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ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบการด าเนินมาตรการ/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้ 
สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม จ านวน 5 มาตรการ ได้แก่ 
1.1 มาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 2566” มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาการบริโภคในประเทศ สนับสนุน

ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ  
เข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา 
แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่าย 
เป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการส าหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
และค่าซื้อสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น  

(1) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จ านวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบก ากับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ
หรือใบก ากับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร และ  

(2) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จ านวนไม่เกิน 10,000 บาท จากส่วนที่เกิน (1) จะต้องมีใบก ากับภาษี 
เต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น  

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าสินค้าและบริการบางชนิด ได้แก่ ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ค่าซื้อยาสูบ ค่าซื้อรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการจัดน าเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการส าหรับบริการ  
ที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว (ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
แม้จะจ่ายค่าบริการในช่วงระยะเวลามาตรการ) และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

1.2 มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 (มาตรการลดภาษีที่ดินฯ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีที่ดินฯ) ให้แก่ผู้เสียภาษี เนื่องจาก 1) สนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) สิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
ให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และการบรรเทาภาษี
กรณีผู้เสียภาษีที่ดินฯ ที่มีภาระภาษีท่ีดินฯ มากกว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ ในปี 2562 ในช่วง 3 ปีแรก
ของการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ (2563-2565) และ 3) มีการเพ่ิมขึ้นของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ในปี 2566 ซึ่งใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีที่ดินฯ โดยมาตรการดังกล่าวจะให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของจ านวน
ภาษีท่ีค านวณได้ส าหรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินฯ ของปีภาษี พ.ศ. 2566 ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มูลค่า 1 ล้านบาท ใช้ประกอบกิจการ เช่น ร้านขายของช า ร้านตัดผม ร้านขายอาหารตามสั่ง โรงงาน อาคาร
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ส านักงาน เป็นต้น ปกติจะมีภาระภาษี 3,000 บาท แต่จะได้รับการลดภาษีจากมาตรการลดภาษีที่ดินฯ 450 บาท 
คงเหลือภาษีที่ต้องช าระ 2,550 บาท และตัวอย่างกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับลดภาษีในอัตราร้อยละ 50 ของ
จ านวนภาษีที่ค านวณได้อยู่แล้ว เช่น โรงผลิตไฟฟ้า เขื่อน เป็นต้น จะได้รับการลดภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของจ านวน
ภาษีที่ค านวณได้หลังจากได้รับการลดภาษีร้อยละ 50 แล้ว อย่างไรก็ดี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการลดภาษี 
ร้อยละ 90 แล้ว เช่น สวนสัตว์ สวนสนุก สถานที่เล่นกีฬา เป็นต้น จะไม่ได้รับการลดภาษีตามมาตรการลดภาษีที่ดินฯ 
เพ่ิมเติมอีก 

1.3 มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศัยปี 2566 (มาตรการลด
ค่าธรรมเนียมฯ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและลดภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนการฟ้ืนตัว 
ทางเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมาตรการดังกล่าวจะให้ลดค่าจดทะเบียน 
การโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1 และค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม  
ร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจ านองในคราวเดียวกัน) ส าหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ได้แก่ 
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์  และห้องชุด (ทั้ งบ้านมือ 1 และมือ 2) เฉพาะที่มีราคาซื้อขาย 
และราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจ านองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญา โดยไม่รวมถึง 
กรณีการขายเฉพาะส่วน ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

1.4 มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่น าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับอากาศยานภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริ การให้มี 
การฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และบรรเทาผลกระทบการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและสายการบินภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณ 
ของน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศ จากลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 

1.5 มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ  และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และ
ไพ่ให้สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้สิทธิยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ส าหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะ
ประกอบกิจการต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ประเภทใบอนุญาตเดิม ที่ยื่นค าขอระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

2. มาตรการ/โครงการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้จัดท าโครงการ
ของขวัญปีใหม่ปี 2566 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และ
เสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ประกอบด้วย มาตรการคืนเงินหรือลดอัตราดอกเบี้ย 
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ รางวัลพิเศษของสลากออมสิน การลดค่างวดการผ่อนช าระ และการยกเว้นค่าด าเนินการ
ค้ าประกันสินเชื่อ รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ (เอกสารแนบ) ได้แก่ 

ธนาคารออมสิน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
2.1 โครงการวินัยดี มีเงิน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน ส าหรับลูกค้าวงเงินกู้ 

