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21 ตุลาคม 2557
การยกเลิกภาษีนำเขาและโควตา
นำเขาสำหรับน้ำตาลทรายดิบ
จากออยภายใตความตกลงการคา
เสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
(ASEAN-Korea Free Trade 
Agreement: AKFTA)

25 พฤศจิกายน 2557
มาตรการทางภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้

9 ธันวาคม2557
การปรับปรุงโครงสราง
อัตราภาษีศุลกากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การปรับลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

16 ธันวาคม2557
การขยายระยะเวลามาตรการ
สำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
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11 สิงหาคม 2558
การแกไขอัตราอากรสินคาในตาราง
การลดภาษีรายสินคาแนบทายพิธีสาร
ฉบับที่สาม เพื่อแกไขความตกลงการคา
สินคาภายใตกรอบความตกลงอาเซียน 
– สาธารณรัฐเกาหลี

30 ธันวาคม 2557
มาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับคาใชจายดานการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 
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มติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด

การยกเลิกภาษีนำเขาและโควตา 
นำเขาสำหรับน้ำตาลทรายดิบจาก 
ออยภายใตความตกลงการคาเสรี 
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN 
-Korea Free Trade Agreement: 
AKFTA) 
เสนอโดยกระทรวงพาณิชย
(วันที่มีมติ 21 ตุลาคม 2557)

ยกเลิกภาษีและการยกเลิกโควตานำเขาน้ำตาลทรายดิบจาก
ออยตามพิกัดอัตราศุลกากร (ป 2012) 1701.13.00 และ 
1701.14.00 โดยการโอนยายสินคาดังกลาวจากสินคาออนไหว 
เปนสินคาปกติและมีอัตราภาษีรอยละ 0 ทันที และแกไข 
ขอผูกพันอัตราภาษีของไทยตามพิธีสารฉบับที่สอง เพื่อแกไข 
ความตกลงการคาสินคาภายใตกรอบความตกลงการคา
เสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA)

มาตรการทางภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 25 พฤศจิกายน 2557)

ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี 
มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกลูกหนี้ 
ของสถาบันการเงินหรือลูกหนี้ของเจาหนี้อื่น และผูค้ำประกัน 
ของลูกหน้ีท่ีจำนองอสังหาริมทรัพยเปนประกันหน้ี สำหรับเงิน 
ไดที่ไดรับจากการปลดหนี้ การโอนทรัพยสิน การขายสินคา 
หรือการใหบริการ อันเนื่องมาจากการปลดหนี้ การปรับปรุง 
โครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น และยกเวน 
การดำเนินการตามหลักเกณฑการจำหนายหนี้สูญจากบัญชี 
ลูกหนี้ที่กรมสรรพากรกำหนดสำหรับการจำหนายหนี้สูญจาก 
บัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น 
ในสวนของหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ที่ได 
กระทำในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 อันเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตามหลักเกณฑ 
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง 
ประเทศไทยประกาศกำหนด ตลอดจนลดหยอนคาธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนพิเศษ ไดแก การโอนและ 
การจำนองสำหรับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และหองชุด ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ลงเหลือรอยละ 
0.01ตั ้งแตวันถัดจากวันที ่กระทรวงมหาดไทยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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การปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษี
ศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 9 ธันวาคม 2557)

ยกเวนอากรขาเขากลุมสินคาวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตท่ีไมมีผลิต 
ในประเทศ เครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่เปนสวน 
ประกอบของเครื่องจักรเครื่องมือที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 
ผลิต จำนวน 1,274 ประเภทยอย จากอัตราอากรขาเขา 
ปจจุบันเทากับรอยละ 1 รอยละ 3 รอยละ 5 และรอยละ 10 
เชน กาซธรรมชาติ สังกะสี เนื้อสัตวที่ทำเปนเพลเลต 
ไมจำพวกสน เครื่องกังหันใบพัด เครื่องจักรสำหรับประกอบ 
แผงวงจรยอย ทอสงกาซ เปนตน 
ปรับลดอัตราอากรขาเขาลงเหลือรอยละ 10 เพื่อลดภาระ 
ตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการท่ีใชสินคาในกลุมเคร่ืองจักร 
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักร 
เครื่องมือที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เปนปจจัยการผลิต 
เนื่องจากสินคาในกลุมนี้มีผูผลิตในประเทศ และปจจุบันมี 
อัตราอากรขาเขาที่สูง คือ รอยละ 20 และรอยละ 30 เชน 
เครื่องจักรกลที่ใชแรงงาน เครื่องซักผาใชตามโรงงาน และ 
เครื่องจักรใชเชื่อม เปนตน

การปรับลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 9 ธันวาคม 2557)

ปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับบริษัท / หางหุนสวน 
นิติบุคคลซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวในวันสุดทายของ 
รอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดจาก 
การขายสินคาและการใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 
30 ลานบาท สำหรับชวงกำไรสุทธิเกิน 1,000,000 บาท 
แตไมเกิน 3,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษีในอัตรารอยละ 
20 เปนรอยละ 15

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

การขยายระยะเวลามาตรการ
สำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 16 ธันวาคม 2557)

ขยายระยะเวลามาตรการด านภาษีและคาธรรมเน ียม 
มาตรการดานการเงิน และมาตรการพักชำระหนี้ลูกคา ธ.ก.ส. 
ออกไปอีก 3 ป 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 โดยใหรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกูให ธ.ก.ส. แทนลูกคา 
ธ.ก.ส. ในอัตรา MRR -1.5 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2560
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ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 2 เทาเปน 3 เทา โดยคาใชจาย 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะตองไมเกินคาใชจายสูงสุดที่ 
กระทรวงการคลัง รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(วท.) กำหนด และโครงการวิจัยฯ จะตองไดรับการตรวจสอบ 
และรับรองโครงการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) วท. และหนวยงานอื่นๆ ที่ 
กระทรวงการคลังประกาศกำหนด โดยมีระยะเวลาการใหสิทธิ 
ประโยชนทางภาษีเปนเวลา 5 ป เริ่มตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การแกไขอัตราอากรสินคา
ในตารางการลดภาษีรายสินคา
แนบทายพิธีสารฉบับที่สาม 
เพื่อแกไความตกลงการคาสินคา
ภายใตกรอบความตกลงอาเซียน - 
สาธารณรัฐเกาหลี
เสนอโดย กระทรวงการพาณิชย
(วันที่มีมติ 11 สิงหาคม 2558)

ปรับแกไขตารางการลดภาษีรายสินคา แนบทายพิธีสารฯ 
จำนวน 14 ประเภทพิกัด ที่อยูในกลุมสินคาออนไหว และได 
มีการระบุอัตราอากรทั้งในรูปแบบอัตราอากรตามราคาและ 
อัตราอากรตามสภาพ (รอยละ 5 หรือ 0.5 บาท ตอกิโลกรัม) 
และใหเรียกเก็บอัตราอากรที่มีมูลคาสูงกวา โดยกรมศุลกากร 
จะแกไขใหตรงตามพันธกรณีที่ไทยไดผูกพันไวภายใตความ 
ตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ท่ีกำหนด 
อัตราอากรเปนรอยละ 0-5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 
เปนตนไป

มาตรการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับคาใชจายดาน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 30 ธันวาคม 2557)
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28 ตุลาคม 2557
เห็นชอบยกเลิกโครงการ
บมเพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหมีศักยภาพ
ในการประกอบธุรกิจ
(กองทุนตั้งตัวได) วงเงิน 
1,300,000,000 บาท 
และนำงบประมาณดังกลาว
ไปดำเนินการตามกรอบแผน
ปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ป 2558 - 2559

9 ธันวาคม 2557
มาตรการสินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนของ
ประชาชนรายยอย 
(สินเชื่อ Nano-Finance)

16 ธันวาคม 2557
ขยายระยะเวลาโครงการ
สินเชื่อสงเสริมผูประกอบ
อาชีพใหบริการรถสาธารณะ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย

กองทุนรวมลงทุนในกิจการ
SMEs (SMEs Private Equity
Trust Fund)

20 มกราคม 2558
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

17 มีนาคม 2558
โครงการใหความชวยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

16 มิถุนายน 2558
โครงการใหความชวยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
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1 กันยายน 2558
มาตรการสงเสริมความ
เปนอยูของประชาชนผูมี
รายไดนอยและมาตรการ
กระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ

8 กันยายน 2558
มาตรการการเงินการคลัง
เพื่อสงเสริมผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)
ในระยะเรงดวน

22 กันยายน 2558
มาตรการการเงินการคลัง
เพื่อสงเสริมผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)
ในระยะเรงดวน

แนวทางการชวยเหลือ
ผูประกอบการประมงที่ได
รับผลกระทบจากการแกไข
ปญหาการทำการประมง
ผิดกฎหมาย

14 กรกฎาคม 2558
การปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติในการค้ำประกัน
สินเชื่อโครงการ Portfolio 
Guarantee Scheme 
ระยะที่ 5

4 สิงหาคม 2558
การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการดำเนินมาตรการ
สำคัญเรงดวนเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนใน
การเสริมสรางความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน

sme.go.th
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เห็นชอบยกเลิกโครงการบมเพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 
(กองทุนตั้งตัวได) วงเงิน 1,300 
ลานบาท และนำงบประมาณ
ดังกลาวไปดำเนินการตามกรอบ
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
ป 2558 - 2559
(วันที่มีมติ 28 ตุลาคม 2557)

ยกเลิกโครงการบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ใหมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนตั้งตัวได) วงเงิน 
1,300 ลานบาท ท่ีอยูภายใตกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม และใหนำเงินงบประมาณดังกลาวไปใชสำหรับ 
การดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางในการสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามกรอบแผนปฏิบัติการ 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2558 - 2559 
โดยมีเปาหมายดำเนินการใน 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย 
(SME High Growth Sectors) จำนวน 12 กลุมสาขาธุรกิจ 
และกลุมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาที่มี 
ความสำคัญตอกลุมธุรกิจไทย (High Impact Sectors) จำนวน 
7 กลุมสาขาธุรกิจ

มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการ
เขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
รายยอย (สินเชื่อ Nano-Finance) 
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 9 ธันวาคม 2557)

สินเชื่อที่ใหแกบุคคลธรรมดา ในวงเงินกูรายละไมเกิน 
100,000 บาท ที่มีวัตถุประสงคเพื่อนำไปใชในการประกอบ 
อาชีพ ท่ีมีหรือไมมีทรัพยสินเปนหลักประกัน โดยอัตราดอกเบ้ีย 
คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียมทุกประเภทรวมกันไมเกิน 
รอยละ 36 ตอป (Effective rate) 
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ 
ภายใตการกำกับตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลัง โดยย่ืนคำขอรับอนุญาตผานธนาคารแหงประเทศไทย 
ไดตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2558 ยกเวนธนาคารพาณิชยและ 
บริษัทเงินทุนไมตองยื่นขออนุญาต

sme.go.th
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ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ
สงเสริมผูประกอบอาชีพใหบริการ
รถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ของธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย
(วันที่มีมติ 16 ธันวาคม 2557)

ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 วงเงินรวมโครงการ 5,000 ลานบาท โดยเปนการให 
สินเชื่อเชาซื้อรถยนต เพื่อสงเสริมผูประกอบอาชีพใหบริการ 
รถสาธารณะ ในการเชาซื้อรถเกาและรถใหม (ระยะเวลาการ 
ผอนชำระ ไมเกิน 7 ป) แบงเปนประเภทรถ ไดแก รถแท็กซี่ 
รถจักรยานยนต รถตูโดยสารปรับอากาศ รถสองแถว 
รถโดยสาร 3-4 ลอเครื่อง และสินเชื่อวงเงินเอนกประสงค 
เพื่อใชในการซอมแซมรถ (ระยะเวลาการผอนชำระคืนไมเกิน 
3 ป) อัตรากำไรคงที่รอยละ 1.5 ตอป (Flat Rate) หรือ 
คิดเปน Effective Rate ที่รอยละ 2.87 ตอป

กองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs 
(SMEs Private Equity Trust 
Fund)

เสนอโดย กระทรวงการคลัง

(วันที่มีมติ 16 ธันวาคม 2557)

เปนกองทุนเปดและเปนการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและ 
เอกชน โดยมีขนาดของกองทุนกวา 10,000 - 25,000 ลานบาท 
มีสัดสวนการรวมลงทุนจากภาครัฐรอยละ 10 - 50 สวนท่ีเหลือ 
จะเปดโอกาสใหภาคเอกชนไทยเขารวมลงทุน โดยจะแบงการ 
ลงทุนเปนกองทุนยอยๆ และเรียกระดมทุนครั้งละไมเกิน 
1,000 ลานบาทตอกองทุนยอย โดย ธพว. ในฐานะภาครัฐจะ 
ลงทุนเริ่มแรก เปนจำนวน 500 ลานบาท และสวนที่เกินกวานี้ 
จะขอจัดสรรจากงบประมาณประจำปหรือจากแหลงอื่นตาม 
ความจำเปนในโอกาสตอไป รวมทั้งใหมีการจัดตั้งสำนักงาน 
คณะกรรมการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs ทำหนาที่ 
ดำเนินงานของกองทุน

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs sme.go.th

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2559
(วันที่มีมติ 20 มกราคม 2558)

จัดทำขึ้นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง 
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยประเด็นยุทธศาสตร 
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปน 1 ใน 12 
ประเด็นยุทธศาสตรที่อยูภายใตยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐาน 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ เพ่ือแกไขปญหาและเสริมสราง 
ความมั่นคงทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
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โครงการใหความชวยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
เสนอโดย คณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความ 
สงบแหงชาติ (กขย.) 
(วันที่มีมติ 17 มีนาคม 2558)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs sme.go.th

ประกอบดวย 5 โครงการยอย และ 5 มาตรการ ไดแก 

(1) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) 
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ขนาดเล็กที่ประสบปญหา 
ขาดสภาพคลอง ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดในชวงที่ 
เศรษฐกิจยังไมฟนตัว และสถาบันการเงินเอกชนชะลอการ 
ปลอยสินเชื่อ และสงเสริมผูประกอบการ SMEs ขนาดเล็กที่ 
พอจะมีศักยภาพ จำเปนตองปรับปรุงกิจการ เพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขัน เพื่อใหสามารถกาวขามวัฏจักรข้ึนเปน 
ขนาดกลาง และเพ่ือรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economics Community: AEC) สามารถขยายธุรกิจ 
เขาสูตลาด AEC ได เปนการสรางเครดิตใหแกผูประกอบการ 
SMEs ในการมีสถาบันการเงินของรัฐเปนผูใหการสนับสนุน

(2) โครงการ Machine Fund 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการผลิตใหแก 
SMEs โดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องจักรใหมี 
ประสิทธิภาพ รองรับการแขงขันทางการตลาดท่ีรุนแรงข้ึนและ 
การขาดแคลนแรงงานในอนาคต และเพื่อให SMEs สามารถ 
เขาถึงแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

(3) โครงการขยายสาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
ใหครอบคลุมพื้นที่ที่เปนเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อรองรับการ 
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่เติบโตในพื้นที่เศรษฐกิจภูมิภาคที่ 
สำคัญ และเพื่อใหกลุมผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึง 
แหลงเงินทุนและบริการไดอยางสะดวกและประหยัดคาใชจาย
และเพื่อลดเวลาและคาใชจายในการจัดซื้อจัดหาสินคาใหกับ 
SMEs และผูซื้อ
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(4) โครงการจัดตั้ง Website เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
จำหนายสินคาและบริการ SMEs รายยอย 
เพื่อสรางชองทางการจัดจำหนายสินคาในประเทศไทยและใน 
กลุม ASEAN+6 โดยเฉพาะ SMEs ขนาดเล็กและรายยอย 
ใหเขาถึงผูซื้อทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศไดโดยตรง 
และเพื่อลดเวลาและคาใชจายในการจัดซื้อจัดหาสินคาใหกับ 
SMEs และผูซื้อ

(5) โครงการศูนยใหบริการธุรกิจ SMEs แบบครบวงจร 
(SME One-stop Servic Center)
เพื่อจัดตั้งศูนยบริการ SMEs ครบวงจร เพื่อกระจายการให 
บริการสงเสริม SMEs ทั้งสวนกลางและภูมิภาค ใหเขาถึง 
นโยบายรัฐบาลดานการสงเสริม SMEs แบบบูรณาการ 
ลดขั้นตอนระยะเวลาการบริการ และเพื่อสนับสนุนการแกไข 
ปรับปรุง พัฒนาธุรกิจ SMEs ใหเขมแข็งยั่งยืนเปนกลไกทาง 
เศรษฐกิจของประเทศอยางมั่นคง 

(6) มาตรการใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 
(Specialized Financial Institutions: SFIs) 
สามารถผอนปรนการวิเคราะหสินเชื่อใหกับ SMEs ที่ติด 
Blacklist กับเครดิตบูโร (บริษัท ขอมูลเครดิต จำกัด) เพื่อให 
SFIs อื่นที่เขารวม สามารถปลอยสินเชื่อใหกับผูประกอบการ 
SMEs ที่มีประวัติ Black List ในเครดิตบูโรได โดยพิจารณา 
จากความตั้งใจของผูประกอบการ สถานะ และการประกอบ 
ธุรกิจในปจจุบันของผูประกอบการ SMEs

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

โครงการใหความชวยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ) 
เสนอโดย คณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความ 
สงบแหงชาติ (กขย.) 
(วันที่มีมติ 17 มีนาคม 2558)

sme.go.th



14

มติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด

โครงการใหความชวยเหลือวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ)
เสนอโดย คณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความ 
สงบแหงชาติ (กขย.) 
(วันที่มีมติ 17 มีนาคม 2558)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs sme.go.th

(7) มาตรการผอนปรนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
นโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
โดยใหธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง 
ประเทศไทย (ธพว.) ปลอยกูแกลูกคา ซึ่งไดขอวงเงินสินเชื่อ 
เพิ่มขึ้น และทำใหวงเงินใหมเกิน 15 ลานบาท (กอนวันที่ 
คนร. มีมติหาม) เปนไมเกิน 50 ลานบาทตอราย และลูกคา 
รายใหมที่มีศักยภาพไมเกิน 50 ลานบาทตอรายเชนเดียวกัน 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประกอบการ SMEs ให 
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในชวงที่เศรษฐกิจยังไมฟนตัว 

(8) มาตรการเพิ่มวงเงินที่รัฐบาลชำระคาธรรมเนียม
ค้ำประกันสินเชื่อแทน SMEs ในปแรก
ที่ใหบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
ค้ำประกันสินเชื่อผานโครงการ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 5 เพิ่มอีก 50,000 ลานบาท เพื่อชวยให 
SMEs สามารถไดรับสินเช่ือในระบบสถาบันการเงินไดเพียงพอ 
ตอการดำเนินธุรกิจและชวยใหเกิดสภาพคลองทางการเงิน 
และมีการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้น                

(9) มาตรการชะลอการโอนอำนาจจากกระทรวงการคลัง 
กรณีใหธนาคารแหงประเทศไทยกำกับดูแลสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2557 ใหชะลอการโอนอำนาจจากกระทรวงการคลัง 
ออกไปจนกวาเศรษฐกิจจะฟนตัว 

