
มติคณะรฐัมนตรีวนันี ้(20 ธนัวาคม 2565)   
18. เรื่อง การด าเนินโครงการเพือ่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ใหแ้ก่ประชาชน 
                   คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงันี ้
                   1. เห็นชอบมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน ปี 2566” และรา่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 
                   2. เห็นชอบมาตรการลดภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้งปี 2566 และรา่งพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีส าหรบัที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งบางประเภท (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และใหส้  านกังบประมาณ 
(สงป.) และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเรง่จดัสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น (อปท.) ส าหรบัการลดภาษีที่ดินฯ ในปี 2564 และปี 2566 ตามความเหมาะสมเพื่อให้
เพียงพอต่อการด าเนนิภารกิจปกติของ อปท. 
                   3. เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรบัที่อยู่อาศยัปี 
2566 และรา่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียนการโอนและการจ านอง
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อสนบัสนนุและบรรเทาภาระใหแ้กป่ระชาชนที่ตอ้งการมีที่อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 
พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิและการจ านอง
หอ้งชดุเพื่อสนบัสนนุและบรรเทาภาระใหแ้ก่ประชาชนที่ตอ้งการมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบบั 
                   4. เห็นชอบมาตรการปรบัลดอตัราภาษีสรรพสามิตส าหรบัน า้มนัเชือ้เพลิงเครื่องบินไอ
พ่นที่น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงส าหรบัอากาศยานภายในประเทศ และรา่งกฎกระทรวงก าหนดพิกดัอตัรา
ภาษีสรรพสามิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
                   5. เห็นชอบมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการอนญุาตขายสรุา ยาสบู และไพ่ ตาม
พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และรา่งกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต
ขายสรุา ใบอนญุาตขายยาสบู และใบอนญุาตขายไพต่ามกฎหมายว่าดว้ยภาษีสรรพสามิต (ฉบบัที่ 
..) พ.ศ. .... 
                   6. รบัทราบมาตรการ/โครงการของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
และมาตรการ/โครงการอื่นของ กค. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
                   ข้อเทจ็จริง 
                   กค. เสนอว่า 
                   1. คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ(18 ตุลาคม 2565) ใหท้กุสว่นราชการรฐัวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรฐั เรง่พิจารณาแผนงาน/โครงการในความรบัผิดชอบที่สมควรด าเนินการเพื่อมอบเป็น



ของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2566 ใหแ้ก่ประชาชน โดยแผนงาน/โครงการดงักลา่วตอ้งสามารถด าเนนิการ
ใหม้ีผลในทางปฏิบตัิต่อสว่นรวมไดท้นัในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแทจ้รงิ ไม่ขดัต่อกฎหมายและ
ประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตัง้ และช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศดว้ย เช่น 
โครงการคนละครึง่ โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ทัง้นี ้ใหส้ว่นราชการรฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานของรฐั
น าแผนงาน/โครงการดงักลา่วเสนอต่อคณะรฐัมนตรีโดยเรว็เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งในภาพรวมก่อน 
                   2. กค. พิจารณาแลว้เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีตามขอ้ 1 จึงไดเ้สนอเรื่อง การ
ด าเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2566 ใหแ้ก่ประชาชน ดงันี ้
                             2.1 มาตรการภาษีและค่าธรรมเนยีม รวม 5 มาตรการ และรา่งกฎหมาย รวม 6 
ฉบบั ไดแ้ก่ รา่งพระราชกฤษฎีกา รวม 1 ฉบบั และรา่งกฎกระทรวง รวม 5 ฉบบั 
                             2.2 มาตรการ/โครงการของขวญัปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
และมาตรการ/โครงการอื่นของ กค. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวม 2 มาตรการ 
                   3. กค. ไดพ้ิจารณาการสญูเสียรายไดแ้ละประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัตามมาตรา 27 
และมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัิวินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 แลว้ โดยคาดว่า
มาตรการดังกล่าวจะท าให้รัฐสูญเสียรายได้ทัง้สิน้ประมาณ 18,690 ล้านบาท 
                   สาระส าคญัของมาตรการและร่างกฎหมาย 
                   1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม รวม 5 มาตรการ และร่างกฎหมาย รวม 6 