ไม่เกิน 200,000 บาท มีประวัติการช าระหนี้ดี ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับเงินรายละ 500 บาท ซึ่งสามารถกดรับสิทธิ
ผ่าน MyMo ได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 

2.2 โครงการสลากออมสิน ดิจิทัล 2 ปี ฉลองปีใหม่ 2566 เพ่ือส่งเสริมการออมผ่านสลากออมสินพิเศษ
ดิจิทัล ส าหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ทั้งใบสลากและดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 
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มกราคม 2566 โดยเพ่ิมรางวัลพิเศษรางวัลละ 1 ล้านบาท จ านวน 12 รางวัล ส าหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
และอีก 12 รางวัล ส าหรับงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
2.3 โครงการช าระดีมีคืน ปีบัญชี 2565 ส าหรับลูกค้าเกษตรกรที่เป็นหนี้ปกติ ณ ปีบัญชี 2565 จ านวน  

3 ล้านราย โดยเมื่อช าระดอกเบี้ยตามสัญญาที่มีสิทธิ์จะได้รับการคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากตามหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. ก าหนด ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2566 หรือเมื่อครบก าหนดวงเงินที่ ธ.ก.ส. ก าหนด 

2.4 โครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ปีบัญชี 2565 ส าหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะเป็นหนี้ NPL 
หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้  การลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. ก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 

2.5 มาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้า ปีบัญชี 2565 โดยลูกค้าเกษตรกรที่เป็นหนี้ปกติ  
ณ ปีบัญชี 2565 สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อเพ่ิมเติมได้  

2.6 มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่ อเพื่อการปรับตัว) ปีบัญชี 2565  
โดยลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอสินเชื่อ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้ ต้องยื่นขอภายในวันที่ 9 เมษายน 2566  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จ านวน 1 โครงการ คือ 
2.7 โครงการของขวัญปีใหม่ 2566 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินส าหรับลูกค้า ธอส. เพ่ือส่งเสริม 

การมีวินัยทางการเงินในการผ่อนช าระเงินกู้ เพ่ือที่อยู่อาศัย เติมก าลังซื้อเพ่ือให้ เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียน  
ในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าดาวน์โหลดและใช้งาน Application 
“GHB ALL” หรือ “GHB ALL GEN” ส าหรับการจ่ายช าระหนี้เงินกู้ โดยได้รับเงินรายละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จ านวน 3 มาตรการ/โครงการ 
ได้แก่ 

2.8 ผ่อนดี มีคืน เพ่ือช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของ ธพว. ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่ เกิน 500,000 บาท  
และมีประวัติการช าระดี โดยได้รับบัตรก านัล ฟรีมูลค่าสุงสุด 300 บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

2.9 มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs  
ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยได้รับบัตรเติมน้ ามันมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

2.10 ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบ SMEs โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษ  
จาก SME D Market (ส่วนลดสูงสุดร้อยละ 20 มากกว่า 300 รายการสินค้า) ภายในเดือนธันวาคม 2565 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย จ านวน 2 มาตรการ 
2.11 มาตรการจ่าย All in 1 โดยลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่เข้าร่วม 1 ใน 3 มาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการ

สินเชื่อ EXIM Personal Biz 2) มาตรการสินเชื่อเพ่ือผู้ส่งออกป้ายแดง และ 3) มาตรการสินเชื่อ EXIM Shield 
Financing จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6.60 ต่อปีระยะเวลา 6 เดือน 

2.12 มาตรการรับเงินคืน ร้อยละ 2 ของดอกเบี้ยจ่ายสะสม โดยลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนของ EXIM BANK จะได้รับเงินคืนร้อยละ 2 ของดอกเบี้ยจ่ายสะสม เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จ านวน 1 โครงการ คือ 
2.13 สินเชื่อไอแบงค์ยืนหนึ่ง ประกอบด้วย 1) สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 2) โครงการสินเชื่อ Top Up และ 

3) โครงการสินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยลูกค้าทั่วไปที่เข้าร่วม 1 ใน 3 โครงการนี้ จะได้รับอัตราก าไรพิเศษ ระยะเวลา
ด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จ านวน 2 มาตรการ ได้แก่ 
2.14 มาตรการยกเว้นค่าด าเนินการค้ าประกันสินเชื่อส าหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยผู้ประกอบการ 

