
ฉบบัท่ี 229/2564                             วนัท่ี  21  ธนัวาคม 2564 
 

ของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการคลงัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
_____________________________________________ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจภายใตส้ังกดักระทรวงการคลงั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดจ้ดัท าของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่
ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. โครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 
ส าหรับคนไทยทุกคน 

กรมธนารักษ์เปิดให้ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ ์พิพิธบางล าพู 
พิพิธภณัฑ์ธนารักษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ พิพิธภณัฑ์ธนารักษ ์จงัหวดัสงขลา และพิพิธภณัฑ์ธนารักษ ์จงัหวดัขอนแก่น 
โดยไม่เก็บค่าเขา้ชม ระหวา่งวนัท่ี 4 - 15 มกราคม 2565 

2. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นของขวญัปีใหม่ ปี 2565 ส าหรับประชาชน 

กรมธนารักษไ์ดก้ าหนดมาตรการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้ช่าท่ีราชพสัดุ ดงัน้ี  
(1) ยกเวน้การเรียกเก็บค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 (ไม่รวมค่าเช่าช่วง) ส าหรับผูเ้ช่าเพื่ออยู่อาศยัและ 

เพื่อประกอบการเกษตร โดยผูเ้ช่าท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ดงักล่าว จะตอ้งเป็นผูเ้ช่าชั้นดี ไม่มีภาระค่าเช่าคา้งกบักรมธนารักษ ์
ทั้งน้ี หากผูเ้ช่าไดช้ าระค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 แลว้ ให้ผลกัค่าเช่า ปี พ.ศ. 2565 ไปเป็นค่าเช่า ปี พ.ศ. 2566 แทน ส าหรับผูเ้ช่า 
ท่ีมีภาระค่าเช่าคา้งช าระกบักรมธนารักษแ์ละมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมมาตรการดงักล่าว ตอ้งด าเนินการช าระค่าเช่าคา้ง
ให้ครบถว้น ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยยกเวน้การเรียกเก็บเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินท่ีคา้ง
ช าระตามสัญญาท่ีก าหนดไว ้

(2) ยกเวน้การเรียกเก็บค่าเช่า 3 เดือน (ไม่รวมค่าเช่าช่วง) ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 
ส าหรับผูเ้ช่าอาคารราชพสัดุและเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน โดยให้ผูเ้ช่าท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมมาตรการดงักล่าวยื่นค าร้อง 
ต่อกองบริหารท่ีราชพสัดุกรุงเทพมหานครและส านกังานธนารักษ์พื้นท่ี 76 พื้นท่ี เพื่อพิจารณาอนุมติัส าหรับผูเ้ช่า 
ท่ีมีภาระค่าเช่าคา้งช าระกบักรมธนารักษแ์ละมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมมาตรการดงักล่าว ตอ้งด าเนินการช าระค่าเช่าคา้ง
ให้ครบถว้นภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยยกเวน้การเรียกเก็บเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงิน 
ท่ีคา้งช าระตามสัญญาท่ีก าหนดไว ้ 

(3) ส าหรับผูเ้ช่าประเภทอ่ืน นอกเหนือจากขอ้ (1) และขอ้ (2) หากประสงคจ์ะเขา้ร่วมมาตรการ
ขอให้ยื่นหนงัสือและช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ รายละเอียดผลประกอบการ
ยอ้นหลงั (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564) และอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ์เป็นรายกรณี  
ทั้งน้ี ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมมาตรการดงักล่าว ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
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3. การจ าหน่ายพนัธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข วงเงิน 30,000 ล้านบาท 
 ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะจดัให้มีการจ าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพย ์รุ่นส่งความสุข วงเงิน 

30,000 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 17 - 31 มกราคม 2565 เพื่อมอบเป็นของขวญัปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงตน้ปี 2565 
โดยจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

4. โครงการ “คริปโทศาสตร์ รู้ได้ในคลกิเดียว” 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) มีความ

ห่ วงใยป ระช าชน และผู ้ล ง ทุ น  จึ งได้จัดท า ศู น ย์รวมข้อ มู ล เก่ี ย วกับ สิ นท รัพ ย์ ดิ จิทัล  บน เว็บ ไซ ต ์
www.smarttoinvest.com โดยเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและประชาชนทัว่ไป ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั 

5. โครงการ “การระดมทุนของ SMEs/Startup ผ่อนคลาย ไม่มีค่าธรรมเนียม” 
 ส านกังาน ก.ล.ต. สนบัสนุนการระดมทุนของ SMEs และ Startup โดยไม่ตอ้งยื่นค าขออนุญาต  

