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หมวดที่ 1 ด้านภาษี 
จำนวนทั้งสิ้น 9 เรื่อง ดังนี้ 
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13 ต.ค. 2558 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงิน
ร่วมลงทุน (Venture Capital)

3 พ.ย. 2558 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม       
การลงทุนในประเทศ

3 พ.ย. 2558 

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

23 ก.พ. 2559 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำ
บัญชีของ SME

29 มี.ค. 2559 

ขยายระยะเวลาของมาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

และจัดอบรมสัมมนาภายใน
ประเทศ

12 ก.ค. 2559 

การขยายระยะเวลาสำหรับมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทาง
ภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

12 ก.ค. 2559 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้า
ท้องถิ่น (OTOP Extravaganza)

2 ส.ค. 2559 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในชนบท

2 ส.ค. 2559 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม 
การดำเนินธุรกิจของ SME  

(มาตรการพี่ช่วยน้อง)  

http://sme.go.th
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture 
Capital) เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 13 ตุลาคม 2558)  
เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนในการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ

กิจการที่มีการใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้เกิดการ  

กระตุ้นการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิต และการบริการ    

ภายใต้หลักการ ดังนี้  

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุน  

1) กำหนดให้กิจการเงินร่วมลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับเงินปันผลที่รับจากบริษัทเป้าหมาย ทั้งนี้ เฉพาะเงินปันผลใน

ส่วนที่คำนวณได้จากการประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน

ในการทำธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนดและได้รับการ

รับรองจากโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ 

2) กำหนดให้กิจการเงินร่วมลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย ที่ตีราคาเป็นเงิน

ได้เกินกว่าที่ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายต้องประกอบกิจการที่ใช้

เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิด

รายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลา

บญัช ีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับรายงานจากการโอนหุ้น 

3) กำหนดใหก้ารยกเวน้ภาษเีงนิไดข้า้งตน้เปน็ระยะเวลา 5 รอบระยะเวลา

บัญชีต่อเนื่องกัน 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน  

1) กำหนดให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี    

เงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินปันผลที่จ่ายโดยบริษัทซึ่งประกอบ

กิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ทั้งนี้ 

เฉพาะเงินปันผลที่กิจการเงินร่วมลงทุนได้รับจากบริษัทเป้าหมายใน

ส่วนที่คำนวณได้จากการประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน

ในการทำธุรกิจตามประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนดเเละรับรองโดย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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2) กำหนดให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี

เงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้จากการโอนหุ้นในบริษัทซึ่งประกอบ

กิจการเงินร่วมลงทุน หรือรายได้จากการโอนหน่วยทรัสต์ของ

ทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ทั้งนี้ เฉพาะการโอนหุ้นที่    

ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  
เสนอโดยกระทรวงการคลัง  

(มติ ครม. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) 

มีสาระสำคัญ ดังนี้  

1) กรณีผู้ประกอบการทั่วไป ให้คิดการหักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่า

ของรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก 

หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ จัดทำเป็นโครงการการลงทุนใหม่ 

และต้องลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจหลักของ

กิจการ  

2) กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย 2 กรณี คือ กรณีโครงการ

ที่ได้มีการลงทุนไปแล้ว หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอใช้สิทธิตาม

ข้อ 1) ผู้ประกอบการรายนั้นจะต้องมีการลงทุนในโครงการใหม่แยก

ต่างหากจากโครงการเดิมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว และ

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กรณีโครงการที่ได้

รับบัตรส่งเสริมการลงทุน แต่ยังไม่มีการลงทุน และสามารถได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ผู้ประกอบการ

สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัด

การลงทุนของ สกท. หรือเลือกใช้สิทธิตามข้อ 1) เพียงอย่างใด

อย่างหนึ่ง โดยหากผู้ประกอบการเลือกรับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1)             

ผู้ประกอบการจะต้องจดแจ้งขอใช้สิทธิกับกรมสรรพากร และ สกท. 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขตามข้อ 1) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
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ราคาของทรัพย์สินได้จำนวน 1 เท่าตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนการ

หักรายจ่ายอีก 1 เท่าให้เริ่มหักนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกหลัง

จากสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการลงทุน 

มาตรการเร่งรัดการลงทุน  
เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) 

(มติ ครม. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) 

มีรายละเอียด ดังนี้  

1. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุน 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)  เสนอ ดังนี้ 

1) เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ

โครงการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสามารถเริ่มผลิตหรือเริ่มให้บริการ

ได้ภายในปี 2560 ดังนี้ 

‣ สำหรับกิจการอื่นๆ ที่มิใช่กิจการเป้าหมายที่ตั้งในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม

เติม 2 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี หากได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล 8 ปี อยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อนร้อยละ 50 ในปีที่ 

9 - 13 เพิ่มเติม 

‣ สำหรับกิจการที่ตั้งในพื้นที่ทั่วไป ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลเพิ่มเติม 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 

2) ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับกิจการในกลุ่ม A (กลุ่มกิจการที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามนโยบายใหม่) 

