
 
ฉบับที ่ 054/2562                                 วันที่ 30 เมษายน 2562 

 
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 

___________________________________________________ 

นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 
สถานการณ์ เศรษฐกิจไทยล่าสุดในช่วงไตรมาสที่  1 ปี  2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มแผ่วตัว อันมีสาเหตุหลัก 
จากเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าและบริการของไทย รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
ก าลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ลดลง ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในระดับสูง 
ดังนั้น กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 
2562 เพ่ือป้องกันและดูแลความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 
เห็นชอบ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

1.1 มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการให้ได้รับเบี้ยผู้พิการ
เพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เป็นจ านวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา  
5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2562 โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการเท่านั้น 
และสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) แอปพลิเคชัน
ถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้  

1.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเกษตรกร
ในช่วงที่รายได้เกษตรกรหดตัว ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงิน 
1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ 
หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได ้

1.3 มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือค่าชุดนักเรียน
และอุปกรณ์การศึกษาช่วงเปิดปีการศึกษาเพ่ิมเติมจากการช่วยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่ เป็นจ านวน 500 บาทต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว) โดยจะให้สิทธิตามจ านวนบุตรผ่านแม่
หรือพ่อที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ 
หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 

1.4 มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
และรักษาก าลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก โดยเพ่ิมวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคจ าเป็นในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 
บาทต่อคนต่อเดือน เท่ากันทุกคน (เดิมได้ 300 บาท ให้เพ่ิมอีก 200 บาท หรือเดิมได้ 200 บาท ให้เพ่ิมอีก 300 บาท)  
เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562  
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2. มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 

2.1 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาส าหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็น
โรงแรม ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลัก ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท และส าหรับ
การเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันทั้งหมดแล้วต้อง 
ไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

2.2 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาส าหรับค่าซื้อสินค้าเพ่ือการศึกษาและกีฬาที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและได้รับ
ใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 

2.3 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับค่าซื้อ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจ านวนที่จ่ายจริง  
แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

2.4 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับค่าซื้อหนังสือ
และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) ที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 แต่เมื่อรวมค่าซื้อหนังสือและค่าบริการ e-Book ของมาตรการช็อปช่วยชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 
มกราคม 2562 แล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท 

2.5 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส าหรับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามจ านวนที่
จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

2.6 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลหักรายจ่ายเป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่ายลงทุนเพ่ือรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับรายจ่ายลงทุน ดังต่อไปนี้ (1) เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
และ (Point of Sale: POS) ระบบ POS ซึ่งเชื่อมโยงกับการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) การพัฒนาระบบหรือ
ค่าบริการเกี่ยวกับ e-Tax Invoice & e-Receipt (3) การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax 

ทั้งนี้ การด่าเนินนโยบายในระยะนี้จะมีต้นทุนของการด่าเนินการที่ต่่ากว่าหากเทียบกับกรณีที่ปล่อยให้
เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

___________________________________ 
ส านักนโยบายการคลัง 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3586  
โทรสาร 02 618 3385 



มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562  

เกษตรกร พ่อแม่ 1 2 3 

1.16 ล้านคน 4.1 ล้านคน 2.7 ล้านคน (จ านวนบุตร) 

เพื่อให้คนพิการ ได้รับเบี้ยคนพิการ
เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นการบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่าย ดูแลสุขภาพ และเดินทาง 

เพื่อช่วยเหลือค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และ
ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น ในช่วงที่
รายได้เกษตรกรหดตัว ราคาผันผวน 

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่เรือ่งค่าชุด
นักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาช่วงลูกเปิด
เทอม ซึ่งเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายสูงของปี  

ผู้ถือบัตร 

14.6 ล้านคน 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาปากท้อง 
และรักษาก าลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก 

1,160 ล้านบาท 4,100 ล้านบาท 1,350 ล้านบาท 6,600 ล้านบาท 

 ระยะเวลามาตรการ พ.ค. – ก.ย. 62 
 ใส่ช่อง e-Money ภายในวันที่ 15  

ของเดือน 
 ระยะเวลามาตรการ พ.ค. 62 
 ใส่ช่อง e-Money ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62 

 ระยะเวลามาตรการ พ.ค. 62 
 ใส่ช่อง e-Money ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62 

 ระยะเวลามาตรการ พ.ค. – 
มิ.ย. 62  

 เพิ่มเพดานในช่องร้านธงฟ้าฯ  
ให้ถึง 500 บาทต่อคนต่อเดือน 

200  
1,000 

500  

200/300 

วงเงินประมาณ 

ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 022739020 # 3279, 3224 

ผู้พิการ 4 
13.2 พันล้านบาท 

บาทต่อคนต่อเดือน 

บาทต่อคน* 

บาทต่อบุตร 1 คน* 

บาทต่อคนต่อเดือน 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

(*) รับครั้งเดียว  



 มาตรการพยุงเศรษฐกิจในในช่วงกลางปี 2562

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ

และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) Consumption

GDPInvestment

1. มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้า

เกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

สำหรับคาซือสินคาเพือการศึกษาและกีฬา 

ไมเกิน 15,000 บาท (1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62)

4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทั่วประเทศไทย

ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

สำหรับคาบริการนำเทียว

คาทีพักโรงแรม โฮมสเตย 

ในเมืองหลัก ไมเกิน 

15,000 บาท และในเมืองรอง

ไมเกิน 20,000 บาท 

(30 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62)

2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน

ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

สำหรับคาซือหนังสือ 

และคาบริการ e-Book 

ไมเกิน 15,000 บาท 

(1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62)

*เมือรวมกับคาหนังสือ และคาบริการ e-Book ช็อปชวยชาติชวงตนป ตองไมเกิน 15,000 บาท

6. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 

e-Tax

หักรายจายลงทุนใน e-Tax 2 เทา 

สำหรับ Point of Sale, e-Tax Invoice & e-Receipt 

และ e-Withholding Tax (30 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62)

3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้า

ท้องถิ่นไทย (OTOP)

ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

สำหรับคาซือสินคา OTOP ไมเกิน 15,000 บาท 

(30 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62)

5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม

การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

สำหรับคาซือบานพรอมทีดินหรือคอนโด 

มูลคาไมเกิน 5 ลานบาท 

ตามจำนวนที่จายจริง 

แตไมเกิน 200,000 

บาท (30 เม.ย. 

- 31 ธ.ค. 62)

TICKETS

AIRPLANE
PASSPORT

*รวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกิน 20,000 บาท