ไม่ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. โครงการ “การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการออกตราสารเพ่ือความยั่งยืนในตลาดทุน” 

 ส านักงาน ก.ล.ต. สนับสนุน sustainable finance แก่ผูอ้อกตราสารหน้ีในกลุ่มความย ัง่ยืนท่ีมี
ภาระและตน้ทุนมากกวา่การออกตราสารหน้ีทัว่ไป โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตและค่าธรรมเนียมในการ
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Green Bond) ตราสารหน้ีเพื่อ
พฒันาสังคม (Social Bond) ตราสารหน้ีเพื่อความย ัง่ยืน (Sustainability Bond) และตราสารหน้ีส่งเสริมความย ัง่ยืน 
(Sustainability-linked Bond)  

7. โครงการ “การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทวนสอบการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์”  
 ส านักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทวนสอบเพื่อสร้างแรงจูงใจและลดภาระให้แก่บริษทัจด

ทะเบียน และบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน (บริษทั IPO) โดยการลดหย่อนค่าธรรมเนียมส าหรับบริษทัท่ี
เปิดเผยขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีรายช่ือผูท้วนสอบ/ผูใ้ห้การรับรองขอ้มูลก๊าซเรือนกระจกในแบบ 56-1 
One Report และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ filing) ส าหรับค่าทวนสอบตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
50,000 บาท 

8. โครงการ “การลดค่าธรรมเนียมค าขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนส าหรับผู้สอบบัญชีราย
ใหม่ทีสั่งกดัส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน” 

 ส านักงาน ก.ล.ต. ได้จดัท าโครงการดังกล่าว เพื่อปรับลดค่าธรรมเนียมค าขอความเห็นชอบ
ส าหรับผูส้อบบญัชีท่ีสังกัดส านักงานสอบบญัชีในตลาดทุน ซ่ึงยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นคร้ังแรก จากเดิมท่ี 
คิดค่าธรรมเนียม 50,000 บาท เหลือ 10,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายให้แก่ผูส้อบบญัชี ทั้งน้ี ส าหรับค าขอความเห็นชอบ 
ท่ียืน่ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 
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9. กรมธรรม์ประกนัภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอนิชัวรันส์) ส าหรับเทศกาลปีใหม่ 2565  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (ส านักงาน คปภ.) จดัท า

กรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชวัรันส์) ส าหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีเง่ือนไขการท าสัญญา
ประกันภัย ตั้ งแต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วนั เบ้ียประกันภัย 10 บาท  
ซ่ึงมีขอ้ตกลงคุม้ครอง ดงัน้ี (1) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
เน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 100,000 บาท (2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบติัเหตุขณะขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์จ านวนเงิน
เอาประกนัภยั 50,000 บาท (3) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
เน่ืองจากอุบติัเหตุสาธารณะ จ านวนเงินเอาประกนัภยั 100,000 บาท และ (4) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้
รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน กรณีไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วนั) 200 บาทต่อวนั 

10. โครงการ “พ.ร.บ. รุกทัว่ไทย” 
      ส านักงาน คปภ. ปรารถนาท่ีจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 

จ านวน 10,000 ฉบบั เป็นของขวญัปีใหม่ แทนความห่วงใย จากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั ส านกังาน คปภ. ใหก้บั
พี่น้องประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของรถ โดยสามารถเขา้ไปลงทะเบียนเพื่อรับประกนัภยักรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครอง
ผู ้ประสบภัยจากรถได้โดยไม่ มีค่ าใช้ จ่าย ตั้ งแต่ว ัน น้ี ถึงว ัน ท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
ท่ี www.พรบรุกทัว่ไทย.com 

11. มาตรการของขวญัปีใหม่ปี 2565 ให้กบัผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
       กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาได้จดัเตรียมมาตรการของขวญัปีใหม่ปี 2565 ให้กับผูกู้ ้ยืมเงิน 

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหน้ี จากเดิมส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2564 เป็นส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงัน้ี (1) ลดเบ้ียปรับ ร้อยละ 100 กรณีผูกู้ย้ืมเงินทุกกลุ่มช าระหน้ี
ปิดบญัชี (2) ลดเบ้ียปรับ ร้อยละ 80 กรณีผูกู้ย้ืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีมาช าระหน้ีคา้งทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่คา้งช าระ) 
(3) ลดอตัราการคิดเบ้ียปรับเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี กรณีผูกู้ ้ยืมเงินท่ียงัไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหน้ี 
ไดต้ามก าหนด (4) ลดเงินตน้ ร้อยละ 5 กรณีผูกู้ย้ืมเงินท่ีไม่เคยเป็นผูผ้ิดนดัช าระหน้ีและปิดบญัชีในคราวเดียว และ 
(5) ลดดอกเบ้ีย จากเดิมร้อยละ 1 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้กบัผูกู้ย้ืมเงินท่ีอยูร่ะหวา่งการช าระเงินคืนกองทุน
และไม่เคยเป็นผูผ้ดินดัช าระหน้ี  