ฉบับ ไดแ้ก่ รา่งพระราชกฤษฎีกา รวม 1 ฉบบั และรา่งกฎกระทรวง รวม 5 ฉบบั สรุปสาระส าคญัได้
ดงันี ้
1. มาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 2566” 

1.1 วตัถปุระสงค ์
เพ่ือรกัษาระดบัการบริโภคในประเทศ และสนบัสนนุผูป้ระกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินคา้
ทอ้งถิ่น/การอ่าน และส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการเขา้สู่ระบบภาษี และการใชร้ะบบภาษีอิเล็กทรอนิกส ์

1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

1.3 ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันที ่1 ม.ค. 66 ถึงวันที ่15 ก.พ. 66 

1.4 วิธีด าเนินการ 

กค. ไดย้กร่างกฎกระทรวง ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากรโดยมีหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงันี ้
   1) ก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะ
บคุคลที่มิใช่นิติบคุคล หักลดหย่อนค่าซือ้สินค้าหรือค่าบริการเท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าซือ้สินค้าหรือค่าบริการ
ส าหรับการซือ้สินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจกัร ตามจ านวนทีจ่่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บ. ตั้งแต่

วันที ่1 ม.ค. 66 ถึงวันที ่15 ก.พ. 66 ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด 
   2) สินค้าทีเ่ข้าร่วมมาตรการ เช่น ค่าซือ้สินคา้ และคา่บริการทกุประเภทที่ซือ้จากผูป้ระกอบการที่จดทะเบียน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม รวมถึงค่าสินคา้ OTOP แต่ไม่รวมถึงสินค้าและบริการ 10 ประการ ดังนี้ 
          - ค่าซือ้สรุา เบียร ์ไวน ์



          - ค่าซือ้ยาสบู 
          - ค่าซือ้รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และเรือ 
          - ค่าซือ้หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 
          - ค่าบริการหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารที่อยู่ในรูปของขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ต 
          - ค่าบริการจดัน าเที่ยวที่จ่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว และมคัคเุทศก ์
          - ค่าที่พกัในโรงแรมที่จ่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม 
          - ค่าสาธารณปูโภค คา่น า้ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสญัญาณโทรศพัท ์ค่าบริการสญัญาณอินเทอรเ์น็ต 
          - ค่าบริการส าหรบับริการที่มีขอ้ตกลงการใหบ้ริการระยะยาวซึ่งเริ่มตน้ก่อนวนัที่ 1 ม.ค. 66 หรือสิน้สดุหลงั
วนัที่ 15 ก.พ. 66 แมว้่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวนัที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวนัที่ 15 ก.พ. 66 
          - ค่าเบีย้ประกนัวินาศภยั 

1.5 การสญูเสียรายได ้ คาดวา่จะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 8,232 ล้านบาท 

1.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
จะท าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึน้มูลค่าประมาณ 56,000 ล้านบาท ผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 0.16 และส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ
เขา้สู่ระบบภาษีมลูค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษี และสนบัสนนุการใชร้ะบบภาษีอิเล็กทรอนิกส ์

2. มาตรการลดภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างปี 2566 

2.1 วตัถปุระสงค ์

เพ่ือลดภาระภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสรา้งใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี เนื่องจาก 
   1) สนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจหลงัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 
   2) สิน้สดุระยะเวลาการยกเวน้และบรรเทาภาระภาษีตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 
(การจดัเก็บภาษีส าหรบัเจา้ของที่ดินหรือสิ่งปลกูสรา้งซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาและใชป้ระโยชนใ์นการประกอบ
เกษตรกรรมใน 3 ปีแรกของการจดัเก็บภาษีที่ดินฯ (ปี 2563 - 2565) และการบรรเทาการช าระภาษีใน 3 ปีแรกของ
การจดัเก็บภาษีทีด่ินฯ ใหแ้กผู่เ้สียภาษีที่มีภาระภาษีที่ดินฯ สงูกว่าภาษีโรงเรือนและทีด่ิน และภาษีบ ารุงทอ้งที่ ใน
ปี 2562) 
   3) การเพิ่มขึน้ของราคาประเมินทนุทรพัยท์ี่ดินหรือสิ่งปลกูสรา้งในปี 2566 ซึ่งใชเ้ป็นฐานในการค านวณภาษี
ที่ดินฯ 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
ผูเ้สียภาษีที่ดินฯ (ผู้เป็นเจ้าของทีด่ินหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือครอบครองหรือท าประโยชนใ์นทีด่ินหรือส่ิง
ปลูกสร้าง ในวันที ่1 ม.ค. 66) 