(10) มาตรการทบทวนการกำหนดตัวชี้วัด (Key
Performance Indicator: KPI) ของสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) 
ใหสอดคลองกับพันธกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับสถาบัน 
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมีตัวชี้วัดที่สอดคลองกับพันธกิจ 
ในการพัฒนาและใหความชวยเหลือแกประชาชนทั ่วไป 
เกษตรกร ผูประกอบการรายยอยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ SMEs โดยไมพิจารณา 
จากผลกำไรเปนตัวชี้วัดหลัก 
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ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการจำนวน 2 โครงการ 
ไดแก (1) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) และ (8) 
มาตรการเพิ่มวงเงินที่รัฐบาลชำระคาธรรมเนียมค้ำประกันสิน
เชื่อแทน SMEs ในปแรก แตสำหรับโครงการ / มาตรการอื่นๆ 
อีก 8 โครงการ มอบหมายให คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) รับไปพิจารณาทบทวน โดยมีผลการพิจารณาและมีมติ 
ดังนี้ 

(1) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) ใหปลอย 
สินเชื่อไดไมเกิน 30 ลานบาทตอราย และใหปรับโครงการ (2) 
Machine Fund เขามาอยูในโครงการ Policy Loan ดวย

(3) โครงการขยายสาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ใหชะลอการเพ่ิมสาขาเปน 
การชั่วคราว

(4) โครงการจัดตั้ง Website เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
จำหนายสินคาและบริการ SMEs รายยอย ใหใชการตอยอด 
จากเว็บไซต thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย และ (5) 
โครงการศูนยใหบริการธุรกิจ SMEs แบบครบวงจร (SME 
One-stop Service Center)  มอบหมายใหสำนักงานสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานหลัก 
ในการดำเนินโครงการ 

(6) มาตรการใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized 
Financial Institutions: SFIs) สามารถผอนปรนการ 
วิเคราะหสินเชื่อให SMEs ที่ติด Blacklist กับเครดิตบูโร นั้น 
ธพว. มีหนังสือแจงยกเลิก

(7) มาตรการผอนปรนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบาย 
และกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ใหพิจารณาผอนปรนวงเงิน 
สินเชื่อไมเกิน 30 ลานบาทตอราย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

โครงการใหความชวยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ) 
เสนอโดย คณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความ 
สงบแหงชาติ (กขย.) 
(วันที่มีมติ 17 มีนาคม 2558)

sme.go.th



16

มติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด

โครงการใหความชวยเหลือวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ)
เสนอโดย คณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความ 
สงบแหงชาติ (กขย.) 
(วันที่มีมติ 17 มีนาคม 2558)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs sme.go.th

(9) มาตรการชะลอการโอนอำนาจจากกระทรวงการคลัง กรณี 
ใหธนาคารแหงประเทศไทยกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ (SFIs) ไมสามารถชะลอการโอนอำนาจการกำกับดูแล 
SFIs ได หากมีความจำเปนใหขอผอนผันกับ ธปท. หรือ 
กระทรวงการคลังเปนรายกรณี

(10) มาตรการทบทวนการกำหนดตัวช้ีวัด (Key Performance 
Indicator: KPI) ของ SFIs ใหกระทรวงการคลังพิจารณา 
กำหนดตัวชี้วัดของ SFIs
 

โครงการใหความชวยเหลือวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 16 มิถุนายน 2558)

เพิ่มวงเงินที่รัฐบาลชำระคาธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทน 
ผูประกอบการ SMEs ที่ให บสย. ค้ำประกันสินเชื่อผาน 
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 5 
เพิ่มอีกจำนวน 50,000 ลานบาท โดยใหมีผลบังคับใชกับ 
ลูกคาที่ยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อ นับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบในหลักการของมาตรการดังกลาว เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2558 และอนุมัติงบประมาณในการดำเนินมาตรการ 
เปนวงเงินไมเกิน 875 ลานบาท (บสย. ขอรับงบประมาณ 
ชดเชยจากรัฐบาล รอยละ 1.75 x วงเงิน 50,000 ลานบาท) 
และอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ Policy Loan 
เปนวงเงินรวมไมเกิน 3,225 ลานบาท กำหนดใหเริ่มรับคำขอ 
ตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 หรือจนกวาจะเต็มวงเงินแลวแตอยางหนึ่งอยางใดจะถึง 
กอน เพื่อเปนการเรงกระตุนเศรษฐกิจในชวงครึ่งปหลังของป 
2558
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การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการค้ำประกันสินเชื่อ
โครงการ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 5
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 14 กรกฎาคม 2558)

เฉพาะในสวนของเงื่อนไขโครงการ PGS ระยะที่ 5 คือ 
กำหนดกรอบวงเงินค้ำประกันตามเงื่อนไขเดิมของโครงการ 
PGS ระยะที่ 5 ไวที่จำนวน 20,000 ลานบาท (รัฐบาลเปน 
ผูรับภาระคาธรรมเนียมแทนผูประกอบการ SMEs ในปแรก) 
และปรับเง่ือนไขโครงการ PGS ระยะท่ี 5 ในวงเงินสวนท่ีเหลือ 
ดังนี้ 
   -  คุณสมบัติผูขอค้ำประกัน เพิ่มเติม “เปน SMEs ที่ไดรับ 
      การตรวจสอบเครดิตบูโรแลวเปนลูกหนี้ปกติตามเกณฑ
      ขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย”
   -  วงเงินค้ำประกัน ไมเกิน 80,000 ลานบาท (ใชวงเงินที่  
      เหลือจากโครงการ PGS-5 ) 
   -  บสย. จายคาประกันชดเชยกรณีที่เปนภาระค้ำประกันที่
      ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Guarantee:
      NPGs) ทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 30 ของ
      วงเงินค้ำประกันรวมและจายคาประกันชดเชยตามภาระ 
      ค้ำประกัน SMEs แตละราย (Coverage Ratio per SMEs)
      เปนสัดสวนรอยละ 70 ของภาระค้ำประกัน (สถาบันการ
      เงินท่ีเขารวมโครงการรับภาระในสวนรอยละ 30 ท่ีเหลือ)
   -  สิ้นสุดระยะเวลารับคำขอ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ดำเนินมาตรการสำคัญเรงดวนเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน
เสนอโดย กระทรวงมหาดไทย
(วันที่มีมติ 4 สิงหาคม 2558)

อนุมัติในหลักการการดำเนินมาตรการสำคัญเรงดวนเพื ่อ 
ชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความ 
เขมแข็งอยางยั่งยืน งบประมาณรวม 6,541,090,030 บาท 
จำนวนทั้งสิ้น 4,966 โครงการ แผนงาน / โครงการฯ จะตอง 
เปนไปตามกรอบแนวทางที่กำหนดไวเดิม และเปนไปตาม 
หลักเกณฑ และแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม และจะตอง 
ไมซ้ำซอนกับแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของสวนราชการ 
/ หนวยงาน / องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี 
ชุมชน สามารถดูแลรักษาและสามารถใชประโยชนไดอยาง 
ตอเนื่อง ชวยในการบรรเทาหรือแกไขปญหาที่เกษตรกรและ 
ชุมชนกำลังประสบปญหาในสภาวการณปจจุบัน

sme.go.th
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มาตรการสงเสริมความเปนอยู
ของประชาชนผูมีรายไดนอยและ
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาด
เล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 1 กันยายน 2558)

ประกอบดวย 

1. มาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายได
นอย 
โดยเห็นชอบหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 1.) มาตรการ 
สงเสริมความเปนอยูในระดับหมูบาน งบประมาณในการ 
ดำเนินโครงการเปนวงเงินรวมไมเกิน 2,478 ลานบาท และ 
2.) มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตำบล งบประมาณใน 
การดำเนินมาตรการเปนวงเงินรวมไมเกิน 36,275 ลานบาท 

2. มาตรการเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ 
งบประมาณในการดำเนินมาตรการเปนวงเงินรวมไมเกิน 
40,000 ลานบาท เพื่อกระตุนใหเกิดการจางงานและสงเสริม 
ใหมีการลงทุนทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ในระยะเรงดวน
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 8 กันยายน 2558)

แบงเปน

1) มาตรการการเงิน ไดแก 

1.1 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนให 
แกผูประกอบกิจการ SMEs บรรเทาปญหาการเขาถึงแหลง 
เงินทุนของผูประกอบการซ่ึงสวนใหญมีปญหาขาดสภาพคลอง 
ใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได โดยธนาคารออมสินใหสินเชื่อ 
ดอกเบี้ยต่ำแกธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
เขารวมโครงการฯ และธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจใหความชวยเหลือแกผูประกอบกิจการ SMEs เฉพาะ 
การปลอยสินเชื่อใหม โดยมีเงื่อนไขไมให Refinance หน้ีเดิม 
วงเงินโครงการรวม 100,000 ลานบาท ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย 
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เขารวมโครงการฯ ตองนำต๋ัว 
สัญญาใชเงินท่ีออกโดยผูประกอบกิจการ SMEs เพื่อประกอบ 
การเบิกเงินกูจากธนาคารออมสิน โดยใหสินเชื่อแก 
ผูประกอบกิจการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป 
ระยะเวลาใหสินเชื่อ ไมเกิน 7 ป

sme.go.th
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1.2 การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการค้ำประกันสินเชื่อ 
โครงการ PGS ระยะที่ 5 วงเงินค้ำประกัน 100,000 ลานบาท 
โดยค้ำประกันตอรายสูงสุด 40 ลานบาท/ราย/สถาบันการเงิน 
อายุค้ำประกันไมเกิน 7 ป จายคาประกันชดเชยกรณีที่เปน 
(Non-Performing Guarantee: NPGs) ท้ังโครงการรวมท้ังส้ิน 
ไมเกินรอยละ 30 ของภาระค้ำประกัน โดยจายคาประกันชดเชย 
ตามภาระค้ำประกัน SMEs แตละราย เปนสัดสวนรอยละ 100 
ของภาระค้ำประกัน SMEs แตละรายในสัดสวนรอยละ 15 แรก 
ของภาระค้ำประกันที่เปน NPGs สวนที่เหลือจายคาประกัน 
ชดเชยรอยละ 50 ของภาระค้ำประกัน SMEs แตละราย 