12. กรมธรรม์ประกนัอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณเีสียชีวติ) จ านวน 15,000 กรมธรรม์ 
      กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มอบกรมธรรม์ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กรณีเสียชีวิต) 

ให้แก่สมาชิก กอช. โดยได้รับการสนับสนุน จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ  ากัด (มหาชน) จ านวน 5,000 
กรมธรรม์ และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ  ากัด (มหาชน) จ านวน 10,000 กรมธรรม์ รวมทั้ งส้ิน 15,000 
กรมธรรม์ ส าหรับความคุม้ครองจากกรมธรรม์ดงักล่าว กอช. จะท าการติดต่อสมาชิกผูท่ี้ไดรั้บของขวญัและจะเร่ิม
คุม้ครองตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 – มีนาคม 2566 โดยมีเง่ือนไขการมอบกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กรณี
เสียชีวิต) ดงักล่าวให้แก่สมาชิก กอช. ดงัน้ี (1) สมคัรสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 
และ (2) มีการออมเงินขั้นต ่า 1,200 บาท ทั้งน้ี ผูส้นใจสามารถสมคัรสมาชิกได้ท่ีหน่วยบริการ กอช. ทุกช่องทาง 
รวมถึงแอปพลิเคชนั 
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13. กระเป๋า shopping bag กอช. พบัได้ ไม่จ ากดัจ านวน  
       กอช. มอบกระเป๋า shopping bag กอช. พบัไดใ้ห้แก่สมาชิก กอช. โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี (1) สมคัรสมาชิก

ใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 และ (2) มีการออมเงินขั้นต ่า 50 บาท ส าหรับสมาชิกท่ีไดรั้บ
กระเป๋าดงักล่าว กอช. จะท าการจดัส่งใหส้มาชิกทางไปรษณียภ์ายในเดือนมีนาคม 2565 ทั้งน้ี ผูส้นใจสามารถสมคัรสมาชิก
ไดท่ี้หน่วยบริการ กอช. ทุกช่องทาง รวมถึงแอปพลิเคชนั กอช. 

14. โครงการ “สลาก 80” 
       ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะด าเนินการขยายจุดจ าหน่าย

โครงการ “สลาก 80” ในปี 2565 และไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการไว ้2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ขยายใน
เชิงลึก เขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี เพิ่มเติม จ านวน 34 จุดจ าหน่าย (จากบญัชีส ารอง ปี 2564) รวมกบั
ของเดิมเป็น 74 จุดจ าหน่าย โดยจะเร่ิมจ าหน่ายสลากงวดแรกในงวดวนัท่ี 17 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป และระยะท่ี 2 ขยาย
จุดจ าหน่ายในเชิงกวา้ง โดยเปิดรับสมคัรตวัแทนจ าหน่ายขยายทัว่ประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวนไม่
เกิน 1,000 จุดจ าหน่าย ส าหรับผูท่ี้ผ่านหลกัเกณฑ์แต่ไม่ไดรั้บการคดัเลือกให้ก าหนดเป็นผูข้ึ้นบญัชีส ารองตวัแทน
จ าหน่ายโครงการ “สลาก 80” โดยมีระยะเวลาในการข้ึนบญัชีส ารอง 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีมีประกาศของส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ในกรณีท่ีตวัแทนจ าหน่ายโครงการ “สลาก 80” รายใดสละสิทธ์ิ หรือกรณีถูกตรวจพบว่า 
ไม่ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก าหนด จะเรียกผูข้ึ้นบญัชีส ารองล าดบัถดัไป 
ของจงัหวดันั้นทดแทน เพื่อให้จ  านวนของจุดจ าหน่ายโครงการ “สลาก 80” ยงัครบถว้นตามจ านวนท่ีก าหนดต่อไป 
ซ่ึงจะเปิดรับสมคัรในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565 โดยประชาชนจะสามารถหาซ้ือสลากไดใ้นราคา 
80 บาทจากจุดจ าหน่ายสลาก 80 ไดท้ัว่ประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 
_____________________________________________ 