3) ให้มีผลย้อนหลังสำหรับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่         

1 มกราคม 2558 แม้ได้รับอนุมัติไปก่อนการประกาศใช้มาตรการนี ้
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2. การปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการลงทุน มีดังนี้ 

1) มาตรการนี้ใช้บังคับสำหรับโครงการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ

สามารถเริ่มผลิตหรือเริ่มให้บริการและมีรายได้ภายในปี 2560 

2) ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์การ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SME  
เสนอโดยกระทรวงการคลัง  

(มติ ครม. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) 

เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ SME ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีให้สามารถลง

บัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี รวมทั้ง

ยังมีส่วนในการสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน

นักศึกษาไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษาตาม

นโยบาย “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)” ของ

รัฐบาล จึงกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ 

SME โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายในการจ้างนักเรียน 

นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาแผนกวิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน   

การศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง   

เป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี 

โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มี

ทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 

200 คน สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่า

จ้างให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาใน

แผนกวิชาบัญชีที ่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือหลังวันที่             

1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์      

วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด 
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ขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และ
จัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ เสนอโดยกระทรวงการคลัง  

(มติ ครม. วันที่ 29 มีนาคม 2559) 

ตามที่ได้มีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนา

ภายในประเทศ ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการ   

ส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงขยายระยะเวลาของ

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 

1) กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 

เทา่ สำหรบัรายจา่ยที่ไดจ้า่ยเปน็คา่หอ้งสมัมนา คา่หอ้งพกั คา่ขนสง่ 

หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่าย

ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ  

นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่     

1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

2) กำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำเงินได้เท่าที่ได้

จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย

ธรุกจินำเที่ยวและมคัคเุทศก ์ หรอืที่ไดจ้า่ยเปน็คา่ที่พกัในโรงแรมให้แก่

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับ      

การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มาหักจากเงินได้พึงประเมิน

เสมือนเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท 

ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP Extravaganza) 
เสนอโดยกระทรวงการคลัง  

(มติ ครม. วันที่ 12 กรกฎาคม 2559) 

กำหนดให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้า OTOP 

ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท โดยมี     

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  

1) ต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการ

พัฒนาชุมชนและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2) เป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้า OTOP ตามข้อ 1) ให้กับผู้ประกอบการ    

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 

แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่    

31 สิงหาคม 2559 

การขยายระยะเวลาสำหรับมาตรการภาษีเพื ่อสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษี 
เพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 12 กรกฎาคม 2559) 

ตามหลักการ ดังนี้  

1) ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบ

กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้สามารถเลือกนำ

เงินได้ตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร มาคำนวณ

เพื่อเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้ โดยไม่ต้องนำเงินได้    

ดังกล่าวไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้น     

ในปี 2561 ถึงปี 2563 เฉพาะที่ได้จากการผลิตสินค้าหรือการขาย

สินค้าหรือให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

2) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิให้แก่

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีรายได้เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า

หรือการขายสินค้าหรือให้บริการในเขตดังกล่าว ตั้งแต่รอบระยะ
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เวลาบัญชี 2561 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงรอบ

ระยะเวลาบัญชี 2563 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 

3) ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และให้เสียในอัตรา     

ร้อยละ 0.1 สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใน       

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ถึง

ปี 2563 และเมื่อถึงกำหนดเวลาการยื่นรายการให้รับยกเว้นไม่ต้อง

นำเงินได้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี ทั้งนี้เฉพาะผู้มีเงินได้ที่ไม่ขอรับ

เงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน  

4) ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับจากการ

ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ เฉพาะรายรับจาก

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ได้

กระทำในระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

5) กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ 

(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขต

พฒันาพเิศษเฉพาะกจิ สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยคา่ซื้อและคา่ตดิตั้งระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้อีกในอัตราร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย   

ดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตั้งแต่ปีภาษี 2559 ถึงปีภาษี 2563 

6) กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบ

กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายค่า

ซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้อีกในอัตราร้อยละ 

100 ของรายจ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 

2563 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SME (มาตรการ   
พี่ช่วยน้อง) เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 2 สิงหาคม 2559) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME จึงมีมาตรการภาษีเพื่อ        

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SME (มาตรการพี่ช่วยน้อง) ดังนี้ 

1) กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ที่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 200 ล้านบาท และการจ้างงานเกิน 200 คน  

สามารถนำรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ

ดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันให้แก่บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวร   

ไม่เกิน 200 ล้านบาท และการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน มาหักเป็น

รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้มีการจ่าย

จริง แต่เมื่อรวมกับ (1) รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตาม

โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความเห็นชอบ และ (2) 

รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนาม

เด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชน

ใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือสนามเด็กเล่น สวน

สาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 

10 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อ

การสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

ตามมาตรการ 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นระยะเวลา 3 

รอบระยะเวลาบัญชี 

2) ลักษณะโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง         

ดังต่อไปนี้ 1) การถา่ยทอดความรู้ ไดแ้ก ่การบริหาร การตลาด และ    

การบญัช ี เปน็ตน้ 2) การวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี และนวตักรรม    

