ฉบับที่ 229/2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ของขวัญปี ใหม่ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการคลังและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
_____________________________________________

นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิ จภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้จดั ทาของขวัญปี ใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่
ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการเที่ยวปี ใหม่ สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ ธนารั กษ์ เพื่ อมอบเป็ นของขวัญปี ใหม่ พ.ศ. 2565
สาหรับคนไทยทุกคน
กรมธนารักษ์เปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรี ยญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางลาพู
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ระหว่างวันที่ 4 - 15 มกราคม 2565
2. มาตรการให้ ความช่ วยเหลื อผู้เช่ าที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็ นของขวัญปี ใหม่ ปี 2565 สาหรับประชาชน
กรมธนารักษ์ได้กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผูเ้ ช่าที่ราชพัสดุ ดังนี้
(1) ยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าเช่ าปี พ.ศ. 2565 (ไม่รวมค่าเช่ าช่ วง) สาหรับผูเ้ ช่ าเพื่ออยู่อาศัยและ
เพื่อประกอบการเกษตร โดยผูเ้ ช่าที่ได้รับสิ ทธิ ยกเว้นดังกล่าว จะต้องเป็ นผูเ้ ช่าชั้นดี ไม่มีภาระค่าเช่าค้างกับกรมธนารักษ์
ทั้งนี้ หากผูเ้ ช่ าได้ชาระค่าเช่ าปี พ.ศ. 2565 แล้ว ให้ผลักค่าเช่ า ปี พ.ศ. 2565 ไปเป็ นค่าเช่า ปี พ.ศ. 2566 แทน สาหรับผูเ้ ช่ า
ที่มีภาระค่าเช่าค้างชาระกับกรมธนารักษ์และมีความประสงค์จะเข้าร่ วมมาตรการดังกล่าว ต้องดาเนิ นการชาระค่าเช่าค้าง
ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเว้นการเรี ยกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดื อนของเงิ นที่คา้ ง
ชาระตามสัญญาที่กาหนดไว้
(2) ยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าเช่า 3 เดือน (ไม่รวมค่าเช่าช่วง) ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565
สาหรับผูเ้ ช่ าอาคารราชพัสดุ และเพื่อประโยชน์อย่างอื่น โดยให้ผูเ้ ช่ าที่ ประสงค์จะเข้าร่ วมมาตรการดังกล่าวยื่นคาร้ อง
ต่อกองบริ หารที่ราชพัสดุ กรุ งเทพมหานครและสานัก งานธนารักษ์พ้ืนที่ 76 พื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิสาหรับผูเ้ ช่ า
ที่มีภาระค่าเช่าค้างชาระกับกรมธนารักษ์และมีความประสงค์จะเข้าร่ วมมาตรการดังกล่าว ต้องดาเนิ นการชาระค่าเช่าค้าง
ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเว้นการเรี ยกเก็บเงิ นเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดื อนของเงิน
ที่คา้ งชาระตามสัญญาที่กาหนดไว้
(3) สาหรับผูเ้ ช่าประเภทอื่น นอกเหนือจากข้อ (1) และข้อ (2) หากประสงค์จะเข้าร่ วมมาตรการ
ขอให้ยื่นหนังสื อและชี้ แจงเหตุผลความจาเป็ น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียดผลประกอบการ
ย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564) และอื่น ๆ เพื่ อประกอบการพิ จารณาของกรมธนารักษ์เป็ นรายกรณี
ทั้งนี้ ผูเ้ ช่าต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมมาตรการดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
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3. การจาหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่ นส่ งความสุ ข วงเงิน 30,000 ล้านบาท
สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะจัดให้มีการจาหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่ นส่ งความสุ ข วงเงิ น
30,000 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ 17 - 31 มกราคม 2565 เพื่อมอบเป็ นของขวัญปี ใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงต้นปี 2565
โดยจาหน่ ายผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ ทุ กสาขาของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
4. โครงการ “คริปโทศาสตร์ รู้ ได้ ในคลิกเดียว”
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ส านัก งาน ก.ล.ต.) มี ความ
ห่ วงใยป ระช าช น แล ะ ผู ้ ล งทุ น จึ ง ได้ จ ั ด ท าศู น ย์ ร วม ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ สิ น ท รั พ ย์ ดิ จิ ท ั ล บ น เว็ บ ไซ ต์
www.smarttoinvest.com โดยเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนและประชาชนทัว่ ไป ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
5. โครงการ “การระดมทุนของ SMEs/Startup ผ่อนคลาย ไม่ มีค่าธรรมเนียม”
สานักงาน ก.ล.ต. สนับ สนุนการระดมทุนของ SMEs และ Startup โดยไม่ตอ้ งยื่นคาขออนุ ญาต
ไม่ตอ้ งมีที่ปรึ กษาทางการเงิน รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
6. โครงการ “การยกเว้ นค่ าธรรมเนียมเพื่อส่ งเสริมการออกตราสารเพื่อความยั่งยืนในตลาดทุน”