1.3 มาตรการสนับสนุน SMEs ผานการรวมลงทุน โดย ธนาคาร 
ออมสิน รวมกับ ธพว. และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ในการจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนแหงละ 2,000 ลานบาท รวม 
6,000 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อรวมลงทุนใน SMEs ระยะ 
เร่ิมตน (Start-up) ท่ีมีศักยภาพสูงหรือมีโอกาสในการเติบโตหรือ 
อยูในกลุมธุรกิจท่ีมีประโยชนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ หรือเปน Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาด 
ใหญ หรือเปนสมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือหนวยงานภาครัฐ 
นอกจากนี้ สถาบันการเงินแตละแหงสามารถให SMEs ที่เปน 
กลุมเปาหมายกูเงินเพ่ิมเติมจากสวนท่ีสถาบันการเงินเขารวมลงทุน 
ได โดยท้ัง 3 สถาบันการเงินจะดำเนินการจัดต้ังกองทุนดังกลาว 
ภายใน 31 ธันวาคม 2558  

2) มาตรการการคลัง ไดแก 

2.1 มาตรการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับ SMEs ลดอัตรา 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับ SMEs ท่ีมีกำไรสุทธิต้ังแต 300,001 
บาทข้ึนไป จากเดิมรอยละ 15 และ 20 ของกำไรสุทธิ เปนรอยละ 
10 ของกำไรสุทธิ เปนเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน 
สำหรับรอบเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง 1 มกราคม 2558 จนถึง 
รอบเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือบรรเทาภาระภาษีใหแก 
SMEs และเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs ใหสามารถแขงขัน 
กับผูประกอบการรายใหญได

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ในระยะเรงดวน (ตอ)
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 8 กันยายน 2558)
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มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ในระยะเรงดวน (ตอ)
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 8 กันยายน 2558)

2.2 มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมผูประกอบการรายใหม (New 
Start-up) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับผูประกอบการ 
SMEs ที่ประกอบกิจการที่จดทะเบียนพาณิชยระหวางวันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เปนเวลา 5 รอบระยะ 
เวลาบัญชีตอเนื่องกัน โดยเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
เปาหมายหลักท่ีมีศักยภาพขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Engine 
of Growth) เชน กลุมสินคาเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมขั้นสูง ดิจิตอล และการวิจัยและพัฒนา เปนตน 
ตองจดแจงการขอใชสิทธิกับกรมสรรพากร ตองไมใชสิทธิยกเวน 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ในระยะเรงดวน
เสนอโดย กระทรวงการคลัง
(วันที่มีมติ 22 กันยายน 2558)

เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2558 เห็นชอบ 
หลักเกณฑและเงื่อนไขโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเปนเงิน
ทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบกิจการ SMEs ธนาคารออมสิน 
เนื่องจากโครงการฯ มีความเรงดวนที่สถาบันการเงินที่เขารวม 
โครงการตองเบิกจายสินเชื่อใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2559 เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหกับสถาบัน 
การเงินที่เขารวมโครงการ และลดระยะเวลาในการบริหาร 
จัดการ จึงกำหนดใหสถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการสามารถ 
ใชต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือรายงานสรุปยอดสินเช่ือของผูประกอบ- 
กิจการ SMEs แตละรายเพื่อประกอบการเบิกเงินกู (ทุนหมุน 
เวียนและสินเชื่อระยะยาว) จากธนาคารออมสินได

แนวทางการชวยเหลือผูประกอบ-
การประมงที่ไดรับผลกระทบจาก
การแกไขปญหาการทำการประมง
ผิดกฎหมาย
เสนอโดย คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (กขย.)
(วันที่มีมติ 22 กันยายน 2558)

ประกอบดวย การใหความชวยเหลือเร่ืองภาระหน้ีสินท่ีเกิดจาก 
การกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย รวมทั้งแหลงเงินกูอื่นๆ และ 
การกูเงินนอกระบบ เน่ืองจากการท่ีผูประกอบการประมงตอง 
หยุดออกเรือ ทำใหไมสามารถผอนชำระเงินตนและดอกเบี้ย 
จากการกูยืมได การใหความชวยเหลือในระหวางที่ไมสามารถ 
ออกทำการประมงได การใหความชวยเหลือผูประกอบการ 
ประมงที่มีความตองการเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงและ / 
หรือเปลี่ยนอาชีพ
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รางบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดานแรงงาน (MOU) 
และรางบันทึกขอตกลงดานการ
จางแรงงาน (Agreement) ระหวาง 
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
เสนอโดย กระทรวงแรงงาน
(วันที่มีมติ 14 กรกฎาคม 2558)

รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน (MOU) 
และรางบันทึกขอตกลงดานการจางแรงงาน (Agreement) 
ระหว างร ัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับร ัฐบาลแหง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้ง 2 ฉบับนี้ มีสาระสำคัญ 
ครอบคลุมความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาฝมือแรงงาน 
และการจางงานระหวางทั้งสองประเทศ และการพัฒนาและ 
ขยายความรวมมือดานกิจการกอสรางและประมงระหวางไทย 
และเวียดนาม ทั้งนี้ ขอตกลงดังกลาวจะทำใหสามารถนำเขา 
แรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามเขามาทำงานในประเทศไทย 
ได
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มาตรการพัฒนาตลาด
เพื่อผูประกอบการและชุมชน
เสนอโดย กระทรวงพาณิชย
(วันที่มีมติ 30 กันยายน 2558)

แนวทางขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผูประกอบการ 
และชุมชน โดย 

1.)  ยกระดับตลาดกลาง     เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
     แขงขันใหกับผูประกอบการตลาดกลาง โดยพัฒนาตลาด 
     กลางที่มีอยูใหมีศักยภาพมากขึ้น 

2.)  พัฒนาตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจทองถิ่น  โดยใชตลาดชุมชน 
     เปนกลไกในการขยายชองทางการตลาดใหแกเกษตรกร 
     วิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูประกอบการ SMEs  เชื่อมโยง 
     กับการทองเที่ยวในแตละจังหวัด    และเปนกลไกในการ  
     แกไขปญหาสินคาเกษตร    สรางรายไดใหกับชุมชนหรือ
     ทองถิ่น  นำไปสูการกระตุนเศรษฐกิจ  โดยใชการบริโภค
     ภายในประเทศและเศรษฐกิจทองถิ่นเปนตัวขับเคลื่อน 

3.)  เชื่อมตลาดโลกผานการคาออนไลน  โดย  พัฒนาตลาด 
     กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  Thaitrade.com - SOOK 
     (Small  Order  OK)   ที่เปนการคาแบบธุรกิจตอธุรกิจ  
     (B2B)  เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการ  SMEs  ไทยที่มี
     ศักยภาพสามารถนำสินคาไทยเขาสูตลาดโลกผานชองทาง
     การคาออนไลน Thaitrade.com และสามารถขายสินคา 
     ตัวอยาง  หรือสินคาในปริมาณ  ที่ไมมากใหถึงมือผูซื้อใน 
     ตางประเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา  และ 
     ขยายการใหบริการตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ 
     (B2B2C)  ภายใตชื่อ Thailandbest.go.th เพื่อเปนการ 
     เชื่อมตลาดโลกผานการคาออนไลนใหแกผูประกอบการ
     ไทยสงตรงถึงมือผูบริโภค โดยบูรณาการความรวมมือกับ 
     ภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจสินคาและบริการ
ฮาลาล (พ.ศ. 2559 - 2563)
เสนอโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
(วันที่มีมติ 2 มิถุนายน 2558)

วิสัยทัศน คือ “สรรคสรางและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
ฮาลาลไทยใหมีมาตรฐานช้ันนำในตลาดฮาลาลโลก ภายใตหลัก 
การศาสนารับรอง วิทยาศาสตรรองรับ” และมีวัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนฐานการผลิต 
และสงออกสินคาและบริการฮาลาลท่ีสำคัญในภูมิภาคอาเซียน
และของโลกเพื่อสรางรายไดใหแกประเทศ เพื่อสรางการรับรู 
และความเช่ือม่ันในสินคาฮาลาลของไทย และเพ่ือสงเสริมการ 
พัฒนาภาคบริการฮาลาลใหขยายตัวมากขึ้น ประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางศักยภาพการพัฒนามาตรฐาน 
และการตรวจรับรองฮาลาล 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางศักยภาพการผลิตสินคาและ 
บริการฮาลาล 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสูสากล

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตรฮาลาล เพ่ือสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรม 
ฮาลาลของประเทศ
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1.)  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ   SMEs   ใหเปน 
     อุตสาหกรรมฐานความรู เพื่อใหประเทศกาวพนกับดัก
     ของประเทศรายไดปานกลาง (Middle income trap) 
     ลดชองวางทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค  เพื่อให
     เกิดการกระจายรายได ซึ่งจะชวยสรางขีดความสามารถ  
     ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและสงผลระยะยาว  
     ตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

2.)  ผลักดันให  SMEs มีการลงทุนในการทำวิจัยและพัฒนา 
     มากขึ้น   โดยเพิ่มสัดสวนการลงทุนระหวางรัฐ : เอกชน  
     เปนรอยละ  30 : 70   และเชื่อมโยง  SMEs  ใหเขาถึง 
     องคความรูและทรัพยากรที่จำเปนในการสรางขีดความ
     สามารถดานเทคโนโลยี 

3.)  กระตุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากรดานการใชวิทยาศาสตร
     เทคโนโลยีและนวัตกรรม   ที่สามารถทำงานรวมกับภาค 
     อุตสาหกรรมและเชื่อมโยงงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมได 

4.)  เชื่อมโยง SME ใหเขาถึงองคความรูและทรัพยากรที่
     จำเปนในการสรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยี 

5.)  มาตรการสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
     ขนาดยอม (SMEs) ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนกลไก
     ทำงานรวมกับมาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับ 
     คาใชจายดานการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     เปนจำนวน 3 เทา และมาตรการสงเสริมการจัดซ้ือจัดจาง 
     ภาครัฐในสินคาและบริการซึ่งเปนนวัตกรรมไทย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