3) การเพิ่มประสทิธภิาพในการผลติ ลดตน้ทนุการผลติ เพิ่มกำไร     

4) การสง่เสรมิการตลาด และ 5) จา่ยคา่ธรรมเนยีมคำ้ประกนัสนิเชื่อ

แทนผู้ประกอบการที่ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกัน

สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม   
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3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะต้องไม่

ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่มีอำนาจควบคุมหรือกำกับ

ดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่ได้จ่ายไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ  

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามข้อ (2) จะต้อง    

ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ           

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรณีการจ่ายค่าธรรมเนียม      

คำ้ประกนัตอ้งมหีลกัฐานการชำระเงนิที่ระบชุื่อบรษิทัหรอืหา้งหุ้นสว่น

นิติบุคคลผู้จ่ายเงิน และชื่อผู้ประกอบการได้รับการค้ำประกันสินเชื่อ

จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

5) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท  
เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 2 สิงหาคม 2559) 

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

สามารถนำรายจ่ายที่จ่ายไปในโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการ    

จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมสำหรับการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐาน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท เป็นระยะเวลา 

3 รอบระยะเวลาบญัช ี  มาหกัเปน็รายจา่ยในการคำนวณกำไรสทุธไิด ้ 

2 เท่าของรายจ่ายที่ได้มีการจ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อ

สนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความ     

เห็นชอบ และรายจา่ยที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดสร้างและการบำรุง

รักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิด

ให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือสนาม    

เด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้อง    

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล

สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษา
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หรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  

2) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 1) ไฟฟ้า 2) ประปา 3) ถนน     

ทางพิเศษ หรือสัมปทาน 4) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) พลังงานทางเลือก 6) ระบบ

บริหารจัดการน้ำ หรือการชลประทาน 7) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ 

ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย 8) ระบบจัดการของเสีย 9) โครงการที่มี     

1) - 8) ประกอบกัน ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

3) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว     

แห่งชาติ ได้แก่ 1) อุทยานแห่งชาติ 2) โบราณสถาน และ 3) แหล่ง       

ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของส่วนราชการหรือองค์การ

ของรัฐ  

4) โครงการดังกล่าวต้องได้รับการรับรองโดยส่วนราชการหรือ

องค์การของรัฐ 

5) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยวให้กับส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ โดยไม่มี     

ค่าตอบแทน  

6) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559     

แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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หมวดที่ 2 ด้านการเงิน / เงินทุน -
กองทุน / สินเชื่อ 
จำนวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง ดังนี้ 

� �12

22 ธ.ค. 2558 

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็น    
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ระยะที่ 2

29 ธ.ค. 2558 

ขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และ

มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ 9 ก.พ. 2559 

ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)23 ก.พ. 2559 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบ
การรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกัน  

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ 2 ของ บสย.

28 มิ.ย. 2559 

ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ 
ดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)

28 มิ.ย. 2559 

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ        
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME)

5 ก.ค. 2559 

มาตรการให้ความช่วยเหลือ                
ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม      
ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ        
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Startup & Innovation) ของ บสย.

26 ก.ค. 2559 

มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ผ่าน

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรัฐ  

22 ธ.ค. 2558 

การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันสำหรับ

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

21 มิ.ย. 2559 
การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ     
ค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)     
ตามมติ ครม. เมื่อ 8 กันยายน 2558

2 ส.ค. 2559 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทาง   
ประชารัฐ
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การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 22 ธันวาคม 2558)  
เพื่อจัดตั้ง “กองทุนเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ ่ม 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของ

กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

อุตสาหกรรมที่ต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม 5 อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมใหม่

อีก 5 อุตสาหกรรม 

โดยกองทุนประกอบด้วยเงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้เงินอุดหนุนที่รัฐบาล

จัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือ

มอบให้แก่กองทุน เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับ

ตามกฎหมายและดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน

ของกองทุน สำหรับการดำเนินการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นค่าใช้จ่ายใน

การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

โครงการสินเชื ่อดอกเบี ้ยต่ำเพื ่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่              
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ระยะที่ 2 
เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 22 ธันวาคม 2558)  
อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ระยะที่ 2 และงบประมาณในการ

ดำเนินโครงการ จำนวน 10,010 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็น

สินเชื่อระยะยาว (L/T) ให้แก่ผู้ประกอบการ SME กำหนดวงเงินกู้ต่อราย        

ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคาร

พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ และธนาคารพาณิชย์

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME เฉพาะการปล่อย

สินเชื่อใหม่ โดยมีเงื่อนไขไม่ให้ Refinance หนี้เดิม  

รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสินในอัตราเท่ากับ

ต้นทุนทางการเงินของธนาคาร (ร้อยละ 2.21 ต่อปี) บวกค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงาน (ร้อยละ 0.75 ต่อปี) หักอัตราผลตอบแทนจากการให้สถาบันการ
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เงนิกู้รอ้ยละ 0.1 ตอ่ป ีเทา่กบัรอ้ยละ 2.86 ตอ่ป ีดงันั้น ประมาณการคา่ใชจ้า่ยที่

