
 
 
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 160/2562                                     วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 
 

ของขวญัปีใหม่ปี 2563 ของกระทรวงการคลงั 
________________________ 

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้สังกดักระทรวงการคลงั ได้จัดท าของขวญัปีใหม่ปี 2563 ส าหรับประชาชนทั่วไป ผู้เสียภาษี เกษตรกรรายย่อย 
ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เร่ิมด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตาม
โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขา้ว ปีการผลิต 2562/63 แก่เกษตรกรท่ีลงทะเบียนผูป้ลูกขา้วนาปี
กบักรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและท าให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใชจ่้ายในการเก็บ
เก่ียวและรักษาคุณภาพขา้ว ในอตัราไร่ละ 500 บาท ตามพื้นท่ีท่ีปลูกขา้วจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ วงเงิน 25,793 
ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 ธ.ก.ส. ไดเ้ร่ิมโอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรไปแลว้จ านวน 285,887 ราย เป็นเงิน 
1,537 ลา้นบาท ทั้งน้ี คาดว่าจะเร่งทยอยโอนเงินไดร้้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งหมด หรือประมาณ 20,000 ลา้นบาท 
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 น้ี ยกเวน้พื้นท่ีภาคใตซ่ึ้งจะทยอยจ่ายเงินใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

  ธนาคารออมสิน จดัท า 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
  1) โครงการคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่ลูกค้ารายย่อย คืนดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10 ของดอกเบ้ีย 
ท่ีธนาคารไดรั้บในรอบ 12 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2562 ส าหรับลูกคา้ท่ีมีวงเงินรวม 
ทุกสัญญาไม่เกิน 200,000 บาท 
  2) โครงการมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษส าหรับลูกค้าเงินฝากประจ า โดยเพิ่มจากอตัราดอกเบ้ีย 
ตามประกาศเดิมอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ส าหรับเงินฝากไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาท 
 

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คืนเงิน (Cash Back) จ านวน 1,000 บาท ให้แก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัการ
ผอ่นช าระหน้ีดียอ้นหลงั 48 เดือน โดยช าระตรงเวลาและไม่นอ้ยกวา่เงินงวดท่ีธนาคารก าหนด ส าหรับวงเงินกูไ้ม่เกิน 1 
ลา้นบาท โดยผูท่ี้สนใจสามารถแสดงความจ านงท่ี ธอส. ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ โดยธนาคารจะโอนเงินผา่นทางบญัชี
เงินฝากท่ีผกูกบัแอปพลิเคชัน่ GHB ALL ของทางธนาคารภายในเดือนธนัวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 
 

  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย จดัท า 2 โครงการ ดงัน้ี 
  1) โครงการเสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก วงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท ส าหรับผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ท่ีเป็นผูส่้งออก ผูผ้ลิตเพื่อผูส่้งออก หรือ
ผูน้ าเขา้เพื่อการส่งออก เพื่อใชเ้ป็นเงินหมุนเวียน หรือปรับปรุงเคร่ืองจกัร โรงงาน วงเงินอนุมติัสูงสุด 20 ลา้นบาทต่อราย 
ระยะเวลากูสู้งสุด 7 ปี อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี และฟรีค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสินเช่ือสูงสุด 4 ปี 
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  2) โครงการการลดภาระในการช าระหนี้ ส าหรับลูกคา้ SMEs ของธนาคารท่ีไม่ตอ้งการวงเงินเพิ่ม  
แต่ตอ้งการลดภาระในการผอ่นช าระหน้ี แบ่งเป็น 

 ลูกค้าเงินกู้ระยะยาว ขยายระยะเวลาผอ่นช าระเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 2 ปี และลดอตัราดอกเบ้ีย 
ลงจากเดิมร้อยละ 0.125 ต่อปี 

 ลูกค้าเงินกู้ระยะส้ัน เพิ่มสัดส่วนการเบิกเงินกูสู้งสุดร้อยละ 95 ของมูลค่าเลตเตอร์ออฟเครดิต 
(Letter of Credit : L/C) และร้อยละ 85 ของมูลค่าใบสั่งซ้ือสินคา้ (Purchase Order : P/O) และลดอตัราดอกเบ้ียและ
อตัรารับซ้ือลดเอกสารส่งออกลงจากเดิมร้อยละ 0.125 ต่อปี 

 

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บทุกประเภท ได้แก่  
ค่าประเมินหลกัประกนั ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ส าหรับลูกคา้ท่ีขอสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือบา้นแลก
เงินท่ีท าสัญญาสินเช่ือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีอตัราก าไรพิเศษ
ส าหรับ Refinance สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ในอตัราเร่ิมตน้เฉล่ีย 3 ปีแรกเท่ากบัร้อยละ 3.056 ต่อปี และไดรั้บเง่ือนไข
การยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ขา้งตน้ดว้ยเช่นกนั 
 

  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จดัท า 3 โครงการ ดงัน้ี 
1) มาตรการลดภาระการช าระหนี ้ ส าหรับลูกคา้ชั้นดีท่ีมีวงเงินกูไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาท พกัช าระเงินตน้