2.3 ระยะเวลาด าเนินงาน การจัดเก็บภาษีทีด่ินฯ ของปีภาษี 2566 (เร่ิม 1 ม.ค. 66) 

2.4 วิธีด าเนินการ 

กค. ไดย้กร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มี
สาระส าคญัเป็นการลดภาษีส าหรับทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง ดังนี้ 
   1) ที่ดินหรือสิ่งปลกูสรา้งที่ไม่ไดร้บัการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ. 2563 
ใหล้ดภาษีในอตัรารอ้ยละ 15 ของจ านวนภาษีทีค่  านวณได ้ตวัอย่างกรณีที่ดนิหรือสิ่งปลกูสรา้งที่ไม่เคยไดร้บัการ
ลดภาษี ไดแ้ก่ โรงพยาบาล รา้นท าผม รา้นอาหาร รา้นลา้งรถ และหา้งสรรพสนิคา้ 
   2) ที่ดินหรือสิ่งปลกูสรา้งที่ไดร้บัการลดภาษีรอ้ยละ 50 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ. 
2563 เม่ือค านวณลดภาษีในอตัรารอ้ยละ 50 ของจ านวนภาษีที่จะตอ้งเสียแลว้ ใหล้ดภาษีลงอีกในอตัรารอ้ยละ 
15 ของจ านวนภาษีทีล่ดไปแลว้รอ้ยละ 50 เช่น 
          ตวัอย่างกรณีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง ที่ไดร้บัการลดภาษีรอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ 
          - ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง ที่เจา้ของเป็นบคุคลธรรมดาใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น เฉพาะ
ทรพัยส์ินที่บคุคลดงักลา่วไดม้าทางมรดกและไดจ้ดทะเบียนแลว้ก่อนวนัที่ 13 มี.ค. 62 
          - ที่ดินที่ตัง้ของโรงผลิตไฟฟ้า 
          - ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งที่ใชเ้ป็นเขื่อน 
   3) กรณีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง ที่ไดร้บัการลดภาษีรอ้ยละ 90 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกู



สรา้ง พ.ศ. 2563 แลว้ จะไม่ไดร้บัการลดภาษีเพ่ิมอีก เนื่องจากมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญัติภาษีทีด่ินและสิ่ง
ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 จะมีอตัราการลดภาษีสงูสดุอยู่ที่รอ้ยละ 90 ไดแ้ก่ 
          - โรงเรียนในระบบ 
          - โรงเรียนนอกระบบ (ประเภทสอนศาสนา ตาดีกา ปอเนาะ) 
          - สวนสตัวท์ี่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย 
          - สวนสนกุที่มีเครื่องเล่นที่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย 

2.5 การสญูเสียรายได ้ คาดวา่จะท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) สูญเสียรายได้ ประมาณ 6,288 ล้านบาท 

2.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

ส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นมีการลงทุนทีเ่พิ่มขึน้รฐับาลจัดเก็บรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะได้เพิ่มขึน้ ท าให ้อปท. ไดร้บัการจดัสรรรายไดเ้พ่ิมขึน้ และผู้เสียภาษีได้รับการบรรเทาภาระภาษี
บางส่วน และมีระยะเวลาในการปรบัตวั แต่อย่างไรก็ดี มาตรการลดภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ อปท. จัดเก็บภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างลดลง ท าให้สูญเสียรายได้เพิ่มเติมอีกจ านวนประมาณ 
6,288 ลา้นบาท จึงเหน็ควรมอบหมายให้ สงป. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ตามความเหมาะสม เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการด าเนินภารกิจปกติของ อปท. 
3. มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศัย ปี 2566 