รัฐต้องชดเชยเป็นจำนวน 1,430 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ ชดเชยรวม 7 ปี 

รวมเป็นเงิน 10,010 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

ขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มี     
รายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล      
ทั่วประเทศ เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2558)  
ขยายระยะเวลาในการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านโดย

ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หรือภายในกรอบวงเงินที่กำหนด 60,000    

ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. 30,000 ล้านบาท) 

แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน  

1) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว

ประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 วงเงิน 16,000 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบ

ประมาณได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 อนุมัติให้ก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือน

มกราคม 2559 และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน

กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับโครงการ/รายการที่ไม่สามารถดำเนินการ

ก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ให้ยกเลิกโครงการและส่งคืน         

งบประมาณเพื่อนำไปใช้ในโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบาย

รัฐบาลต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

2) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว

ประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 

วงเงิน 24,000 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้ยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ 

หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ให้เสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  
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ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)  
เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)  
พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 16 มถินุายน 2558 ที่เหน็ชอบ

เงื่อนไขโครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยตำ่ (Policy Loan) โดย วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ซึ่งเปน็วนัสิ้นสดุโครงการ Policy Loan ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้อนุมัติสินเชื่อจำนวน 4,689.75 ล้านบาท 

ให้แก่ผู้ประกอบการ SME จำนวน 1,344 ราย  โดยมยีอดเบกิจ่ ายเงินกู้จำนวน 

3,078.08 ลา้นบาท และมวีงเงนิโครงการคงเหลอื จำนวน 10,310.25 ลา้นบาท  

ดังนั้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาขาด   

สภาพคล่องให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป 

จึงขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมที่กำหนดให้ “เริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่ ครม. 

มีมติเห็นชอบ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่

อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน” เป็น “จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือ

จนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน” โดยการขยายระยะ

เวลาดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณใหม่เนื่องจากอยู่ภายใต้กรอบ    

งบประมาณเดิมที่เคยได้รับอนุมัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการ     
ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 
2 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)  
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (Micro 

Entrepreneurs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้

มากขึ้น และช่วยลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบของผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่ง

คาดว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประมาณ 

135,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจ 
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การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) ตามมติ ครม.       
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 21 มิถุนายน 2559)  
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยการเพิ่ม

โอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นและช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ 

SME ตามวัตถุประสงค์โครงการจึงเห็นควรขยายระยะเวลาโครงการค้ำประกัน

สินเชื่อ PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) จากเดิม สิ้นสุดรับคำขอค้ำประกันวันที่ 

30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึง

ก่อน เป็นสิ้นสุดรับคำขอค้ำประกันวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะเต็ม

วงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของกรอบวงเงินงบ

ประมาณ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นๆ ของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 

ระยะที่ 5 ยังคงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ตาม

ที่กระทรวงการคลังเสนอ  

ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)  
เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  
ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (โครงการ Policy Loan) จากเดิม 

ที่กำหนดให้ “เริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน” 

เป็น “เริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน” โดยไม่ให้มีการ

ขยายโครงการฯ ดังกล่าวออกไปอีก 
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โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  
เพื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว (L/T) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME เพื่อการลงทุน 

หรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยว

เนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม และต้องเป็น

ทรัพย์สิน ดังนี้ 1) เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้         

2) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ และ 3) อาคารถาวร เพื่อใชเ้ปน็ที่ตั้งของเครื่องจกัร  

แตไ่มร่วมถงึที่ดนิและอาคารที่ใชเ้พื่อการอยู่อาศยั โดยมวีงเงนิรวมทั้งโครงการ 

30,000 ล้านบาท โดยมีวิธีการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้  

1) ธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารพาณิชย์และสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ และธนาคารพาณิชย์และ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการ SME เฉพาะ

การปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยมีเงื่อนไขไม่ให้ Refinance หนี้เดิม 

2) ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ

ต้องทำรายงานสรุปยอดสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME แต่ละราย 

เพื่อประกอบการเบิกเงินกู้จากธนาคารออมสิน 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่าน
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Startup & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 5 กรกฎาคม 2559)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 

กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & 

Technology SME) ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน

การเงินได้เพิ่มขึ้น 
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2) เพื่อเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของ SME และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

อุตสาหกรรมในประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ของ SME และ GDP ของประเทศ 

3) บูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การ    

ช่วยเหลือ SME ในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น  

โดยมีวงเงินค้ำประกันโครงการ 10,000 ล้านบาท ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน 

ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในแต่ละรอบปีถือเป็น 1 Package) มีราย

ละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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วงเงินค้ำประกันต่อราย SME 
กรณี SME ประเภทบุคคลธรรมดา (รวมทุกสถาบันการเงิน)  
‣ ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย 
‣ ผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation & 

Technology SME) ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย  

กรณี SME ประเภทนิติบุคคล (รวมทุกสถาบันการเงิน) 
‣ ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย 
‣ ผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย  

ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บสย.

ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 

ร้อยละ 1-2 ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน
ตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ โดย
ธนาคารเป็นผู้พิจารณาตามความเสี่ยง  
ของลูกค้า ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 
ในปีแรกรัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน SME

คุณสมบัติ SME 
1. เป็น SME ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 

200 ล้านบาท 

2. เป็น SME ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มี
สัญชาติไทย 

3. เป็น SME ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 

4. เป็น SME ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระ
หนี้เดิมกับผู้ให้กู้ 

5. เป็น SME ที่เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การสนับสนุนจากรัฐบาล 
บสย. ขอรับเงินสมทบการจ่ายค่าประกันชดเชย และ     
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกจากรัฐบาล จำนวน 
1,700 ล้านบาท ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

‣ เงินสมทบที่ขอรับการเบิกจ่ายจากรัฐบาล    
ร้อยละ 15 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน จำนวน 
1,500 ล้านบาท โดย บสย. จะสรุปยอดอนุมัติ
ค้ำประกัน ณ สิ้นปี เพื่อนำเสนอขอเงินสมทบ
การจ่ายค่าประกันชดเชยจากรัฐบาลในปีถัดไป 

‣ ค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้กับ SME ในปีแรก 
จำนวน 200 ล้านบาท

ผลเชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ 
‣ ช่วยให้ SME ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้กว่า 5,000 ราย  

‣ ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 10,000 ล้านบาท
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มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐ  
เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 26 กรกฎาคม 2559)  
เห็นชอบมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผ่าน

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนงบประมาณในการ

ดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการ

คลังและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกัน

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม 

คุ้มค่า และเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะ

กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาให้ความ

เห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป และเห็นควรให้นำมาตรการฯ ดังกล่าว เสนอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  

เพื่อติดตามและรวบรวมผลการดำเนินมาตรการฯ รายงานต่อ ครม. ต่อไป 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตาม
แนวทางประชารัฐ เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 2 สิงหาคม 2559)  
ธนาคารออมสินได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

เมืองตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้ 

1) มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหรือ

ทนุหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทาความ     

เดือดร้อนในการดำรงชีพ และชำระหนี้สินอื่นๆ โดยผู้กู้เป็นผู้ประกอบ

อาชีพอิสระรายย่อยทั่วไป  เชน่  พอ่คา้  แมค่า้  ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์

รบัจา้ง ผู้ใหบ้รกิารรถรบัจา้งสาธารณะ กลุ่มแมบ่า้นที่รวมตวักนัเปน็

วสิาหกจิชมุชน หรอืผู้รบัจา้งใหบ้รกิารทั่วไป ที่มอีายคุรบ 20 ปบีรบิรูณ์

ขึ้นไป และเมื่อรวมอายผุู้กู้กบัระยะเวลาที่ชำระเงนิกู้ตอ้งไมเ่กนิ 65 ป ี

และมถีิ่นที่อยู่แนน่อนสามารถตดิตอ่ได ้ ใหกู้้ไมเ่กนิรายละ 50,000 บาท 

เมื่อรวมจำนวนเงินกู้ของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุก

ประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อ

ราย โดยยื่นขอสินเชื่อได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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2) มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบาย

รัฐบาล ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน

ลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการสินเชื่อและอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระคืนที่

มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลา

ชำระหนี้เพื่อลดภาระรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

‣ พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้นานสูงสุดเป็นระยะ

เวลา 3 ปี 

‣ ขยายระยะเวลาชำระหนี้เพิ่มได้เท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้น

หรอืขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได ้ 2 เทา่ของระยะเวลาคงเหลอื

ตามสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาที่ขยายการชำระหนี้สูงสุด   

ไม่เกิน 20 ปี ตามเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภท 

‣ ติดต่อขอเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้

ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง เพื่อเสริม

สร้างความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและ   

การให้ความรู้ทางการเงิน ส่งเสริมการออมและการสร้างวินัย

ทางการเงินให้แก่ประชาชนฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

หรือผู้ที่สนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 150,000 ครอบครัว 

ตนอบครัวละ 1 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย เป็นตัวแทน

ครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลาตาม

ที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาโครงการ  กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

หลักสูตรการอบรม ได้แก่ 1) การให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลใน

ครอบครัวของประชาชนฐานราก 2) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 

หัวข้อ “เทคนิคการขาย/การบริการเพื่อเพิ่มรายได้” 
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หมวดที่ 3 ด้านแรงงาน 
จำนวนทั้งสิ้น 1 เรื่อง ดังนี้ 

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  
เสนอโดยกระทรวงแรงงาน 

(มติ ครม. วันที่ 29 มีนาคม 2559)  
กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวม 5 

กลุ่มอุตสาหกรรม (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ / 

ยานยนต์ / อัญมณี / โลจิสติกส์) รวม 20 สาขาอาชีพ โดยให้มีผลใช้บังคับ   

เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนี้ 
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กลุ่มอุตสาหกรรม  / สาขาอาชีพ
อัตราค่าจ้าง 