SMEs ที่ส่งค าขอให้ บสย. ค้ าประกันภายใต้โครงการดังนี้ 1) Bilateral Phase 7 (BI7) 2) Portfolio Guarantee 
Scheme (PGS) ระ ย ะ พิ เศ ษ  Soft Loan Extra แ ล ะ  3) Thai Credit Guarantee Corporation Risk Based 
Pricing (TCG RBP) จะได้รับการยกเว้นค่าด าเนินการค้ าประกันสินเชื่อ ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่  
1 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 

2.15. มาตรการส าหรับลูกหนี้ บสย. ส าหรับลูกหนี้ที่ประนอมหนี้กับ บสย. แล้ว และค้างช าระไม่เกิน 
 3 งวด จะได้รับการลดค่างวด ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566  

3. มาตรการ/โครงการอ่ืน จ านวน 7 มาตรการ/โครงการ (เอกสารแนบ) ได้แก่  
3.1 โครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 

ให้แก่ประชาชน  
กรมธนารักษ์เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางล าพู  

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น  
โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566  

3.2 โครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนลดภาระแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเพื่อความสุขที่ม่ันคงของทุกภาคส่วน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ด าเนินโครงการ
สนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต อย่างยั่งยืน รวมทั้งลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึง
โครงการที่จะช่วยลดภาระต้นทุน ที่เกินความจ าเป็นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 
และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

(1) การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมเพ่ือความยั่งยืน   
(SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 100,000 บาทต่อกองทุนรวม และยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อกองทุนรวม โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 

(2) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่แจ้งยุติการประกอบธุรกิจ 
50,000 บาทต่อราย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 

(3) การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน  โดยจะขยายเวลา
เพ่ิมเติม 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568  

(4) การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบ/ผู้ให้การรับรองข้อมูล  
ก๊าซเรือนกระจก ตามที่ช าระจริงแต่ไม่เกิน 50 ,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง มีผลจนถึงสิ้นปี 2566 และ 
อยู่ระหว่างเตรียมขยายระยะเวลาต่อไปอีก 3 ปี 

3.3 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและผู ้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพ ทางการเงินที่ดี  
และมีภูมิคุ้มกัน ไม่ถูกหลอกลวง 

ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความส าคัญและมีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน (Financial 
Literacy) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน ไม่ถูก
หลอกลวง ในยุคที่การหลอกลวงมีมากข้ึนและมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ 

(1) ส านักงาน ก.ล.ต. เดินสายติดอาวุธคนไทย ระวังภัยกลโกง โดยจัดให้ปี 2566 เป็นปีแห่งการรณรงค์
ให้ความรู้ผู ้ลงทุนในการระวังภัยกลโกงการลงทุน เผยแพร่ความรู้ให้กระจายเข้าถึง ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค  
โดยเริ่มจากการจัดท าศูนย์รวมความรู้ภัยกลโกงการลงทุนบนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ภายใต้ชื่อโครงการ  
“SCAM CENTER รู้ทันภัยกลโกง” (จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)  
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(2 )  โ ค ร งก ารห ลัก สูต ร เ รีย น รู ้อ อน ไลน์ e-learning “ก .ล .ต .  Crypto Academy” 
( www.seccryptoacademy.com) เ พื ่อ เ ป ็น แ ห ล ่ง ค ว า ม รู ้ เ กี ่ย ว ก ับ ส ิน ท ร ัพ ย ์ด ิจ ิท ัล  ร ว ม ถ ึง  
ความ เสี่ย งและข้อควรระวังที่ เกี่ย วข้องแบบครบวงจร  โดยจะ เริ่ม ให้บริการตั้ งแต่วัน ที่  1 มกราคม 
2566 เป็นต้นไป  

(3) โครงการเครื่องมือเปรียบเทียบกองทุนรวม “SEC Fund Check” เพ่ือให้ประชาชนมีเครื่องมือ 
ที่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมได้อย่างครบถ้วนเป็นกลางพร้อมคุณสมบัติที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถ
เปรียบเทียบกองทุนในหลายมิติ โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2565 

(4) โครงการ “แนวทางวางแผนการเงินและการจัดการเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ”  
โดยจะจัดท าเป็นการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับแนวทางวางแผนการเงินและการจัดการเงินทุนส ารอง  
เลี้ยงชีพหลังเกษียณ รวมถึงเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาด าเนินการช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 
ถึงช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม 2565 

3.4 โครงการกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส าหรับเทศกาลปีใหม่ 2566 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ได้จัดท า

กรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส าหรับเทศกาลปีใหม่ 2566 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ
ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะ  
ผู้มีรายได้น้อย ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย ในการเดินทางท่องเที่ยวหรือ 
กลับภูมิล าเนาในช่วงเทศกาลส าคัญที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น จึงได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้การคุ้มครองในระยะเวลาสั้น 30 วัน ด้วยเบี้ยประกันภัย 10 บาท  

3.5 มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้จัดเตรียมมาตรการของขวัญปีใหม่ปี 2566 ให้กับผู้กู้ยืม

เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
(1) ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้ (1) ลดเงินเพ่ิมร้อยละ 100 กรณีผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มช าระหนี้ปิดบัญชี
ในคราวเดียว (2) ลดเงินเพ่ิมร้อยละ 80 กรณีผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีมาช าระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ  
(ไม่ค้างช าระ) (3) ลดหย่อนเงินต้น ร้อยละ 5 กรณีช าระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่าง
การช าระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ (4) ลดอัตราดอกเบี้ย จากเดิม  
ร้อยละ 1 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการช าระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้
หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ และ (5) ลดเบี้ยปรับเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกด าเนินคดีและ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

(2) ชะลอการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันที่ ผิดนัดช าระหนี้ ประจ าปี 2563  
ปี 2564 และปี 2565 จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เว้นแต่คดีที่จะขาด
อายุความ 

(3) ชะลอการบังคับคดีส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามค าพิพากษาไปจนถึงวันที่   
31 ธันวาคม 2566 เว้นแต่คดีท่ีใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับคดี 

(4) งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ าประกันที่กองทุนได้ยึดทรัพย์ไว้ จนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2566 โดยผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันจะต้องร่วมกับกองทุนของดการขายทอดตลาดต่อกรมบังคับคดี 

(5) มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการช าระเงินคืนกองทุนกลุ่มก่อนฟ้องคดี  
ที่มีสถานะปัจจุบันไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 1 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.5 ต่อปี เริ่มมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 

 
 



  
  - 6 – 
 

3.6 มาตรการของขวัญปีใหม่ปี 2566 ให้กับลูกค้ารายย่อยท่ีไม่มีหลักประกัน/ผู้ค้ าประกัน 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด (บสอ.) จัดท ามาตรการของขวัญ 

ปีใหม่ปี 2566 ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน/ผู้ค้ าประกัน เพ่ือช่วยเหลือลูกค้าและผู้ค้ าประกันให้ปลดหนี้ไ ด้ 
ดังนี้ (1) ลดเบี้ยปรับ ร้อยละ 100 ช าระเพียงเงินต้น กรณีปิดบัญชี (2) ลดเบี้ยปรับ ร้อยละ 100 ช าระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย 3 เดือน กรณีผ่อนช าระไม่เกิน 6 เดือน (3) พิจารณาผ่อนปรนตามความสามารถของลูกค้า/ผู้ค้ าประกัน กรณี
ผ่อนช าระเกิน 6 เดือน  

3.7 โครงการ “ชม ชิม ช็อป ยาสูบเชียงราย” 
การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จัดท าโครงการ “ชม ชิม ช็อป ยาสูบเชียงราย” เพ่ือมอบเป็นของขวัญ

ปีใหมใ่ห้ประชาชนชาวเชียงรายได้มีพ้ืนที่ค้าขายสินค้า/พืชผลทางการเกษตร และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

          
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ข้อ 1.1 ตดิต่อ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3525 3509 3529 หรือกรมสรรพากร โทร. 1161 
ข้อ 1.2 - 1.3 ติดต่อ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 273 9020 ต่อ 3521 3508 3548 3526 
ข้อ 1.4 - 1.5 ติดต่อ กรมสรรพสามิต โทร. 1713 
ข้อ 2 ติดต่อ ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือ 1115 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 
หรือ 1357 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  โทร. 02 169 9999 หรือสายด่วน Hotline 02 037 6099  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 264 3345 หรือ 1302 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999 
ข้อ 3.1 ติดต่อ กรมธนารักษ์ โทร. 02 282 0818 
ข้อ 3.2 – 3.3 ติดต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 1207 กด 5 
ข้อ 3.4  ติดต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โทร. 02 515 3999 ต่อ 8202 หรือสายด่วน  
คปภ. โทร. 1186 
ข้อ 3.5 ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 02 016 2695 
ข้อ 3.6 ติดต่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด โทร. 0 2055 5999 ตอ่ 2266 
ข้อ 3.7 ติดต่อ การยาสูบแห่งประเทศไทย โทร. 02 229 1000 