มาตรการสรางความเขมแข็งของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ดวยเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม
เสนอโดย กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
(วันที่มีมติ 28 กรกฎาคม 2558)
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ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ทั้งสิ้น 30 ฉบับ

พ.ร.บ. 9 ฉบับ

พ.ร.บ.กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ 
(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.หอพัก 
พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.การจำนอง
เรือและบุริมสิทธ
ทางทะเล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 21) 
พ.ศ. 2558: การ
ค้ำประกันและจำนอง

พ.ร.บ.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.ล้มละลาย
(ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.เครื่องสำอาง
พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.การส่งออกไป
นอกและการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้า (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558

01 02 0503 04

06 07 08 09

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 
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30

พ.ร.ฎ. 11 ฉบับ

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 585) 
พ.ศ. 2558

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 581)
พ.ศ. 2558

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 580)
พ.ศ. 2557

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 583) 
พ.ศ. 2558

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 584) 
พ.ศ. 2558

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 587) 
พ.ศ. 2558

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 586) 
พ.ศ. 2558

พ.ร.ฎ.กำหนดหน่วยงาน
ของรัฐตาม พ.ร.บ.ความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539
(ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 2558

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 588)
พ.ศ. 2558

10 11 1412 13

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 590)
พ.ศ. 2558

พ.ร.ฎ.ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ 592) พ.ศ. 2558

15 16 1917 18

20
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กฎกระทรวง 10 ฉบับ

กฎกระทรวงการขอ
รับอนุญาตและการ
อนุญาต ข้อจำกัดสิทธ
 และค่าตอบแทนการ
ใช้ประโยชน์จากตำรับ
ยาแผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์
แผนไทยของชาติ 
พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงกำหนด
อัตราค่ารักษาพยาบาล
ที่ให้นายจ้างจ่าย
พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมให้แก่
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ซ่ึงโรงงานต้ังอยู่ในเขต
ท้องท่ีจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดยะลา พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงการ
ประกาศกำหนดตำรับ
ยาแผนไทยทั่วไปหรือ
ตำราการแพทย์แผน
ไทยทั่วไป พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงการ
ประกาศกำหนดตำรับ
ยาแผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์
แผนไทยของชาติ
พ.ศ. 2558

กฎกระทรวง ฉบับที่ 
24 (พ.ศ. 2558) ออก
ตามความใน พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535

กฎกระทรวงกำหนด
การจ่ายค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพในการ
ทำงานที่ให้นายจ้าง
จ่าย พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงกำหนด
ฉลากและเอกสารกำกับ
ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 หรือคำเตือน
หรือข้อควรระวังการใช้ท่ี
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
บรรจุยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 ท่ีผลิต นำเข้า 
หรือส่งออก พ.ศ. 2558

กฎกระทรวง ฉบับที่ 
307 (พ.ศ. 2558) 
ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร

21 22 2523 24

ฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ชำระค่าธรรมเนียม
สำหรับการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 
(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558

26 27 3028 29
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รายละเอียด

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2558)

โดยที่กฎหมายวาดวยหอพักไดใชบังคับมาตั้งแตอพ.ศ. 2507 
สาระสำคัญและรายละเอียดเก่ียวกับการประกอบกิจการหอพัก 
ไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควรกำหนดแนวทาง 
และวิธีการในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักใหม ี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กและ 
เยาวชนที่อยูระหวางการศึกษา ประกอบกับแผนปฏิบัติการ 
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการ 
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ไดกำหนดใหโอนอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ 
หอพักใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 28 เมษายน 2558)

โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมตอการปองกัน 
และปราบปรามการคามนุษยในปจจุบันที ่มีความรุนแรง 
ซับซอน และเปนอาชญากรรมขามชาติ จึงเห็นควรปรับปรุง 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
โดยกำหนดใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูพบเห็นเหตุการณ 
คามนุษยแจงขอมูลตอเจาหนาที่ของรัฐ และกำหนดมาตรการ 
เพิ่มอำนาจทางปกครองใหแกเจาหนาที่ รวมทั้งปรับปรุง 
บทกำหนดโทษที่เกี่ยวของใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
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รายละเอียด

พระราชบัญญัติการจำนองเรือ
และบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 9 กรกฎาคม 2558)

โดยที่พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับการจำนองเรือและ 
กำหนดบุริมสิทธิทางทะเลสำหรับเรือเดินทะเล กำหนดใหเฉพาะ 
เรือที่ตอแลวเสร็จเทานั้นที่สามารถนำมาจดทะเบียนจำนอง 
เปนหลักประกันการชำระหน้ีได ซ่ึงไมเหมาะสมกับสภาวการณ 
ในปจจุบัน เนื่องจากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให 
สามารถนำเรือที่อยูระหวางการตอเปนหลักประกันการชำระ 
หน้ีแกผูใหสินเช่ือไดตามกฎหมาย ดังน้ัน เพ่ือเปนการเปดโอกาส 
ใหเจาของเรือสามารถจัดหาเรือและพัฒนาธุรกิจการเดินเรือ 
ของตนเองได อันเปนการสงเสริมกิจการตอเรือและธุรกิจ 
พาณิชยนาวีของประเทศ สมควรกำหนดใหเจาของเรือสามารถ 
นำเรือท่ีอยูระหวางการตอมาทำสัญญาและจดทะเบียนจำนอง 
เพื่อเปนหลักประกันการชำระหนี้แกผูใหสินเชื่อไดดวย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558: 
การค้ำประกันและจำนอง

(วันที่ประกาศ 14 กรกฎาคม 2558)

โดยที่เปนการสมควรแกไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชยในเรื่องการค้ำประกันและจำนอง เพื่อใหมี 
ความเหมาะสมแกการประกอบธุรกิจในปจจุบัน สมควรกำหนด 
ใหผูค้ำประกันที่เปนนิติบุคคลสามารถผูกพันตน เพื่อรับผิด 
อยางลูกหน้ีรวมได รวมท้ังสามารถทำขอตกลงลวงหนายินยอม 
ใหมีการผอนเวลาได หากเปนสถาบันการเงินหรือประกอบ 
อาชีพค้ำประกัน เพื่อสินจางเปนปกติธุระ

sme.go.th
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รายละเอียด

พระราชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2558)

เนื่องจากกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ใชบังคับใน 
ปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมสอดคลองกับสภาวการณ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม โดยแกไข 
ใหลูกจางสามารถจายเงินสะสมในอัตราที่สูงกวานายจางจาย 
เงินสมทบได อันจะเปนการเปดโอกาสใหลูกจางสามารถ 
ออมเงินไดเพิ่มขึ้น ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย 
หรือเหตุการณใด ที่สงผลกระทบตอสถานการณทางเศรษฐกิจ 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกประกาศให 
ลูกจาง หรือนายจางหยุดหรือเลื่อนการสงเงินสะสมหรือเงิน 
สมทบเขากองทุนได ปรับปรุงหลักเกณฑการนําเงินสะสมและ 
เงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชนสําหรับลูกจางที่ไมได 
แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ปรับปรุงวิธีการบันทึก 
รายไดของกองทุนประเภทกองทุนหลายนายจาง และแกไข 
หลักเกณฑการจายเงินจากกองทุนแกลูกจางที่สิ้นสมาชิกภาพ 
เพราะออกจากงาน ใหสามารถขอรับเงินจากกองทุนเปนงวดได 
รวมทั้งเพิ่มกรณีการโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค เพื่อเปนหลักประกันในกรณี 
การออกจากงานหรือการชราภาพได ดังนั้น เพื่อใหเกิดความ 
คลองตัวและแกปญหาอุปสรรคใน การดําเนินงานของกองทุน 
และเพื่อใหลูกจางสามารถออมเงิน ไดอยางเพียงพอตอการ 
ดํารงชีพเมื่อชราภาพ
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รายละเอียด

พระราชบัญญัติลมละลาย 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2558)

โดยที่กระบวนพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ในคดีลมละลายที่ 
กำหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเสนอคำขอรับชำระหนี้ 
ตอศาลเพ่ือมีคำส่ังคำขอรับชำระหน้ีทำใหกระบวนการพิจารณา 
คำขอรับชำระหน้ีมีหลายข้ันตอน สมควรลดข้ันตอนโดยกำหนด 
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูมีอำนาจในการพิจารณาและ 
มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ เพื่อใหการพิจารณาคำขอ 
รับชำระหนี้มีความรวดเร็วขึ้น 
นอกจากนี้ สมควรกำหนดรายละเอียดของคำขอประนอมหนี้ 
กอนลมละลายใหชัดเจน และกำหนดใหเจาหน้ีท่ีไมไดย่ืนคำขอ 
รับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาสองเดือน นับแตวันโฆษณา 
คำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ไดใน 
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย รวมท้ังปรับปรุงบทกำหนดโทษปรับให 
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 27 สิงหาคม 2558)

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงอำนาจหนาที่ในการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตและการอนุญาต การพักใชหรือเพิกถอนใบ 
อนุญาตและการอนุญาตตามกฎหมายเสียใหม รวมทั้งอำนาจ 
ในการกำหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐาน การกำหนดเง่ือนไข 
ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติและขั้นตอนการอุทธรณคำสั่งทาง 
ปกครอง เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความสะดวก 
รวดเร็ว และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน รวมท้ังสมควร 
กำหนดเวลาสำหรับการชำระคาใชจายในการตรวจสอบการ 
ทำผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพ่ือใหครอบคลุม การดำเนินการตาม 
กฎหมาย และกำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีอำนาจออกกฎกระทรวงลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาม 
พระราชบัญญัติได 
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รายละเอียด

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 8 กันยายน 2558)

โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ไดใชบังคับมา 
เปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับ 
สถานการณปจจุบัน ประกอบกับประเทศไทย ซึ่งเปนสมาชิก 
ประชาคมอาเซียนตองเปลี ่ยนแปลงระบบการกำกับดูแล 
เคร่ืองสำอางใหเปนระบบเดียวกัน คือ ระบบการแจงรายละเอียด 
เครื่องสำอางกอนที่จะผลิตหรือนำเขาเครื่องสำอาง ในการนี้ 
จึงตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องสำอางใหสอดคลองกับ 
สถานการณปจจุบันและระบบดังกลาว อันเปนการสนับสนุน 
ใหอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยมีศักยภาพใน 
การแขงขันในระดับสากล นอกจากนี้ เพื่อเปนการปรับปรุง 
มาตรการคุ มครองความปลอดภัยของผู บริโภคเกี ่ยวกับ 
ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง ทั้งในดานการหามผลิต นำเขา หรือ 
ขายเครื่องสำอางบางประเภท การกำหนดวัตถุที่หามใชเปน 
สวนผสมในเครื่องสำอาง การกำหนดมาตรฐานของสถานท่ี 
ผลิตเคร่ืองสำอาง ภาชนะบรรจุ การรายงานขอมูลเกี่ยวกับ 
เครื่องสำอาง มาตรการควบคุมฉลากและการโฆษณา 
เครื่องสำอาง และมาตรการควบคุมเคร่ืองสำอางท่ีไมปลอดภัย 
ในการใชเครื่องสำอางปลอม และเครื่องสำอางผิดมาตรฐาน 
ใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนด 
โทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

พระราชบัญญัติการสงออกไปนอก
และการนำเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2558)

โดยที่ปจจุบันการขนสงสินคาผานแดนและการถายลำใน 
ราชอาณาจักรเพื่อสงตอไปยังประเทศอื่นมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
อยางตอเน่ือง สมควรกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลสินคา 
ที่นำผานใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อปองกันการใชวิธีการ 
นำผานเปนชองทางในการลักลอบสงออกหรือนำเขาสินคา 
และเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในกลไกการจัดระเบียบ 
การนำผานสินคาเพื่อปกปองผลประโยชนของรัฐ
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รายละเอียด

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 580) 
พ.ศ. 2557

(วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2557)

โดยที่เปนการสมควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชบริการ 
ธุรกิจการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดย 
ยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ได 
จ ัดให ม ีการอบรมสัมมนาภายในประเทศใหแก ล ูกจ าง 
สำหรับเงินไดเปนจำนวนรอยละ 100 ของรายจายที่ไดจายไป 
เปนคาหองสัมมนา คาหองพัก คาขนสง หรือรายจายอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือรายจายที่ไดจายใหแกผูประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศกเพื ่อการ 
อบรมสัมมนาดังกลาว

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 581) 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2558)

เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอันสง 
ผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ของภาคเอกชน 
ทำใหสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นตองปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้  
จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 547) พ.ศ. 2555 
กำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกลูกหนี้และเจาหนี้ 
ซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่น เพื่อสงเสริมใหมีการ 
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซึ่งมีผลใชบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 แตโดยท่ีในขณะน้ีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของสถาบัน 
การเงินและเจาหนี้อื่นยังดำเนินการไมเสร็จสิ้น จำเปนตองให 
สิทธิประโยชนทางภาษีอากรตอไปอีกระยะหน่ึง ดังน้ัน เพ่ือเปน 
การสงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน 
และเจาหนี้อื่น และเพื่อเปนการชวยเหลือและบรรเทาภาระ 
ภาษีอากรในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน 
หรือเจาหนี้อื่น อันจะชวยสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศไทยใหเติบโตอยางตอเนื ่องภายใต 
สภาวการณเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน สมควรกำหนด 
ใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกลูกหนี้และเจาหนี้ซึ่งเปน 
สถาบันการเงินหรือเจาหนี้อื่นบางกรณีที่ไดกระทำในระหวาง 
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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รายละเอียด

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 583) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2558)

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเวน 
ภาษีเง ินไดสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุ นสวน 
นิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลา 
บัญชีไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดจากการขายสินคาและการ 
ใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 30 ลานบาท ตามที่ 
กำหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 530) พ.ศ. 2554 
เพื่อบรรเทาภาระภาษีและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินใหแก 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนเปนการเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและจูงใจใหเกิดการ 
ลงทุน 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 584) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2558)

เนื่องจากมาตรการภาษีสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
ตามท่ีกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 
รัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 566) 
พ.ศ. 2556 มีผลใชบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แตโดย 
ที่ประชาชนและผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
ยังมีความจำเปนท่ีจะตองไดรับการชวยเหลือดานภาษีอากรตอ 
ไปอีกระยะหนึ่ง สมควรลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาให 
แกผูมีเงินไดท่ีไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) 
แหงประมวลรัษฎากร ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใน 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
กรณีการขายอสังหาริมทรัพยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
กำหนดใหผูมีเงินไดท่ีไดรับเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ 
ต้ังอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจซ่ึงถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 
แลว ไดรับยกเวนไมตองนำเงินไดดังกลาวมาคำนวณ เพื่อเสีย 
ภาษีเงินไดตามมาตรา 48 (1) (2) และ (4) แหงประมวล 
รัษฎากร     และลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขาย
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รายละเอียด

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 584) พ.ศ. 2558 (ตอ)

(วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2558)

อสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากำไรที่ตั้งอยูในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจที่ไดกระทำในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีใหแก 
ประชาชนและผูประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 585) 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2558)

เน่ืองจากปจจุบันการขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตำราเรียน 
ที่อยูในรูปของกระดาษ ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม แตการให 
บริการหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตำราเรียน ในรูปของขอมูล 
อิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต อันเปนการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารในลักษณะทำนองเดียวกันไมไดรับยกเวนภาษี 
มูลคาเพิ่ม ทำใหไมเปนมาตรฐานเดียวกัน สมควรยกเวนภาษี 
มูลคาเพิ่มสำหรับการใหบริการหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือ 
ตำราเรียน ที่อยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 
อินเทอรเน็ต 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2558)

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
การลงทุนโดยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งสำนักงานใหญขาม 
ประเทศในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่ม 
แรงจูงใจและสนับสนุนใหมีการจัดตั ้งสำนักงานใหญขาม 
ประเทศ สมควรกำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแก 
สำนักงานใหญขามประเทศและคนตางดาวที่ปฏิบัติงานใน 
สำนักงานใหญขามประเทศดังกลาว

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 587) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2558)

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
การลงทุนโดยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งบริษัทการคาระหวาง 
ประเทศในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่ม 
แรงจูงใจและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งบริษัทการคาระหวาง 
ประเทศ สมควรกำหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแก 
บริษัทการคาระหวางประเทศและคนตางดาวที่ปฏิบัติงานใน 
บริษัทการคาระหวางประเทศดังกลาว

sme.go.th
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พระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2558)

โดยที่สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมิ 
ไดมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ 
อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมราชการสวนภูมิภาค ราชการ 
สวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกา หากแตไดรับการจัดตั้งใหมีฐานะเปน 
หนวยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 และขณะน้ียังไม 
ไดรับการกำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 และโดยท่ี 
พระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหการกำหนดใหหนวยงานอื่น 
ของรัฐ เปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ตองตราเปน 
พระราชกฤษฎีกา ดังนั้น เพื่อใหเจาหนาที่ของสำนักงาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งปฏิบัติหนาที่ 
โดยสุจริต ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติความ 
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 588) 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2558)

เนื ่องจากการดำเนินกิจการของโรงเรียนนอกระบบตาม 
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนบางประเภท มีลักษณะเปน 
การประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรมากกวาเพื่อจัดการศึกษา 
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรม และเปนไปตาม 
วัตถุประสงคในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกิจการ 
โรงเรียนเอกชนที่มุงสงเสริมใหภาคเอกชนเขารวมพัฒนาการ 
ศึกษา สมควรปรับปรุงการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับ 
กำไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนที่  
ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที ่ต ั ้งข ึ ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนเสียใหม โดยไมรวมถึงกำไรสุทธิและเงินปนผล
หรือเงินสวนแบงของกำไรที่ไดรับจากการประกอบกิจการ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาที ่ต ั ้งขึ ้นตาม 
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน

sme.go.th
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 590) 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2558)

โดยที่กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน กำหนดใหยกเวน   
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี ่ยวกับ 
อสังหาริมทรัพยและภาษีอากรสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบ 
ของที่ดิน รวมทั้งทรัพยสินใดๆ ที่จะตองใชในกิจการโรงเรียน 
และการบริจาคที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบของ 
ที ่ดินใหแกโรงเรียนในระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน 
เอกชน เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา รวมทั้งการโอน 
ทรัพยสินดังกลาว คืนใหแกผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน 
เอกชน เจาของเดิม ผูบริจาค หรือทายาท เมื่อโรงเรียน 
ในระบบเลิกใชประโยชนในที่ดินหรือเลิกกิจการ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs sme.go.th

พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการ 
ลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ฉบับที่ 592) พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2558)

โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ 92/2557 
เร่ือง การลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 
ไดกำหนดใหลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 80 แหง 
ประมวลรัษฎากร จากอัตรารอยละ 10 เปนอัตรารอยละ 6.3 
เปนการชั่วคราว สำหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือ 
การนำเขาทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 
จัดเก็บเปนอัตรารอยละ 9 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
เปนตนไป แตเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศยังชะลอตัว 
และการใชจายของภาคเอกชนยังมีความจำเปนตองไดรับการ 
สนับสนุนใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อเปนการ 
ผลักดันและกระตุนเศรษฐกิจใหประชาชนมีกำลังซื้อสินคาอัน 
จะทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 
และมั่นคง สมควรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม จาก 
รอยละ 10 เปนรอยละ 6.3 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 และลดอัตราเปนรอยละ 9 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
เปนตนไป 



กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียม
ใหแกผูประกอบกิจการโรงงานซึ่ง
โรงงานตั้งอยูในเขตทองที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี 
และจังหวัดยะลา พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2558)

โดยที่เปนการสมควรยกเวนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ระหวางป พ.ศ. 2558 
ถึงป พ.ศ. 2562 ใหแกผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้ง 
อยูในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัด 
ยะลา ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการ 
สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพในเขตทองที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใตทั้งสามจังหวัดดังกลาว ซึ่งกอใหเกิดการจางแรงงาน 
และรายไดใหแกราษฎรในทองถิ่น อันเปนการแกไขปญหา 
ความยากจนและปญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนใหหมดไปอยางตอเน่ือง
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs sme.go.th

กฎกระทรวงกำหนดอัตราคารักษา
พยาบาลที่ใหนายจางจาย 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ 2558)

เน่ืองจากอัตราคารักษาพยาบาลท่ีใหนายจางจายตามกฎหมาย 
วาดวยเงินทดแทนไมสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราคารักษาพยาบาลให 
รับกับลักษณะของการประสบอันตรายหรือความเจ็บปวยของ 
ลูกจางท่ีจะไดรับคารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเหมาะสมกับ 
สภาพความเปนจริงและสอดคลองกับสถานการณทาง 
เศรษฐกิจในปจจุบัน

กฎกระทรวงการประกาศกำหนด
ตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำรา
การแพทยแผนไทยทั่วไป 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ 2558)

โดยที่มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 บัญญัติใหรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจประกาศกำหนดตำรับยา 
แผนไทยหรือตำราการแพทยแผนไทยที่มีการใชประโยชนกัน 
อยางแพรหลาย หรือที่พนอายุการคุมครองสิทธิตามมาตรา 
33 ใหเปนตำรับยาแผนไทยท่ัวไปหรือตำราการแพทยแผนไทย 
ทั่วไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

กฎกระทรวงการประกาศกำหนด
ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือ
ตำราการแพทยแผนไทยของชาติ 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ 2558)

โดยที่มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 บัญญัติใหรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจประกาศกำหนดตำรับยา 
แผนไทยหรือตำราการแพทยแผนไทยที่มีประโยชนหรือมี 
คุณคาในทางการแพทย หรือการสาธารณสุขเปนพิเศษใหเปน 
ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทยแผนไทยของ 
ชาติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
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กฎกระทรวงการขอรับอนุญาต
และการอนุญาต ขอจำกัดสิทธิ 
และคาตอบแทนการใชประโยชน
จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือ
ตำราการแพทยแผนไทยของชาติ 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ 2558)

โดยที่มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 บัญญัติใหผูประสงค
จะนำตำรับยาแผนไทยของชาติไปขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและ 
ขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายวาดวยยา หรือนำไปทำการ 
ศึกษาวิจัยเพื ่อปรับปรุงหรือพัฒนาเปนตำรับยาใหมเพื ่อ 
ประโยชนในทางการคา หรือประสงคจะทำการศึกษาวิจัยตำรา 
การแพทยแผนไทยของชาติเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปญญา 
การแพทยแผนไทยข้ึนใหม เพ่ือนำไปใชประโยชนในทางการคา 
ยื ่นคำขอรับอนุญาตใชประโยชนและชำระคาธรรมเนียม 
รวมทั้งคาตอบแทนสำหรับการใชประโยชนตอผูอนุญาตตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับอนุญาตและ 
การอนุญาต ขอจำกัดสิทธิ และคาตอบแทนที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดการจาย
คาฟนฟูสมรรถภาพในการทำงาน
ที่ใหนายจางจาย พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2558)

โดยท่ีหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายคาฟนฟูสมรรถภาพ 
ในการทำงานที่ใหนายจางจายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงิน 
ทดแทน พ.ศ. 2537 ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ 
สังคมในปจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และอัตรา 
การจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ใหนายจางจาย 
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและสอดคลองกับ 
สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2558) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535

(วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2558)

โดยที่โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผสมผลิตภัณฑจาก 
ปโตรเลียมที่เปนผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติกับวัสดุอื่นเพื่อ 
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติ โรงงานผลิต 
สง จำหนาย หรือบรรจุกาซที่เปนน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเปนกิจการที่มีการกำกับ 
ดูแลโดยหนวยงานอ่ืนของรัฐอยูแลว นอกจากน้ัน การประกอบ 
กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ำจากเขื่อน 
หรือจากอางเก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไมเกิน 15 เมกะวัตต 
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับ การผลิต 
พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ำทายเขื่อน การผลิตพลังงาน 
ไฟฟาจากพลังงานน้ำจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจาก 
พลังงานน้ำจากคลองสงน้ำ เปนการนำทรัพยากรน้ำที่มีอยูมา 
ใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคาและมีขนาดกำลังผลิตไมมาก  
จนทำใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนพลังงาน 
สะอาด เชนเดียวกับการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม 
ซึ ่งการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ำและการผลิต 
พลังงานไฟฟาจากพลังงานลมนอกจากจะเปนพลังงานสะอาด 
แลว ยังสามารถนำมาทดแทนการนำเขาน้ำมัน กาซธรรมชาติ 
หรือเชื้อเพลิงอื่นไดเปนอยางดี เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบาย 
ของรัฐในการจัดหาพลังงานสำรองจากพลังงานทดแทนและ 
เพื่อความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ สมควรยกเลิก 
ประเภทหรือชนิดของโรงงานดังกลาวออกจากการเปนโรงงาน

กฎกระทรวงกำหนดฉลากและ
เอกสารกำกับยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 หรือคำเตือนหรือขอควร 
ระวังการใชที่ภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ที่ผลิต นำเขา หรือ 
สงออก พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2558)

โดยที่หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน การจัดใหมีฉลากและ 
เอกสารกำกับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หรือคำเตือนหรือ 
ขอควรระวังการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ภาชนะ 
หรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิต นำเขา 
หรือสงออก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2537) ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในเรื่องดังกลาวเสียใหม เพื่อใหเหมาะสมและ 
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 307 
(พ.ศ. 2558) ออกตามความใน 
ประมวลรัษฎากร วาดวย 
การยกเวนรัษฎากร

(วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2558)

เนื ่องจากการดำเนินกิจการของโรงเรียนนอกระบบตาม 
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนบางประเภท มีลักษณะเปน 
การประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรมากกวาเพื่อจัดการศึกษา  
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรม และเปนไปตาม 
วัตถุประสงคในการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับ 
กิจการโรงเรียนเอกชนท่ีมุงสงเสริมใหภาคเอกชนเขารวมพัฒนา 
การศึกษา นอกจากนั้น การยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินหรือ 
ผลประโยชนใดๆ ที่ครูใหญ หรือครูโรงเรียนเอกชนไดรับจาก 
กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนตามขอ  
2 (57) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม 
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ยังไม 
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่กำหนดใหมี 
กองทุนสงเคราะหเพื่อสงเคราะหผูอำนวยการ ผูบริหาร ครู 
หรือบุคลากรทางการศึกษา สมควรปรับปรุงการยกเวนภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดา สำหรับเงินไดและเงินปนผลหรือเงิน 
สวนแบงของกำไรที่ไดรับจากการประกอบกิจการโรงเรียน 
เอกชนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนเสียใหม และปรับปรุงการยกเวนภาษีเงินได 
ใหแกผูอำนวยการ ผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา 
สำหรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับจากกองทุนสงเคราะห
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน

กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียม 
หลักเกณฑ  และวิธีการชำระ
คาธรรมเนียมสำหรับการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558

(วันที่ประกาศ 14 สิงหาคม 2558)

โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2556 เห็นชอบ 
มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ำ 
และเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก เพื่อชวยเหลือผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับ 
ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ำ สมควรปรับปรุง 
คาธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมใหเหมาะสมและเปนไป 
ตามมาตรการดังกลาว
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นอกจากนี้  ยังมีรางกฎหมายอีกหลายฉบับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแลว  และอยูระหวาง 
กระบวนการนิติบัญญัติ ทั้งสิ้น 20 ฉบับ แบงเปน 

รางพระราชบัญัญติ จำนวน 10 ฉบับ ดังนี้ 

1.  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  (มาตรการปรับปรุงการ 
    จัดเก็บภาษีเงินไดหางหุนสวนสามัญและคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล)

2.  รางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ....

3.  รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

4.  รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....

5.  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

6.  รางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....

7.  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. ....  [มาตรการปองกันการ 
    กำหนดราคาโอนระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคลที่มีความสัมพันธกัน (Transfer Pricing)]

8.  รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)

9.  รางพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....

10. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

รางพระราชกฤษฎีกา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

11. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  (องคการมหาชน) 
     (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

12. รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
     (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกำหนดรายชื่อบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ใหเปนผูยืม 
     หรือผูใหยืมหลักทรัพย]

13. รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับที่..)  
     พ.ศ. .... (มาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
     และนวัตกรรม
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รางกฎกระทรวง รางประกาศกระทรวง และอื่นๆ จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

14. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ ...  (พ.ศ. ....)  ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน 
     รัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ)

15. รางกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการกำหนดราคาของของนำเขาหรือถิ่นกำเนิดของ 
     ของที่จะนำเขามาในราชอาณาจักร  หรือตีความพิกัดอัตราศุลกากร  เปนการลวงหนา  พ.ศ. ....

16. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการคาขาวพุทธศักราช 
     2489

17. รางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ... (พ.ศ. ….) เรื่อง กำหนดประเภทสถานประกอบการที่ 
     อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
     สถานประกอบการ

18. รางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการ 
     กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ

19. รางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากร ลดและเพ่ิมอัตราอากรศุลกากรตามขอผูกพัน 
     ในความตกลงมารราเกชจัดตั้งองคการการคาโลก (ฉบับที่ ..)

20. รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนำสินคาเขามา 
     ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 75) พ.ศ. 2533 พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs sme.go.th



ด้านปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ

sme.go.th
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ด้านปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ
มติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด

การจัดตั้งศูนยบริการดานธุรกิจ 
(One Stop Service)

เสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน

(วันที่มีมติ 7 เมษายน 2558)

ดำเนินการในการใหบริการขอมูลและอำนวยความสะดวกแก 
ผูประกอบการและนักลงทุนในหลากหลายชองทาง ไดแก 

(1.) ศูนยบริการดานการลงทุนในที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทาง 
     ไปติดตอแกผูประกอบการและนักลงทุน  ประกอบดวย 
     ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน   (One   Start 
     One Stop Investment Center)   ศูนยบริการตอวีซา 
     และใบอนุญาตทำงาน (One-stop Service Center for   
     Visas  and  Work  Permits )       ศูนยบริการลงทุน 
     ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาค 6 แหง ท่ี จ. เชียงใหม 
     นครราชสีมา ขอนแกน ชลบุรี สงขลา และสุราษฎรธานี 

(2.) การใหบริการขอมูลและการรับคำรองผานเครือขาย
     สารสนเทศ ซ่ึงทำใหผูประกอบการและนักลงทุนประหยัด
     เวลาและคาใชจายในการเดินทาง และสามารถไดรับขอมูล 
     นอกเวลาราชการได 

การขอความเห็นชอบตอรางแผน
งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2025 (ASEAN Economic 
Community 2025 Blueprint)

เสนอโดย กระทรวงพาณิชย

(วันที่มีมติ 18 สิงหาคม 2558)

รางแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 เปนเอกสารที่ 
กำหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 
10 ปขางหนา (2016-2025) โดยมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของมาตรการการรวมกลุมเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวทาง 
การรับมือตอประเด็นความทาทายใหมๆ ที่อาเซียนอาจตอง 
เผชิญในอนาคตอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ 
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งครอบคลุม 
การดำเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน 5 ดาน ไดแก

1.)  เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง  (A 
     Highly Integrated and Cohesive Economy) 
     ประกอบดวย การเปดเสรีสินคา ยกเลิก/ลดมาตรการท่ีมิใช
     ภาษี  ปรับปรุงกระบวนการพิธีการศุลกากร  ปรับประสาน 
     มาตรฐานใหสอดคลองกัน
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2.) มีความสามารถในการแขงขัน  มีนวัตกรรม  และมีพลวัต 
    (Competitive,  Innovative  and  Dynamic  ASEAN) 
    มุงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันดาน 
    นวัตกรรมและความพรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
    การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  โดยคำนึงถึงทิศทางการ  
    เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก   (Global Mega Trends) 
    และประเด็นการคาใหมๆ 

3.) สงเสริมการเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและการรวมตัวราย
    สาขา  (Enhancing  Economic  Connectivity  and 
    Sectoral Integration) 
    มุงเนนการสงเสริมและบูรณาการดานการขนสงในภูมิภาค  
    เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
    การเชื่อมโยงดานพลังงาน  รวมทั้งสงเสริมใหมีการรวมตัว 
    รายสาขาที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

4.) ความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคสวน และ 
    มีประชาชนเปนศูนยกลาง  (Resilient,  Inclusive  and 
    People-Oriented,  People-Centered  ASEAN)  
    มุงสรางความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
    (Small and Medium Enterprises: SMEs)   การเพิ่ม 
    บทบาทและการมีสวนรวมของภาคเอกชน  ความรวมมือ 
    ระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership)  
    การลดชองวางดานการพัฒนาและการมีสวนรวมของผูมี
    สวนไดสวนเสียในประเด็น/ขอริเริ่มดานเศรษฐกิจตาง ๆ 

5.) การเปนสวนสำคัญของประชาคมโลก (A Global ASEAN)  
    การทบทวน / ปรับปรุงความตกลงการคาเสรีของอาเซียน
    กับประเทศคูเจรจา สงเสริมความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ 
    กับประเทศคูเจรจาที่มิไดมีความตกลงการคาเสรี   (Free 
    Trade Agreement: FTA) และการมีสวนรวมกับพันธมิตร 
    ท้ังในระดับภูมิภาคและโลก สนับสนุนระบบการคาพหุภาคี 
    และสงเสริมการมีสวนรวมในเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค

การขอความเห็นชอบตอรางแผน
งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2025 (ASEAN Economic 
Community 2025 Blueprint) 
(ตอ)

เสนอโดย กระทรวงพาณิชย

(วันที่มีมติ 18 สิงหาคม 2558)
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นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร

เสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน

(วันที่มีมติ 22 กันยายน 2558)

ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1.)  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนสำหรับธุรกิจที่
     ใชแรงงานจำนวนมาก ธุรกิจท่ีใชวัตถุดิบจากทองถ่ินบริเวณ 
     ชายแดนหรือประเทศเพื่อนบาน และธุรกิจดานโลจิสติกส 

2.)  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร   ซึ่งจะอยู
     บริเวณพ้ืนท่ีตอนใน สำหรับธุรกิจท่ีไมเหมาะสมกับชายแดน 
     เชน  กิจการวิจัยและพัฒนา  กิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
     และใชแรงงานนอย  การพัฒนาคลัสเตอรที่มีศักยภาพใน 
     ระยะแรก  ประกอบดวย  คลัสเตอรส่ิงทอ  คลัสเตอรไอที 
     คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวน  คลัสเตอรเครื่องใชไฟฟา 
     และอิเล็กทรอนิกส    คลัสเตอรปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 
     คลัสเตอรแปรรูปอาหาร  และคลัสเตอรแปรรูปยางพารา 
     (ไมรวมไมยาง)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็ง 
     ของหวงโซมูลคา  (Value  Chain)  และนำไปสูการสราง 
     อุตสาหกรรมแหงอนาคต   เสริมสรางศักยภาพดานการ 
     ลงทุนของประเทศไทย ดึงดูดการลงทุนที่มีคุณคา ทั้งจาก 
     นักลงทุนรายเดิมและรายใหม และกระจายความเจริญไป
     สูภูมิภาคและทองถิ่น  ตลอดจนสรางโอกาสทางธุรกิจให
     กับผูประกอบการ SMEs

โดยมีมาตรการสนับสนุนในดานตางๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการ 
ลงทุนในพื้นที่เปาหมาย รวมทั้งชวยยกระดับคลัสเตอรดวย 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใหมีขีดความ 
สามารถในการแขงขันสูงขึ้น มาตรการที่สำคัญ ไดแก การให 
สิทธิประโยชน การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐาน การแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค และการสนับสนุน 
เงินทุน ในสวนของสิทธิประโยชนสำหรับคลัสเตอร แบงออก 
เปน 3 กลุม คือ
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นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร (ตอ)

เสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน

(วันที่มีมติ 22 กันยายน 2558)

1.) สิทธิประโยชนสำหรับ Super Cluster และอุตสาหกรรม 
    แหงอนาคต ไดแก 

    - ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป และลดหยอนรอยละ 50 
      เพิ่มเติมอีก 5 ป 

    - สำหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสำคัญสูง  กระทรวง 
      การคลัง  จะพิจารณายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุด 
      10 - 15 ป

    - ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

    - ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สำหรับผูเช่ียวชาญช้ันนำ 
      ระดับนานาชาติท่ีทำงานในพ้ืนท่ีท่ีกำหนด ท้ังคนไทยและ 
      ตางชาติ

    - จะพิจารณาใหถิ่นที่อยูถาวร (Permanent Residence) 
      สำหรับผูเชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติ

    - อนุญาตใหตางชาติถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการ 
      ที่ไดรับการสงเสริมได

2.) สิทธิประโยชนสำหรับคลัสเตอรอื่นๆ ไดแก

    - ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 - 8 ป และลดหยอนรอยละ 
      50 เพิ่มเติมอีก 5 ป 

    - ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

    - จะพิจารณาใหถิ่นที่อยูถาวร(Permanent Residence) 
      สำหรับผูเชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติ

    - อนุญาตใหตางชาติถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการ 
      ที่ไดรับการสงเสริมได
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3.) สิทธิประโยชนสำหรับกิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร

สำหรับการใชสิทธิประโยชนใน 3 กลุมดังกลาว มีเง่ือนไขบังคับ 
ทุกโครงการท่ีไดรับการสงเสริมตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอรจะตองรวมมือกับสถาบันการศึกษา  
สถาบันวิจัย หรือ Center of Excellence ที่มีอยูในคลัสเตอร 
รวมท้ังตองย่ืนขอรับการสงเสริมภายในส้ินป 2559 และตองเร่ิม 
ดำเนินการภายในสิ้นป 2560 และในการขับเคลื่อนนโยบาย 
คลัสเตอรใหเกิดผลเปนรูปธรรม มีการบูรณาการความรวมมือ 
ของทุกภาคสวนในการกำหนดมาตรการสนับสนุนดานตางๆ 
เพื่อผลักดันใหเกิดการลงทุนในคลัสเตอรเปาหมาย และชวย 
ยกระดับคลัสเตอรใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
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มติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร (ตอ)

เสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน

(วันที่มีมติ 22 กันยายน 2558)

กิจการฐานความรู                             สิทธิประโยชน

กิจการวิจัยและพัฒนา

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ

กิจการออกแบบทางวิศวกรรม

กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร

กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

กิจการสถานฝกฝนวิชาชีพ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
(ไมจำกัดวงเงิน) และลดหยอน 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 
เพิ่มเติมอีก 5 ป

กิจการโลจิสติกส                              สิทธิประโยชน

กิจการสนามบินพาณิชย

กิจการขนสงทางราง

กิจการขนถายสินคาสำหรับเรือบรรทุก
สินคา

กิจการ Inland Container Depot 
(ICD)

กิจการInternational Destribution 
Center (IDC)

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5-8 ป 
(ไมจำกัดวงเงิน) และลดหยอน 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 
เพิ่มเติมอีก 5 ป
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เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
Call Center 1301
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