ไม่น้อยกว่าวันละ (บาท)

ระดับ 1 ระดับ 2

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1. พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 360 430

2. พนักงานประกอบมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 370 445

3. ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหรรมไฟฟ้าและ  
อิเล็กทรอนิกส์

410 490

4. ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย 400 480

ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

5. ช่างกลึงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 400 480

6. ช่างเชื่อมมิก – แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 400 480

7. ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่งอจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมผลิต         
ชิ้นส่วนยานยนต์

400 480

8. ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน    
ยานยนต์

400 480
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ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะทำให้แรงงานไทยมีรายได้ที่

เหมาะสมสอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานใน

ตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน

และมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ให้

ความสำคญักบัการพฒันาฝมีอืแรงงาน เพื่อรองรบั 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย 

ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ใน 2 

รูปแบบ คือ  
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กลุ่มอุตสาหกรรม  / สาขาอาชีพ (ต่อ)
อัตราค่าจ้าง 

ไม่น้อยกว่าวันละ (บาท)

ระดับ 1 ระดับ 2

ยานยนต์

9. ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ 400 480

10. ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ 400 480

11. พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย) 400 480

12. พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย) 400 480

อัญมณี

13. ช่างเจียระไนพลอย 420 550

14. ช่างหล่อเครื่องประดับ 420 550

15. ช่างตกแต่งเครื่องประดับ 420 550

16. ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ 420 550

โลจิสติกส์

17. นักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน 415 500

18. ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 360 430

19. ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 350 420

20. ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 340 410
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รูปแบบที่ 1  การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นการลงทุน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์   

สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  

รปูแบบที่ 2  การเตมิ 5 อตุสาหกรรมอนาคต ซึ่งเปน็การลงทนุในอตุสาหกรรม 

ใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจ

ของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของ

ไทยในอนาคต 
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หมวดที่ 4 ด้านการพัฒนา/ส่งเสริม/
เพิ่มขีดความสามารถ/นวัตกรรม 
จำนวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง ดังนี้ 

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรม / สสว. 

(มติ ครม. วันที่ 27 ตุลาคม 2558)  
กำหนดเป้าหมายส่งเสริม SMEs ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 97,503 ราย 

โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ คือ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SME ที่

ประกอบกิจการอยู่แล้ว (Regular) จำนวน 55,338 ราย (2) การสร้าง             

ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup) จำนวน 22,715 

ราย (3) การช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn-around) ในการ

ปรับแผนธุรกิจเป็นการเร่งด่วน จำนวน 17,000 ราย และ (4) การสร้างและ

พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Enabling Business) จำนวน 2,450 ราย ในด้านการ

สนับสนุนเงินทุน การจดทะเบียนโรงงาน และการจดทะเบียนสัญญาธุรกิจ โดย

แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ  

1. การดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วในปีงบประมาณ 

2559 ประกอบด้วย 

1) การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ SME ที่ประกอบกจิการอยู่แลว้ (Regular) 

และสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup)    

เป้าหมาย 53,040 ราย 

2) การช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn-around) ใน

การปรับแผนธุรกิจเป็นการเร่งด่วน เป้าหมาย 17,000 ราย 

2. การดำเนินงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 

2559  ในแผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  SME   มีเป้าหมาย 

27,463 ราย เปน็การบรูณาการการดำเนนิงานระหวา่งกระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และ สสว. ที่มุ่งเน้น

การเสริมสร้างขีดความสามารถที่เชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแต่การสร้าง
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ความเป็นเลิศในกระบวนการดำเนินงานของ SME เพิ่มมูลค่า (High Value) 

จากการต่อยอดและใช้ประโยชน์งานวิจัยและเทคโนโลยี การพัฒนา          

การออกแบบและการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ SME เพื่อสร้าง

พลังให้ SME มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง โดย

แบ่งเป็น 3 ด้านคือ (1) การเสริ มสรา้งความเขม้แขง็ของ SME ที่ประกอบ

กจิการอยู่แลว้ (Regular) (2) การสรา้งผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์

และนวัตกรรม (Startup) และ (3) การสร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 

(Enabling Business) 

ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต (New Engine of Growth)  
เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

(มติ ครม. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)  
ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ใน 2 

รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ First s-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิตโดย

การลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะ

กลาง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้

เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจำเป็นต้องมีการ

พัฒนา S-curve ในรูปแบบที่ 2 คือ New S-curve ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบ

ของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดย

อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ซึ่งการต่อยอด

อุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 

จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ 

การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย  

‣ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)   

‣ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  

‣ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Affluent, Medical and Wellness Tourism)   
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‣ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)   

‣ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  

การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  ประกอบด้วย  

‣ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)  

‣ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)   

‣ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 

Biochemicals)  

‣ อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)  

‣ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  

ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจ

ของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยใน

อนาคต โดยขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างการ

จัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดังกล่าวข้างต้น 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง   