สานัก งาน ก.ล.ต. สนับ สนุ น sustainable finance แก่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ ในกลุ่ ม ความยัง่ ยืนที่ มี
ภาระและต้นทุนมากกว่าการออกตราสารหนี้ทวั่ ไป โดยยกเว้นค่าธรรมเนี ยมคาขออนุ ญาตและค่าธรรมเนี ยมในการ
ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้ เพื่อ
พัฒนาสังคม (Social Bond) ตราสารหนี้ เพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Bond) และตราสารหนี้ ส่งเสริ มความยัง่ ยืน
(Sustainability-linked Bond)
7. โครงการ “การสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการทวนสอบการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ”
ส านักงาน ก.ล.ต. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการทวนสอบเพื่ อสร้ างแรงจู งใจและลดภาระให้แก่ บริ ษ ทั จด
ทะเบี ยน และบริ ษทั ที่ เสนอขายหลักทรั พย์ต่อประชาชน (บริ ษ ทั IPO) โดยการลดหย่อนค่าธรรมเนี ยมส าหรั บบริ ษ ทั ที่
เปิ ดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่มีรายชื่ อผูท้ วนสอบ/ผูใ้ ห้การรับรองข้อมูลก๊าซเรื อนกระจกในแบบ 56-1
One Report และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) สาหรับค่าทวนสอบตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิ น
50,000 บาท
8. โครงการ “การลดค่ าธรรมเนียมคาขอความเห็นชอบเป็ นผู้สอบบัญชี ในตลาดทุนสาหรั บผู้สอบบัญชี ราย
ใหม่ ทสี่ ั งกัดสานักงานสอบบัญชี ในตลาดทุน”
ส านักงาน ก.ล.ต. ได้จดั ท าโครงการดัง กล่ า ว เพื่ อ ปรั บ ลดค่ าธรรมเนี ย มค าขอความเห็ น ชอบ
สาหรั บ ผูส้ อบบัญชี ที่ สังกัดส านัก งานสอบบัญชี ในตลาดทุ น ซึ่ งยื่นคาขอความเห็ นชอบเป็ นครั้งแรก จากเดิ ม ที่
คิดค่าธรรมเนี ยม 50,000 บาท เหลือ 10,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผสู ้ อบบัญชี ทั้งนี้ สาหรับคาขอความเห็นชอบ
ที่ยนื่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565
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9. กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่ อ่ นุ ใจ (ไมโครอินชั วรันส์ ) สาหรับเทศกาลปี ใหม่ 2565
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (สานักงาน คปภ.) จัดทา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์ ) สาหรับเทศกาลปี ใหม่ 2565 โดยมี เงื่อนไขการทาสัญญา
ประกันภัย ตั้งแต่ ว นั ที่ 25 ธั นวาคม 2564 – 25 กุ มภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาคุ ้มครอง 30 วัน เบี้ ยประกันภัย 10 บาท
ซึ่ งมีขอ้ ตกลงคุม้ ครอง ดังนี้ (1) ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ไม่รวมการถู กฆาตกรรมลอบทาร้ ายร่ างกายและ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
จานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท (2) ผลประโยชน์การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิ ง จากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่ างกาย และ/หรื อ อุบตั ิเหตุขณะขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ จานวนเงิน
เอาประกันภัย 50,000 บาท (3) ผลประโยชน์การเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยมื อ เท้า การสู ญเสี ยตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุสาธารณะ จานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และ (4) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้า
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน กรณี ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ (สู งสุ ดไม่เกิน 30 วัน) 200 บาทต่อวัน
10. โครงการ “พ.ร.บ. รุ กทัว่ ไทย”
ส านัก งาน คปภ. ปรารถนาที่ จ ะส่ ง มอบกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย คุ ้ม ครองผู ป้ ระสบภัย จากรถ
จานวน 10,000 ฉบับ เป็ นของขวัญปี ใหม่ แทนความห่วงใย จากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย สานักงาน คปภ. ให้กบั
พี่น้องประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของรถ โดยสามารถเข้าไปลงทะเบี ยนเพื่อรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยคุ ม้ ครอง
ผู ้ป ระสบภั ย จากรถได้ โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย ตั้ง แต่ ว ัน นี้ ถึ ง วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนด
ที่ www.พรบรุ กทัว่ ไทย.com
11. มาตรการของขวัญปี ใหม่ ปี 2565 ให้ กบั ผู้ก้ ยู ืมเงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
กองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อการศึ กษาได้จดั เตรี ยมมาตรการของขวัญปี ใหม่ ปี 2565 ให้ก ับผูก้ ู้ยืมเงิ น
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา โดยจะพิ จ ารณาขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิ ม สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 เป็ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2565 ดังนี้ (1) ลดเบี้ยปรับ ร้ อยละ 100 กรณี ผูก้ ูย้ ืมเงินทุกกลุ่มชาระหนี้