3.1 วตัถปุระสงค ์
เพื่อสนับสนุนและลดภาระให้แก่ประชาชนทีต่้องการมีทีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซือ้ขาย
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือสรา้งความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ตอ้งการมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเองและผู้ขายอสังหาริมทรัพยท์ี่เป็นที่
อยู่อาศยั อาคารพาณิชย ์และหอ้งชดุในราคาซือ้ขายและราคาประเมินทุนทรัพยไ์ม่เกินมูลค่า 3 ล้านบาท 
และวงเงินจ านองไม่เกิน 3 ล้านบาท 

3.3 ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 

3.4 วิธีด าเนินการ 

กค. ได้ประสานกระทรวงมหาดไทย (มท.) ยกร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ดังนี้ 
   1) ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
สนบัสนนุและบรรเทาภาระใหแ้ก่ประชาชนที่ตอ้งการมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง พ.ศ. .... โดยลดค่าจดทะเบียน
การโอนอสังหาริมทรัพย ์ที่มีราคาซือ้ขายและราคาประเมินทุนทรัพยไ์ม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงิน

จ านองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสญัญา (จากเดิมรอ้ยละ 2) เหลือร้อยละ 1 (เดิมปี 65 จดัเก็บในอตัรารอ้ยละ 
0.01) และลดค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย ์อนัเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอน
อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวในคราวเดียวกนั (จากเดิมรอ้ยละ 1) เหลือร้อยละ 0.01 (อตัราคงเดิมเหมือนในปี 65) 
ส าหรบัการซือ้ขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นอาคารที่อยู่อาศยัประเภทบา้นเดี่ยว บา้นแฝด และบา้นแถว หรืออาคาร
พาณิชยห์รือที่ดินพรอ้มอาคารดงักล่าว โดยไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน 
   2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์และการจ านองห้องชุดเพื่อ
สนบัสนนุและบรรเทาภาระใหแ้ก่ประชาชนที่ตอ้งการมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง พ.ศ. .... โดยลดค่าจดทะเบียน
การโอนห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชดุที่มีราคาซือ้ขายและราคาประเมินทุนทรัพยไ์ม่เกิน 3 ล้านบาท และ

วงเงินจ านองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสญัญา (จากเดิมรอ้ยละ 2) เหลือร้อยละ 1 (เดิมปี 65 จดัเก็บในอตัรารอ้ย
ละ 0.01) และลดค่าจดทะเบียนจ านองห้องชุดอนัเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนในคราวเดียวกนั เหลือ
ร้อยละ 0.01 (อตัราคงเดิมเหมือนในปี 65) โดยไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน 

3.5 การสญูเสียรายได ้ คาดวา่จะท าให ้อปท. สูญเสียรายได้ประมาณ 1,989 ล้านบาท 

3.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

ช่วยสนบัสนนุและลดภาระใหแ้ก่ประชาชนที่ตอ้งการมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซือ้ขาย
อสงัหาริมทรพัย ์และคาดวา่มาตรการดงักล่าวจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการซือ้ขายอสงัหาริมทรพัย ์เพิ่มการบริโภค
ภายในประเทศ และเพ่ิมการลงทนุ ส่งผลให้ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.60 เม่ือ
เทียบกบักรณีไม่มีมาตรการ 



4. มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับน ้ามันเชือ้เพลิงเคร่ืองบินไอพ่นทีน่ าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงส าหรับอากาศยาน
ภายในประเทศ 

4.1 วตัถปุระสงค ์
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีส่่งผลต่ออุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วและสายการบินจนขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบาย
ของรฐับาล 

4.2 กลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจสายการบิน 

4.3 ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันที ่1 ม.ค. 66 ถึงวันที ่30 มิ.ย. 66 (6 เดือน) 