เป็นมาตรการทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนเงินทุน 

ประกอบด้วย 1) มาตรการสนับสนุนในภาพรวม 2) มาตรการสนับสนุน

คลัสเตอร์ยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 3) มาตรการ

สนับสนุนคลัสเตอร์การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 

Biotechnology) 4) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์หุ่นยนต์ (Robotics) และ    

5) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and 

Logistics) 
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หมวดที่ 5 ด้านกฎหมาย / พ.ร.บ / 
พ.ร.ฎ / ประกาศ ฯลฯ 
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ทั้งสิ้น 8 ฉบับ 
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พระราชบัญญัติ 

2 ฉบับ
พระราชบัญญัติหลักประกัน 
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
(ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2558)

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการ) 
(ประกาศ 24 พฤษภาคม 2559)

01

พระราชกฤษฎีกา 

6 ฉบับ

02

พ.ร.ฎ. ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) 
พ.ศ. 2559 (การลงทุน
ประกอบกิจการเงินร่วม
ลงทุน) 
(ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2559)

03

พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 
(มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม) 
(ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2559)

พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 602 ) พ.ศ. 2559 (มาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการราย
ใหม่ (New Startup)) 
(ประกาศ 21 เมษายน 2559)

04 05

พ.ร.ฎ. ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 607) 
พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชี
ของ SME) 
(ประกาศ 16 พฤษภาคม 2559)

06

พ.ร.ฎ. ออกตามความใน   
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) 
พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อ 
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) 
(ประกาศ 21 เมษายน 2559)

พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 611) พ.ศ. 2559 (มาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และ
จัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ) 
(ประกาศ 24 พฤษภาคม 2559)
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พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

(วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2558)  
โดยที่ทรัพย์สินที ่อาจนํามาใช้ เป็นประกันการชําระหนี ้ในลักษณะที่ผู ้ให้           

หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกัน

หรือการจํานองตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จํากัด

เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น             

ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่สามารถนําทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

นอกจากทรัพย์สินดังกล่าว มาใช้เป็นประกันการชําระหนี้ในลักษณะที่ผู้ให้   

หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกัน

ได้ เช่น สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ สินค้าคงคลัง 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ทรัพย์สินเหล่านี้   

มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นกัน อีกทั้งกระบวนการบังคับจํานองมีความล่าช้าอัน

เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สมควรตรากฎหมายเพื่อรองรับการนํา

ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นประกันการชําระหนี้ในลักษณะที่       

ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหนี้ และสร้างระบบการบังคับหลักประกัน

ที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบธุรกิจ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้

พระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟกูจิการ) 

(วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2559)  
โดยที่กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ยังไม่ครอบคลุม  

ลูกหนี้ซึ่งประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีทั้งบุคคล

ธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือบริษัทจํากัด ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากในระบบ

เศรษฐกิจปัจจุบัน และประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว      

ดังนั้น เพื่อให้ลูกหนี้ซึ่งไม่อยู่ในสถานะที่จะชําระหนี้ได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟู

กิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหากมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้   

จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) พ.ศ. 2559 (การลงทุนประกอบ
กิจการเงินร่วมลงทุน) 

(วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2559)  
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน

มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาตลาดการลงทุนในประเทศไทย และส่งเสริมให้มีการ

ลงทุนในกิจการเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบกิจการ

ตามประเภทอุตสาหกรรมที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง   

ชาติกําหนด อันจะทําให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และ

พาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น และทําให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

สมควรกําหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน รวมทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้น

ส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกิจการเงินร่วมลงทุน    

ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษี      
เงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม) 

(วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2559)  
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ บริษัทหรือ   

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการทําวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้

ภาคเอกชนจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงาน

ของรัฐ หรือเอกชนมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 602 ) พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อ      
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup)) 

(วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2559)  
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที ่นําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการ      

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศโดยรวม สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับกําไรสุทธิของ

บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้

บรกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ 30 ลา้นบาท เปน็เวลาหา้รอบระยะเวลาบญัช ี

จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อ       
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) 

(วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2559)  
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศของผู้ประกอบการซึ่งเป็น

บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นเพิ่มขึ้น

รวมทั้งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว จึง

จําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 607) พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SME) 

(วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2559)  
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมจัดทําบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง

ของกิจการ และสนับสนุนให้มีการจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษา

หลักสูตรที่เกี่ยวกับการบัญชีในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน

ด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ 

100 ของรายจ่ายที่ได้จ่าย เป็นค่าจ้างให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี แก่นักเรียน

หรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาบัญชีที่ได้รับการ

รับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจําเป็นต้อง

ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 611) พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ) 

(วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2559)  
เนื่องจากมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนา

ภายในประเทศตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 580) พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่โดยที่ยังมีความจําเป็นต้องให้มีมาตรการภาษี     

ดังกล่าวต่อไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพิ่ม

มากขึ้นและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเป็นการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้

แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในประเทศ

ให้แก่ลูกจ้าง สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็น

ค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือรายจ่ายที่

ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง     

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้
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นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ

แล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติ ทั้งสิ้น 9 ฉบับ ดังนี้  

1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

2. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 

3. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....   

4. ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. …. 

5. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อ     

ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) 

6. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ     

ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการลดอัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME)) 

7. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษากร ว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน

ทรัพย์สินของกิจการในท้องที่) 

8. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการราย

ใหม่ (New  Startup)  ในท้องที่)   

9. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ    

ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกท้องที่ไปทำงานในท้องที่และส่ง

เสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับ

กิจการที่มีศักยภาพในท้องที่) 
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หมวดที่ 6 ด้านปัจจัยเอื้อในการ
ดำเนินธุรกิจ 
จำนวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง ดังนี้ 

การกำหนดอัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558)  
เพื่อให้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปด้วยความรวดเร็วตาม   

เป้าหมายนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และเกิดการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อจูงใจให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการ

จัดให้เช่า ดังนี้ 
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จังหวัด

ค่าเช่า/ไร่/ปี 
(ปีแรก) 

(ปรับ15 % 
ทุก 5ปี) 

ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า/ไร่/50ป ี
(เอกชน และ กนอ.)

หมายเหตุเสนอ กพน. เดิม 
(8 ตุลาคม 58)

เสนอใหม่ 
ปรับลด 5o% 

(ชำระ 5 ปี จ่าย    
ปีที่ 6-10)

สงขลา 40,000 600,000 300,000 ‣ ปรับปรุงอัตราค่าเช่า 15% ทุก 5 ปี 

‣ อัตราค่าเช่าของ กนอ. ลดให้ 30% 
จากอัตราค่าเช่าของเอกชน 

‣ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราขั้นต่ำ   
ของแต่ละพื้นที่ที่กำหนดโดยทาง
ราชการ (กนอ. และ เอกชนใช้ 
อัตราเดียวกัน) กรณีผ่อนชำระ   
คิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด 

‣ ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจ 
ต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี 

‣ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตรา
ตลาด

ตาก 36,000 500,000 250,000 

สระแก้ว 32,000 450,000 225,000 

ตราด 24,000 320,000 160,000 

มุกดาหาร 24,000 320,000 160,000 

หนองคาย 24,000 320,000 160,000 
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โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย  
เสนอโดยสำนักนายกรัฐมนตรี  

(มติ ครม. วันที่ 22 ธันวาคม 2558)  
ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยประสบปัญหาการชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อ

เนื่องถึงรายได้ประชากรและกำลังซื้อของประชาชน แม้รัฐบาลจะมีนโยบาย

แก้ไขปัญหาโดยสนับสนุนมาตรการเร่งรัดความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้

น้อย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงิน

ทุนหมุนเวียนในระดับชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ในระดับหนึ่งก็ตาม แต่ยังมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ ยังไม่สามารถ

เข้าถึงแหล่งทุนตามมาตรการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร จึงมีโครงการที่จะ

ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย โดยใช้แนวทางประชารัฐ ที่มีการบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยเสนอโครงการประชารัฐ

เพื่อผู้มีรายได้น้อย ซึ่งประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือ

สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ จำนวน 

958 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพฯ จำนวน 180 

กองทุน ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเมือง ใน

วงเงินจำนวน 1 ล้านบาทต่อ 1 กองทุน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มี  

เงินทุนสำหรับดำเนินโครงการเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา

สินค้าและอาชีพ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

2. โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับ

สถาบันการเงินของรัฐ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 

ร่วมจัดตลาดประชารัฐสี่มุมเมืองในกรุงเทพมหานคร โดย พศ. 

อนุเคราะห์ประสานสถานที่ในวัดสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่า

สนใจ ในขณะที่ สทบ. และสถาบันการเงินจัดผู้มีรายได้น้อยใน

กรุงเทพฯ นำผลิตผล / ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมาออกร้านเพื่อ

จำหน่ายในตลาดที่จัดไว้ และให้หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้ และช่วยสนับสนุนต่อยอด

การพัฒนาผลิตผล / ผลิตภัณฑ์และตลาดให้มีคุณภาพ 
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โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ เสนอโดยกระทรวงการคลัง 

(มติ ครม. วันที่ 26 มกราคม 2559)  
เนื่องจากภาคการเกษตรของไทยประสบปัญหาหลายประการ เช่น ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ต้นทุนการผลิตสูง และราคาสินค้าตกต่ำ สาเหตุประการหนึ่งมาจาก

ระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนยังขาดปัจจัย

การผลิตที่จำเป็น ดังนั้น การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่

กิจกรรมด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาดจะส่งผลให้ชุมชน

พัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป  

กระทรวงการคลัง จึงจัดทำโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น      

ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผล ทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ย

ประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ใน

ชุมชนให้ดีขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ และอนุมัติหลักการ

งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ในกรอบวงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยให้

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ โดยคำนึงถึง

ศักยภาพของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบประเภทโครงการที่จะเสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการ / 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนอื่นๆ ที่ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว 
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