คงเหลือ (ช าระเฉพาะดอกเบ้ีย) ไดน้านถึงสูงสุด 6 เดือน 
2) มาตรการสร้างรายได้ให้แก่ SMEs โดยหาช่องทางการจ าหน่ายให้ลูกคา้ ในงานออกบูธจ าหน่าย

สินคา้ SMEs ภายใตโ้ครงการ “SMEs Gift Fest” จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ณ ศูนยส์รรพสินคา้ 
ซีคอนสแควร์ 

3) สินเช่ือดอกเบีย้พิเศษ ส าหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม อตัราดอกเบ้ียเร่ิมตน้เฉล่ียร้อยละ 0.33 ต่อเดือน วงเงินกู้
ต่อรายสูงสุด 15 ลา้นบาท 

4) สินเช่ือ SMART Factoring บัญชีเดียว อตัราดอกเบ้ียเร่ิมตน้ร้อยละ 0.57 ต่อเดือน วงเงินสูงสุด
ร้อยละ 90 ของมูลหน้ีทางการคา้ พร้อมทั้งใหเ้ครดิตนาน 180 วนั 
       

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม จดัท าโครงการ บสย. SMEs D ยกก าลงัสาม วงเงิน 
ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท (ภายใตโ้ครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 8) วงเงินค ้าประกนัต่อรายไม่เกิน 5 
ลา้นบาท คิดอตัราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก ส าหรับการค ้าประกนัสินเช่ือภายใตโ้ครงการ
สินเช่ือเพื่อยกระดบัเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย  
       

กรมสรรพากร จดัท า 2 โครงการ ดงัน้ี 
1) SME โปรดีบัญชีเดียว เป็นมาตรการท่ีกรมสรรพากรร่วมมือกบัสถาบนัการเงินทั้ง 19 แห่ง  

ในการสนบัสนุนผูป้ระกอบการท่ีลงทะเบียนแจง้ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.  ยกเวน้เบ้ียปรับฯ พ.ศ. 2562 โดยให้สิทธิ
ประโยชน์พิเศษทางการเงินในรูปแบบสินเช่ืออตัราพิเศษหรือรูปแบบอ่ืน ๆ อนัจะช่วยสร้างรากฐานทางธุรกิจท่ีมัน่คง
ใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ซ่ึงจะเปิดตวัในวนัท่ี 7 มกราคม 2563 
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2) เว้นภาษี แก้หนี้ NPL เป็นมาตรการยกเวน้ภาษีเงินได ้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 
อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อเป็นการลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องใหแ้ก่ภาคธุรกิจ  

 

กรมสรรพสามิต จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2563 ร่ วมกับหน่วยงานท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ผ่ านการประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ ด่ืม สุราขณะขับ ข่ียานพาหนะ  
และใช้ความระมดัระวงัในการขบัข่ีและรักษาวินัยจราจร เข้มงวดการห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเวลา  
สถานท่ี และบุคคลท่ีห้ามจ าหน่าย จดัเจ้าหน้าท่ีร่วมปฏิบติังานศูนย์ปฏิบติัการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดบัจงัหวดั และระดับอ าเภอ และจดัชุดเฉพาะกิจส านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม  
พร้อมสนธิก าลงักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมกนัตรวจสอบและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตตาม
แหล่งสถานบริการ แหล่งชุมชน และพื้นท่ีเป้าหมายอ่ืนๆ  

 

กรมศุลกากร จดัท าโครงการผู้ประกอบการโดนใจได้ประโยชน์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัเก็บ 
ค่าภาษีอากรให้กบัผูป้ระกอบการท่ีช าระค่าภาษีอากรไม่ครบถว้นไดท้บทวนตนเอง และเปิดโอกาสให้ช าระค่าภาษี
อากรท่ีขาดด้วยความสมัครใจ โดยโครงการดังกล่าวได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติให้เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือแจ้ง
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการพิจารณาเบ้ืองตน้วา่เป็นผูป้ระกอบการสุจริตแต่อาจช าระค่าภาษีอากรไวไ้ม่ครบถว้น ได้
ทบทวนตนเอง ตามประเด็นขอ้สงสัยท่ีเจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้ให้ทราบ และไปช าระค่าภาษีอากรท่ีขาดให้ครบถว้น
ด้วยความสมัครใจตามประเด็นท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ หากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ากระท าการโดยทุจริต 
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยการผอ่นผนัการปรับ 

 

กรมธนารักษ์ จดัท าโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืน “จัดท าชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ในพื้นท่ี 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร โดยจดัพื้นท่ีในท่ี
ราชพัส ดุ เพื่ อจ าหน่ ายสินค้ า ท่ี แสดงออกถึ ง เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของวิ ถี ชุ มชน พ ร้อมทั้ งจัดหา 
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการซ้ือขายให้มีสุขอนามัยท่ีดี รวมถึงเช่ือมโยงการซ้ือขายสินค้าเกษตร สินค้า
หตัถกรรม สินคา้ OTOP ของชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียงมาจ าหน่าย เป็นตน้ โดยจะเร่ิมโครงการตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 
ถึงเดือนกนัยายน 2563 
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