ปิ ดบัญชี (2) ลดเบี้ยปรับ ร้อยละ 80 กรณี ผกู ้ ูย้ ืมเงินกลุ่มก่อนฟ้ องคดีมาชาระหนี้ คา้ งทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่คา้ งชาระ)
(3) ลดอัตราการคิ ดเบี้ ยปรับ เหลื อร้ อยละ 0.5 ต่ อปี กรณี ผูก้ ู้ยืม เงิ นที่ ยงั ไม่ถู กดาเนิ นคดี และไม่ ส ามารถช าระหนี้
ได้ตามกาหนด (4) ลดเงินต้น ร้อยละ 5 กรณี ผกู ้ ูย้ ืมเงินที่ไม่เคยเป็ นผูผ้ ิดนัดชาระหนี้ และปิ ดบัญชีในคราวเดียว และ
(5) ลดดอกเบี้ย จากเดิมร้อยละ 1 ต่อปี เป็ นร้ อยละ 0.01 ต่อปี ให้กบั ผูก้ ูย้ ืมเงินที่อยูร่ ะหว่างการชาระเงินคืนกองทุน
และไม่เคยเป็ นผูผ้ ดิ นัดชาระหนี้
12. กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีเสี ยชี วติ ) จานวน 15,000 กรมธรรม์
กองทุนการออมแห่ งชาติ (กอช.) มอบกรมธรรม์ประกันอุ บ ตั ิ เหตุ ส่วนบุ คคล (กรณี เสี ยชี วิต)
ให้ แก่ ส มาชิ ก กอช. โดยได้รั บ การสนับ สนุ น จากบริ ษ ัท เมื องไทยประกันชี วิ ต จ ากัด (มหาชน) จานวน 5,000
กรมธรรม์ และบริ ษ ัท ไทยเศรษฐกิ จประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10,000 กรมธรรม์ รวมทั้งสิ้ น 15,000
กรมธรรม์ สาหรับความคุ ม้ ครองจากกรมธรรม์ดงั กล่าว กอช. จะทาการติดต่อสมาชิ กผูท้ ี่ได้รับของขวัญและจะเริ่ ม
คุม้ ครองตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 – มีนาคม 2566 โดยมีเงื่อนไขการมอบกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กรณี
เสี ยชี วิต) ดังกล่าวให้แก่สมาชิ ก กอช. ดังนี้ (1) สมัครสมาชิ กใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
และ (2) มีการออมเงิน ขั้นต่ า 1,200 บาท ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถสมัครสมาชิ กได้ที่ หน่ วยบริ การ กอช. ทุ กช่ องทาง
รวมถึงแอปพลิเคชัน
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13. กระเป๋า shopping bag กอช. พับได้ ไม่ จากัดจานวน
กอช. มอบกระเป๋ า shopping bag กอช. พับได้ให้แก่สมาชิก กอช. โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ (1) สมัครสมาชิ ก
ใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 และ (2) มีการออมเงินขั้นต่า 50 บาท สาหรับสมาชิ กที่ได้รับ
กระเป๋ าดังกล่าว กอช. จะทาการจัดส่ งให้สมาชิ กทางไปรษณี ยภ์ ายในเดือนมีนาคม 2565 ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถสมัครสมาชิ ก
ได้ที่หน่วยบริ การ กอช. ทุกช่องทาง รวมถึงแอปพลิเคชัน กอช.
14. โครงการ “สลาก 80”
ส านักงานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลได้ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะด าเนิ น การขยายจุ ด จ าหน่ า ย
โครงการ “สลาก 80” ในปี 2565 และได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการไว้ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขยายใน
เชิงลึก เขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม จานวน 34 จุดจาหน่าย (จากบัญชีสารอง ปี 2564) รวมกับ
ของเดิมเป็ น 74 จุดจาหน่าย โดยจะเริ่ มจาหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป และระยะที่ 2 ขยาย
จุดจาหน่ายในเชิ งกว้าง โดยเปิ ดรับสมัครตัวแทนจาหน่ายขยายทัว่ ประเทศ ทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จานวนไม่
เกิ น 1,000 จุดจาหน่ าย สาหรับผูท้ ี่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลื อกให้กาหนดเป็ นผูข้ ้ ึนบัญชี สารองตัวแทน
จาหน่ ายโครงการ “สลาก 80” โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชี สารอง 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่มีประกาศของสานักงาน
สลากกิ นแบ่ งรั ฐบาล ในกรณี ที่ตวั แทนจาหน่ ายโครงการ “สลาก 80” รายใดสละสิ ทธิ์ หรื อกรณี ถูกตรวจพบว่า
ไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาและเงื่ อนไขที่ ส านักงานสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลกาหนด จะเรี ยกผูข้ ้ ึ นบัญชี ส ารองลาดับ ถัดไป
ของจังหวัดนั้นทดแทน เพื่อให้จานวนของจุดจาหน่ายโครงการ “สลาก 80” ยังครบถ้วนตามจานวนที่กาหนดต่อไป
ซึ่งจะเปิ ดรับสมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565 โดยประชาชนจะสามารถหาซื้ อสลากได้ในราคา
80 บาทจากจุดจาหน่ายสลาก 80 ได้ทวั่ ประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
_____________________________________________
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
ข้อ 1-2 ติดต่อกรมธนารักษ์ โทร. 02 298 6444
ข้อ 3 ติดต่อสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โทร. 02 271 7999 ต่อ 5809
ข้อ 4-8 ติดต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 02 033 9597
ข้อ 9-10 ติดต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย โทร. 02 515 3999 ต่อ 8319
ข้อ 11 ติดต่อกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา โทร. 02 016 2695
ข้อ 12-13 ติดต่อกองทุนการออมแห่งชาติ โทร. 02 049 9000 ต่อ 601-602 และ 619-620
ข้อ 14 ติดต่อสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 02 528 8722