 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
ขอ้ 1-2 ติดต่อกรมธนารักษ ์ โทร. 02 298 6444 
ขอ้ 3 ติดต่อส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  โทร. 02 271 7999 ต่อ 5809 
ขอ้ 4-8 ติดต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โทร. 02 033 9597 
ขอ้ 9-10 ติดต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  โทร. 02 515 3999 ต่อ 8319 
ขอ้ 11 ติดต่อกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  โทร. 02 016 2695 
ขอ้ 12-13 ติดต่อกองทุนการออมแห่งชาติ  โทร. 02 049 9000 ต่อ 601-602 และ 619-620 
ขอ้ 14 ติดต่อส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล  โทร. 02 528 8722 



(2) สําหรับผูเชาอาคารราชพัสดุและเพ่ือประโยชนอยางอื่น 

กรณีผูเชาชั้นดี ยกเวนการเรียกเก็บคาเชา 3 เดือน (ไมรวมคาเชาชวง) ตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565

กรณีผูเชาที่มีภาระคาเชาคางชําระ ตองชําระคาเชาคางใหครบถวน ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 โดย

ยกเวนการเรียกเก็บเงินเพ่ิมในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินท่ีคางชําระ

มาตรการใหความชวยเหลือผูเชาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปนของขวัญปใหมป 2565 สําหรับประชาชน
(1) สําหรับผูเชาเพ่ืออยูอาศัยและเพ่ือประกอบการเกษตร

กรณีผูเชาชั้นดี ยกเวนการเรียกเก็บคาเชาป พ.ศ. 2565 (ไมรวมคาเชาชวง) หากไดชําระคาเชาป 

พ.ศ. 2565 แลว ใหผลักไปเปนคาเชา ป พ.ศ. 2566 แทน

กรณีผูเชาที่มีภาระคาเชาคางชําระ ตองดําเนินการชําระคาเชาคางใหครบถวน ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565

โดยยกเวนการเรียกเก็บเงินเพ่ิมในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินท่ีคางชําระ

(3) สําหรับผูเชาประเภทอื่น นอกเหนือจากขอ (1) และขอ (2) หากประสงคจะเขารวมมาตรการขอใหย่ืนหนังสือและชี้แจง
เหตุผลความจําเปน พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ อาทิ รายละเอียดผลประกอบการยอนหลัง (ตั้งแตป พ.ศ. 2562 - 2564) 
และอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษเปนรายกรณี ท้ังนี้ ผูเชาตองแจงความประสงคเขารวมมาตรการดังกลาว 
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565

โครงการเที่ยวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษ
เพื่อมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 2565 สําหรับคนไทยทุกคน

เปดใหประชาชนท่ัวไปไดเขาชมพิพิธภัณฑเหรียญกษาปณานุรักษ พิพิธบางลําพู และพิพิธภัณฑธนารักษ ใน 3 จังหวัด ไดแก 

เชียงใหม สงขลา และขอนแกน โดยไมเก็บคาเขาชม ระหวางวันท่ี 4 - 15 มกราคม 2565

จําหนายพนัธบัตรออมทรัพย รุนสงความสุข วงเงิน 30,000 ลานบาท
จําหนายพันธบัตรออมทรัพย รุนสงความสุข วงเงิน 30,000 ลานบาท ต้ังแตวันท่ี 17 –31 มกราคม 2565 

โดยจําหนายผานระบบอินเตอรเน็ต Mobile Application และเคานเตอรทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการ “คริปโทศาสตร รูไดในคลิกเดยีว”

โครงการ “การระดมทนุของ SMEs/Startup ผอนคลายไมมี

คาธรรมเนยีม” สนับสนุนการระดมทุนของ SMEs และ Startup โดยไมตอง

ย่ืนคําขออนุญาต ไมตองมีท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมท้ังยกเวนคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ 

โครงการ “การยกเวนคาธรรมเนียมเพื่อสงเสริมการออกตราสาร          
เพื่อความยั่งยืนในตลาดทนุ” ยกเวนคาธรรมเนียมคําขออนุญาตและ

คาธรรมเนียมในการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลสําหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม (Green Bond) ตราสารหนี้เพ่ือพัฒนาสังคม 
(Social Bond) ตราสารหนี้เพ่ือความย่ังยืน (Sustainability Bond) และตราสารหนี้
สงเสริมความย่ังยืน (Sustainability-linked Bond)

เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลท่ีเปนประโยชนตอผูลงทุน

และประชาชนท่ัวไป ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย บนเว็บไซต

www.smarttoinvest.com

โครงการ “การสนับสนุนคาใชจายการทวนสอบ

การจัดทําคารบอนฟุตพริ้นท” 
ลดหยอนคาธรรมเนียมสําหรับบริษัทท่ีเปดเผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีมี

รายชื่อผูทวนสอบ/ผูใหการรับรองขอมูลกาซเรือนกระจกในแบบ 56-1 One Report

และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ filing) สําหรับ             

คาทวนสอบตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 50,000 บาท

โครงการ “การลดคาธรรมเนยีมคําขอความเหน็ชอบเปนผูสอบบญัชี

ในตลาดทุนสําหรบัผูสอบบัญชรีายใหมที่สงักัดสํานกังานสอบบญัชใีนตลาดทุน”
สําหรับผูสอบบัญชีท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ซ่ึงย่ืนคําขอความเห็นชอบ

เปนครั้งแรก จากเดิมท่ีคิดคาธรรมเนียม 50,000 บาท เหลือ 10,000 บาท

ของขวัญปใหม พ.ศ. 2565
ของกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ



มาตรการของขวัญปใหมป 2565
ใหกับผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา

ขยายระยะเวลามาตรการลดหยอนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2565 ดังนี้ (1) ลดเบี้ยปรับ รอยละ 100 กรณีปดบัญชี (2) ลดเบี้ยปรับ รอยละ 80 กรณีชําระหนี้คางท้ังหมด 

(กอนฟองคดี) (3) ลดเบี้ยปรับเหลือรอยละ 0.5 ตอป กรณียังไมถูกดําเนินคดี (4) ลดเงินตน รอยละ 5

กรณีไมเคยผิดนัดชําระหนี้และปดบัญชีในคราวเดียว และ (5) ลดดอกเบี้ย เหลือรอยละ 0.01 ตอป 

กรณีอยูระหวางการชําระเงินคืนกองทุนและไมเคยผิดนัดชําระหนี้

โครงการ “สลาก 80” ดําเนินการขยายจุดจําหนายโครงการ “สลาก 80” ในป 2565 เปน 2 ระยะ 

ระยะท่ี 1 ขยายเชิงลึกในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพ่ิมเติม จํานวน 34 จุด

จําหนาย (จากบัญชีสํารอง ป 2564) (รวมกับของเดิมเปน 74 จุดจําหนาย)

ระยะที่ 2 ขยายเชิงกวาง โดยเปดรับสมัครตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศ 

จํานวนไมเกิน 1,000 จุดจําหนาย โดยจะไดรับการขึ้นบัญชีสํารอง 1 ป 

(เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565)

กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุปใหมอุนใจ 

(ไมโครอินชวัรันส) สําหรับเทศกาลปใหม 2565

ทําสัญญาประกันภัย ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2564  - 25 กุมภาพันธ 2565 

ระยะเวลาคุมครอง 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท ไดรับประโยชน

คุมครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 – 100,000 บาท 

และชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัว (สูงสุดไมเกิน 30 วัน) 200 บาทตอวัน 

โครงการ “พ .ร .บ . รุกท่ัวไทย” มอบกรมธรรม

ประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํานวน 10,000 ฉบับ ประชาชนผู

เปนเจาของรถ สามารถเขาไปลงทะเบียนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดท่ี        

www.พรบ รุก ท่ัว ไทย . com เ พ่ื อ รับกรมธรรมประกัน ภัยคุ มครอง

ผูประสบภัยจากรถไดโดยไมมีคาใชจาย ต้ังแตวันนี้ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565

กรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (กรณีเสียชีวิต) 

จํานวน 15,000 กรมธรรม 
มอบกรมธรรมใหแกสมาชิก กอช. โดยไดรับการสนับสนุนจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไข 

ดังนี้ (1) สมัครสมาชิกใหม ตั้งแตวันท่ี 10 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 และ 

(2) มีการออมเงินขั้นต่ํา 1,200 บาท 

กระเปา shopping bag กอช. พับได ไมจํากัดจํานวน  
มอบกระเปา shopping bag กอช. พับไดใหแกสมาชิก กอช. โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) สมัครสมาชิกใหม ต้ังแตวันท่ี 10 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 และ 

(2) มีการออมเงินขั้นต่ํา 50 บาท (จัดสงใหสมาชิกทางไปรษณียภายในเดือนมีนาคม 2565)

ท้ังนี้ ผูสนใจสามารถสมัครสมาชิกไดท่ีหนวยบริการ กอช. ทุกชองทาง รวมถึงแอปพลิเคชัน กอช.

ของขวัญปใหม พ.ศ. 2565
ของกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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