 6 เดือน 
ที่ผ่านมา (ครึ่งหลังของปี 2557) มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 1.4 ต่อปี 
(เปรียบเทียบกับครึ่งแรกของปี 2557 ที่หดตัวที่ร้อยละ -0.02 ต่อปี) และ
การขยายตัวด้านต่างๆ ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 



พัฒนาการเศรษฐกิจไทยปี 2557-2558 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
       และประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2558 โดยกระทรวงการคลัง 
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6 เดื นแรกข งปีง ประมาณ 2558  
 
  มีรายได้น าส่งคลัง 970 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีก่อน 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายได้ส าคัญ
ของรัฐบาล สามารถขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 6.8 ต่อปี  
  รัฐบาลสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้จ านวน 1.46 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.6 จากปีก่อน ท าให้สามารถอัดฉีดเงินงบประมาณสุทธิเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ผ่านการขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้น 491.8 พันล้านบาท 

ครึ่งแรก เปรียบเทียบ 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2557 
จ านวน ร้อยละ 

1. รายได้ 969,950 933,567 36,383 3.9 

2. รายจ่าย 1,461,719 1,384,103 77,616 5.6 

3. ดุลเงินงบประมาณ -491,769 -450,536 -41,233 9.2 

หน่วย ล าน าท 



ผลการเ กิจ่ายสะสมเงินง ประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 เปรีย เทีย ปี 2557 
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ผลการเ ิกจ่ายสะสมเงินง ประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ผลการเ ิกจ่ายสะสมเงินง ประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  



มาตรการส าคัญๆ  นช่วง 6 เดื นข งกระทรวงการคลัง 
 

  มาตรการระยะ 6 เดือนแรกที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 
  มาตรการระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ลดภาระหนี้และค่าครองชีพ
ของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาล 



มาตรการระยะ 6 เดื นแรกที่ช่วยสนั สนุนการฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกิจ  
  เร่งรัดเบิกจ่ายเงินค้างช าระโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 
 การทบทวนเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  
 เร่งรัดการท าสัญญาจ้างรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558  
 ทบทวนและเร่งรัดเบิกจ่ายงบกลาง (วงเงิน 7,800 ล้านบาท) 
 จัดสรรเงินงบไทยเข้มแข็งที่ยังเหลืออยู่ (วงเงิน 15,200 ล้านบาท)  
 โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกครัวเรือน (วงเงิน 40,000 ล้าน

บาท) 
 

 



มาตรการระยะ 6 เดื นแรกที่ช่วยสนั สนุนการฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกิจ  
  โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (วงเงิน 8,000 ล้านบาท) 
 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ประกอบด้วย โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (วงเงิน 37,603 ล้านบาท) และระบบขนส่งทาง
ถนนระยะเร่งด่วน (วงเงิน 40,692 ล้านบาท) 

 การเพิ่มค่าลดหย่อนทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนา 
ในประเทศ  

 
 

 



มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ นการแข่งขัน 
เพื่ วางรากฐานระยะยาว 
 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากร กลุ่มวัตถุดิบ/สินค้าทุน 
 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs  
  ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ SMEs  
  การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) 
  สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ SMEs กลุ่มต่างๆ และค้ าประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกัน 
   สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
  เตรียมด าเนินการน าธุรกิจ SMEs เข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง 

 

 



การปฏิรูปภาษี 

 การน าเสนอ พ.ร. . ภาษีการรั มรดก และร่าง พ.ร. . แก ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.)  
 การน าเสนอประมวลสรรพสามิต (อยู่ระหว่างรอเสนอ สนช.)  
 การเตรียมการออก พ.ร. . ที่ดินและสิ่งปลูกสร าง (อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของกระทรวงการคลัง)  
 การเตรียมน าเสนอ พ.ร. . ศุลกากร (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง  
การคลงั)  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปภาษีข งกระทรวงการคลัง เพื่อปรับปรุงและ 
ลดช่องโหว่การจัดเก็บภาษีอากร และเรื่องอื่นๆ ด้านภาษี 



ร่างกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
(รวม 12 ฉบบั) (1) 

 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557 

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
(ฉบับที่ 8) 

 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 

 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 



ร่างกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
(รวม 12 ฉบบั) (2) 

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2557 

 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2557 

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 



ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพจิารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (รวม 6 ฉบับ) 

 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ....   

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....  

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที)่ พ.ศ. ....  

 ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  



มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ นการแข่งขัน 
เพื่ วางรากฐานระยะยาว 

 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
- การน าเสนอร่าง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... 

      - การให้ใบอนุญาตสินเชื่อประเภท Nano-Finance เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง    
        เงินทุนของประชาชนรายย่อยและขจัดปัญหาหนี้นอกระบบ 
 การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหา เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น 
  การปรับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล 
 



มาตรการลดความเลื่ มล้ าทางสังคม และการลดภาระหนี้และ            
ค่าคร งชีพข งประชาชน เพื่ ช่วย รรเทาความเดื ดร  นและ
เสริมสร างความเสม ภาคทางเศรษฐกิจข งประชาชน 

 การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
- การส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุน 

การออมแห่งชาติ (กอช.) 
- อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้ชาวนา            

ผู้ปลูกข้าวนาปีมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติ รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด  

 

  
 

 



มาตรการลดความเลื่ มล้ าทางสังคม และการลดภาระหนี้และ              
ค่าคร งชีพข งประชาชน เพื่ ช่วย รรเทาความเดื ดร  นและ
เสริมสร างความเสม ภาคทางเศรษฐกิจข งประชาชน 
 การลดภาระหนี้และค่าครองชีพของประชาชน 
 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร  
 มาตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของ       

ส่วนราชการ 
 การขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน                  

ด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน 
 

 

 
 



มาตรการส่งเสริมประเทศไทย ห เป็นศูนย์กลางการค าและการ
ลงทุน นภูมิภาค เพื่ เพิ่มโ กาสทางธุรกิจ ห สามารถเจริญเติ โต
ไปพร  มกั ประเทศ ื่น ๆ  นภูมิภาค 

 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และมาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) 
 การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด 
 การปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้เป็น National Single Window และ ASEAN Single 
Window 
 



มาตรการสนั สนุนการพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน เพื่ พัฒนาการเชื่ มโยง
การคมนาคมขนส่งทั้งภาย นและระหว่างประเทศ ส ดคล  งกั การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ นภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งข ง
ประเทศ 

 การจัดหาเงินทุนส าหรับโครงการเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย รวมทั้งโครงการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค (Regional Connectivity) 
 การออกระเบียบและกฎเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ.2556 (Public-Private Partnership: PPP) 
 

 
 

 



มาตรการส่งเสริมความโปร่ง สและธรรมาภิ าล และปรั ปรุง
ประสิทธิภาพการจัดเก็ ภาษี ากร เพ่ื ส่งเสริมการ ริหารจัดการภาครัฐ 
 ห มีความยั่งยืนและเป็นธรรม 

 การปฏิรูปเงินทุนหมุนเวียน 
 แนวทางด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 การปรับปรุงการลดช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษีอากร  
 การจัดท าพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558  
 

 
 

 



การผลักดันการ  กกฎหมายและการแก ไขกฎหมายที่ส าคัญ 

 พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
 พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) / กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
 พ.ร.บ. หลักประกันธุรกิจ 
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ร.บ. การเงินการคลังของรัฐ 
 
 