ของขวัญปใหม พ.ศ. 2565

ของกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ
โครงการเที่ยวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษ
เพื่อมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 2565 สําหรับคนไทยทุกคน

เปดใหประชาชนทั่วไปไดเขาชมพิพิธภัณฑเหรียญกษาปณานุรักษ พิพิธบางลําพู และพิพิธภัณฑธนารักษ ใน 3 จังหวัด ไดแก
เชียงใหม สงขลา และขอนแกน โดยไมเก็บคาเขาชม ระหวางวันที่ 4 - 15 มกราคม 2565

มาตรการใหความชวยเหลือผูเชาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปนของขวัญปใหมป 2565 สําหรับประชาชน

(1) สําหรับผูเชาเพื่ออยูอาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร
กรณีผูเชาชั้นดี ยกเวนการเรียกเก็บคาเชาป พ.ศ. 2565 (ไมรวมคาเชาชวง) หากไดชําระคาเชาป
พ.ศ. 2565 แลว ใหผลักไปเปนคาเชา ป พ.ศ. 2566 แทน
กรณีผูเชาที่มีภาระคาเชาคางชําระ ตองดําเนินการชําระคาเชาคางใหครบถวน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
โดยยกเวนการเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินที่คางชําระ
(2) สําหรับผูเชาอาคารราชพัสดุและเพื่อประโยชนอยางอื่น
กรณีผูเชาชั้นดี ยกเวนการเรียกเก็บคาเชา 3 เดือน (ไมรวมคาเชาชวง) ตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565
กรณีผูเชาที่มีภาระคาเชาคางชําระ ตองชําระคาเชาคางใหครบถวน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 โดย
ยกเวนการเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินที่คางชําระ
(3) สําหรับผูเชาประเภทอื่น นอกเหนือจากขอ (1) และขอ (2) หากประสงคจะเขารวมมาตรการขอใหยื่นหนังสือและชี้แจง
เหตุผลความจําเปน พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ อาทิ รายละเอียดผลประกอบการยอนหลัง (ตั้งแตป พ.ศ. 2562 - 2564)
และอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษเปนรายกรณี ทั้งนี้ ผูเชาตองแจงความประสงคเขารวมมาตรการดังกลาว
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

