
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชก าหนด 

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมตัิแล้ว) 
 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา 
ของวุฒิสภา 

                                                

                                                                                                              อ.พ.๗/๒๕๖๔ 



กระบวนการพิจารณาพระราชก าหนด  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

ก่อนทีแ่ตล่ะสภาจะอนุมตัิพระราชก าหนด ส.ส. หรือ ส.ว. จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕  
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา อาจเข้าช่ือเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา 

ที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชก าหนดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง  

วุฒิสภาพิจารณา อนุมัต ิ อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ส่งกลับคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

สภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมม่ากกวา่
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู ่

สภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู ่

พระราชก าหนดนั้นตกไป 

ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย 

พระราชก าหนดไมเ่ป็นไปตามรัฐธรรมนญู  
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 

พระราชก าหนดนั้นตกไป 

พระราชก าหนดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พิจารณาพระราชก าหนดนั้นต่อไป 

 

ประธานแห่งสภานั้น ส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต้องรอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อน 

ไม่อนุมัต ิ

มีผลบังคับใช้เป็นพระราชบญัญัต ิ

 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติอนุมัติแล้ว  

เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชก าหนดฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในราชการวงงาน 
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับประกอบการพิจารณา 
ของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 

 ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 
 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 

 นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒสิภา 
 ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรญัญา  ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวชญาพัฒน์  อัมพะวัต นิติกรปฏิบตัิการ 
 นางกิตติมา  อรณุพูลทรัพย ์ วิทยากรช านาญการ 
 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางสาวอลงกรณ์  ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 
ผลิตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๒๙ , ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๙๐ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
พระรำชก ำหนดเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
พระรำชก ำหนดได้จำกเวบ็ไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th 

 

http://www.senate.go.th/
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หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ และบทวเิคราะห์ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกไ้ขปญัหา 
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  ..........................................................................................................  ๑ 
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เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  ..........................................................................................................  ๗ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณา 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

 ๑. บทวิเคราะหข์้อดแีละข้อสังเกตของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิ 
เพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด 
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 ๒. การเบิกจ่ายตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓   .........................................................  - ๔ - 
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 ๕. จับตาเงินกู้ผ่านเลนสน์ักวชิาการและเอกชน  ...............................................................  - ๑๒ - 

ภาคผนวก 

 : ส าเนาหนงัสือส านักนายกรฐัมนตรี  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๖๔๑ ลงวนัที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ................................................................................................  (๑) 

 : พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม  
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตอินมุัตแิล้ว) ....................................................................................  (๒) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
สาระส าคัญ และบทวิเคราะห์  

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัตแิล้ว) 



๑ 
 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

สาระส าคัญ 
ของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ตามที่ ได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนด ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกฎหมายแล้ว นายกรัฐมนตรีจึง ได้ เสนอพระราชก าหนดดังกล่าวเ พ่ือให้ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู  
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว  
ทั้งนี้  พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
โดยที่ เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน 

เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม 
เหตุผล 
โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น  

ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของพ่ีน้องประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
อย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง เป็นวิกฤติส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง
กับการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ด า เนินการอยู่ จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชก าหนดนี้ 
 

 



๒ 
 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเน้ือหาจ านวน ๙ มาตรา  
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

 

๑. พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
กล่าวคือ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (มาตรา ๒) 

๒. เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งยังไม่ยุติลง ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอ านาจกู้เงินบาทหรือ
เงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕  

 โดยวงเงินกู้ ดั งกล่าว ไม่กระทบต่ออ านาจการกู้ เ งินหรือออกตราสารหนี้ 
ของกระทรวงการคลังตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรา ๓)  

๓. ก าหนดให้การกู้ เงินตามพระราชก าหนดนี้ เป็นการกู้ เงินตามมาตรา ๕๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๔) 

๔. เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้ จะน าไปใช้เพ่ือการอื่นนอกจากการดังต่อไปนี้มิได้  
 (๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

                                        
๑  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๓ บัญญัติว่า  
 “มาตรา ๕๓ การกู้เ งินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  

ให้กระทรวงการคลังกระท าได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น 
ที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ทัน 

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการ 
ที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ การด าเนินแผนงานหรือโครงการ 
ที่ใช้จ่ายเงินกู้น้ัน 