4.4 วิธีด าเนินการ 

กค. ไดย้กร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัเป็น

การขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับน ้ามันเชือ้เพลิงเคร่ืองบินไอพ่นที่น  าไปใชเ้ป็น
เชือ้เพลิงส าหรบัอากาศยานในประเทศ โดยก าหนดอัตราภาษีตามปริมาณ 0.20 บาทต่อลิตรออกไปอีก 6 
เดือน (เป็นมาตรการต่อเนื่องโดยกฎกระทรวงเดิม (ฉบบัที่ 24) จะสิน้ผลใชบ้งัคบัวนัที่ 31 ธ.ค. 65 หากไม่ปรบัลด
จะมีอตัราภาษีตามปริมาณ 4,726 บาทต่อลิตร) 

4.5 การสญูเสียรายได ้ คาดวา่จะสูญเสียรายได้ประมาณ 1,800 ล้านบาท เนื่องจากมาตรการนีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

4.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศมีการฟ้ืนตัวเนื่องจากมีสภาพคล่องใน
การด าเนินธุรกิจส่งผลใหย้งัคงมีการจา้งงานและไม่ตอ้งปิดตวัหรือระงบัเสน้ทางการบิน 

5. มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

5.1 วตัถปุระสงค ์

เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบที่ผูป้ระกอบการไดร้บัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 เพ่ือใหเ้กิด
ความต่อเนื่อง โดยลดภาระในการประกอบกิจการใหผู้ป้ระกอบการ โดยใหส้ทิธิยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต
ขายสรุา ยาสบู และไพ่ ส าหรบัผูป้ระกอบการที่ประสงคจ์ะประกอบกิจการตอ่เนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม 
ประเภทใบอนญุาตเดิมที่ยื่นค าขอระหว่างวนัที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวนัที่ 31 ธ.ค. 66 

5.2 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เฉพาะ    ผู้ได้รับอนุญาตขายราย

เดิมซึ่งได้รับผลกระทบที่ประสงคจ์ะขอใบอนญุาตขายต่อเนื่องในปีถดัไปเท่านัน้ 
หมายเหต:ุ ประเภทใบอนญุาตขายสรุา ยาสบู และไพ่ 
          - ใบอนญุาตขายสรุา 
            ประเภทที่ 1 การขายสรุาทกุชนิด ครัง้หนึ่งจ านวนตัง้แต่ 10 ลิตรขึน้ไป 
            ประเภทที่ 2 การขายสรุาทกุชนิด ครัง้หนึ่งจ านวนต ่ากวา่ 10 ลิตร 
          - ใบอนญุาตขายยาสบู 
            ประเภทที่ 1 การขายส่งยาสบู ครัง้หนึ่งจ านวน 1,000 มวนขึน้ไป 
            ประเภทที่ 2 การขายปลีกยาสบู ครัง้หนึ่งต ่ากว่า 1,000 มวน 
          - ใบอนญุาตขายไพ่ 
            ประเภทที่ 1 การขายไพ่ ครัง้หนึ่งจ านวนตัง้แต่ 40 ส ารบัขึน้ไป 
            ประเภทที่ 2 การขายไพ่ ครัง้หนึ่งจ านวนต ่ากวา่ 40 ส ารบั 

5.3 ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันที ่1 ม.ค. 66 ถึงวันที ่31 ธ.ค. 66 (1 ปี) 

5.4 วิธีด าเนินการ 

กค. ไดย้กร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ และใบอนุญาต

ขายไพ่ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคญัเป็นการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ แลว้แต่กรณี ให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตขายรายเดิมซึ่ง

ได้รับผลกระทบทีป่ระสงคจ์ะขอใบอนุญาตขายต่อเน่ืองในปีถดัไป เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 

66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและลดภาระใหแ้กผู่ป้ระกอบการ (เป็นมาตรการต่อเนื่องจาก
กฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตขายสรุาใบอนญุาตขายยาสบู และใบอนญุาตขายไพ่ ตามกฎหมายวา่
ดว้ยภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2564) 



5.5 การสญูเสียรายได ้
คาดวา่จะมีการใชส้ิทธิยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประมาณ 1.45 ลา้นฉบบั        (ผูไ้ดร้บัสิทธิดงักล่าว
ประมาณ 8 แสนราย) โดยรฐัจะสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 381.72 ล้านบาท 

5.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
เพ่ือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่ผูไ้ดร้บัอนญุาตในการขายสรุา ยาสบู และไพ่ไดร้บัจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 

 