จําหนายพันธบัตรออมทรัพย รุนสงความสุข วงเงิน 30,000 ลานบาท

จําหนายพันธบัตรออมทรัพย รุนสงความสุข วงเงิน 30,000 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 17 –31 มกราคม 2565
โดยจําหนายผานระบบอินเตอรเน็ต Mobile Application และเคานเตอรทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการ “คริปโทศาสตร รูไดในคลิกเดียว”

เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลที่เปนประโยชนตอผูลงทุน
และประชาชนทั่วไป ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย บนเว็บไซต
www.smarttoinvest.com

โครงการ “การระดมทุนของ SMEs/Startup ผอนคลายไมมี
คาธรรมเนียม” สนับสนุนการระดมทุนของ SMEs และ Startup โดยไมตอง

ยื่นคําขออนุญาต ไมตองมีที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งยกเวนคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

โครงการ “การยกเวนคาธรรมเนียมเพื่อสงเสริมการออกตราสาร
เพื่อความยั่งยืนในตลาดทุน” ยกเวนคาธรรมเนียมคําขออนุญาตและ
คาธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลสําหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษสิ่ง แวดลอ ม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่ อพัฒนาสังคม
(Social Bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารหนี้
สงเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond)

โครงการ “การสนับสนุนคาใชจายการทวนสอบ
การจัดทําคารบอนฟุตพริ้นท”

ลดหยอนคาธรรมเนียมสําหรับบริษัทที่เปดเผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกที่มี
รายชื่อผูทวนสอบ/ผูใหการรับรองขอมูลกาซเรือนกระจกในแบบ 56-1 One Report
และแบบแสดงรายการข อ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย (แบบ filing) สํ า หรั บ
คาทวนสอบตามที่จายจริง แตไมเกิน 50,000 บาท

โครงการ “การลดคาธรรมเนียมคําขอความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชี
ในตลาดทุนสําหรับผูสอบบัญชีรายใหมที่สงั กัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน”

สําหรับผูสอบบัญชีที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งยื่นคําขอความเห็นชอบ
เปนครั้งแรก จากเดิมที่คิดคาธรรมเนียม 50,000 บาท เหลือ 10,000 บาท

ของขวัญปใหม พ.ศ. 2565

ของกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุปใหมอนุ ใจ
(ไมโครอินชัวรันส) สําหรับเทศกาลปใหม 2565
ทํ า สั ญ ญาประกั น ภั ย ตั้ ง แต วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2564 - 25 กุ มภาพั น ธ 2565
ระยะเวลาคุมครอง 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท ไดรับประโยชน
คุมครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 – 100,000 บาท
และชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัว (สูงสุดไมเกิน 30 วัน) 200 บาทตอวัน

โครงการ “พ.ร.บ. รุ ก ทั่ ว ไทย”

มอบกรมธรรม
ประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํานวน 10,000 ฉบับ ประชาชนผู
เป น เจ า ของรถ สามารถเข า ไปลงทะเบี ย นตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดที่
www.พรบรุ ก ทั่ ว ไทย.com เพื่ อ รั บ กรมธรรม ป ระกั น ภั ย คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถไดโดยไมมีคาใชจาย ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

กรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (กรณีเสียชีวิต)
จํานวน 15,000 กรมธรรม

มอบกรมธรรมใหแกสมาชิก กอช. โดยไดรับการสนับสนุนจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้ (1) สมัครสมาชิกใหม ตั้งแตวันที่ 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 ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 และ
(2) มีการออมเงินขั้นต่ํา 50 บาท (จัดสงใหสมาชิกทางไปรษณียภายในเดือนมีนาคม 2565)
ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถสมัครสมาชิกไดที่หนวยบริการ กอช. ทุกชองทาง รวมถึงแอปพลิเคชัน กอช.

มาตรการของขวัญปใหมป 2565
ใหกับผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยมื เพื่อการศึกษา
ขยายระยะเวลามาตรการลดหยอนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2565 ดังนี้ (1) ลดเบี้ยปรับ รอยละ 100 กรณีปดบัญชี (2) ลดเบี้ยปรับ รอยละ 80 กรณีชําระหนี้คางทั้งหมด
(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

ระยะที่ 1 ขยายเชิงลึกในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม จํานวน 34 จุด
จําหนาย (จากบัญชีสํารอง ป 2564) (รวมกับของเดิมเปน 74 จุดจําหนาย)
ระยะที่ 2 ขยายเชิงกวาง โดยเปดรับสมัครตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ
จํานวนไมเกิน 1,000 จุดจําหนาย โดยจะไดรับการขึ้นบัญชีสํารอง 1 ป
(เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565)