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  เบิกไปใช้จ่าย 
ตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายก าหนดได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” 



๓ 
 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 (๒) เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 (๓) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 ทั้งนี้  แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ เ พ่ือการดังกล่าว ให้ เป็นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้ (มาตรา ๕) 

๕. การกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จ า เป็น  
โดยค านึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการช าระหนี้คืนประกอบด้วย ในกรณีจ าเป็น คณะรัฐมนตรี 
จะมีมติให้ปรับวงเงินกู้ที่ก าหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้เพ่ือการตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ 
(๓) ก็ได้ แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (มาตรา ๖) 

๖. เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไป 
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และให้น าความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ

                                        
๒  พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  มาตรา ๘ บัญญัติว่า  
 “มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี ้
 (๑) พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก าหนดนี้  

ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
 (๒) ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้ และรายงาน

ความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน 
 (๓) ก าหนดวงเงินส าหรับรายการเงินส ารองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี ้

เพือ่จัดเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อขออนมุตัิ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

 (๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามมาตรา ๖ วรรคสอง และวรรคสาม 
 (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ 

ตามพระราชก าหนดนี้ ระเบียบดังกล่าวเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 (๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 การพิจารณากลั่นกรองตาม (๑) คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่ายี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง” 



๔ 
 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม กล่าวคือ   
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้
จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก าหนดนี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

(๒) ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้ 
และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน 

(๓) ก าหนดวงเงินส าหรับรายการเงินส ารองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้
ในบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้ เพ่ือจัดเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมติตามมาตรา ๖ วรรคสอง และวรรคสาม๓ 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงาน  

หรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้ ระเบียบดังกล่าวเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
การพิจารณากลั่นกรองตาม (๑) คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า 

ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง(มาตรา ๗) 
๗. การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้การช าระหนี้ 

การรายงานการกู้เงิน และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้ให้น าความในมาตรา ๙๔ 

                                        
๓  พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  มาตรา ๖ วรรคสอง และวรรคสาม 
บัญญัติว่า 

 “มาตรา ๖    ฯลฯ    ฯลฯ 
 ในกรณีจ าเป็น คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้น าวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๒) มาใช้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๑) ก็ได้ 
 ในกรณีจ าเป็นอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้น าวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๓) มาใช้ 

เพื่อการตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒) เพิ่มเติมก็ได้ แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ท้ังหมดต้องไม่เกินหน่ึงล้านล้านบาท” 
๔  พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  มาตรา ๙ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๙ ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่และอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับ การบริหารและจัดการ 

การกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ การช าระหนี้ และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงิน ตามพระราชก าหนดนี้ และให้น ากฎหมายว่าด้วย



๕ 
 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

และมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม กล่าวคือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่ 
และอ านาจด าเนินการเกี่ ยวกับการบริหารและจัดการการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ การช าระหนี้  
และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้  และให้น ากฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ค าว่าหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ทั้งนี้ นอกจากพระราชก าหนดนี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  และภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้ 
ที่กระท าในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุ
รายละเอียดของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
หรือคาดว่าจะได้รับ (มาตรา ๘)  

๘. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ (มาตรา ๙)  

                                        
การบริหารหนี้สาธารณะมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ค าว่าหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ ท้ังนี้ นอกจากพระราชก าหนดนี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

๕  พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า 

 “มาตรา ๑๐ ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้ 
ที่กระท าในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ 
ของการใช้จ่ายเงินกู ้รวมถึงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ” 



๗ 
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บทวิเคราะห์ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนด 

พระราชก าหนดเป็นกฎหมายที่มีสถานะในระดับเดียวกับพระราชบัญญัติซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตราพระราชก าหนดว่า “จะต้องเป็น
กรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้”  

เมื่อพิจารณาเหตุผลของการตราพระราชก าหนดนี้ สรุปความได้ว่า การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบตอ่การด ารงชีวติของพ่ีน้องประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง โดยภัยพิบัติจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ และต่อเนื่องมาจนถึงปี ๒๕๖๔ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยอย่างร้ายแรง แม้ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือเศรษฐกิจไทย 
ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ยังมีประชาชนทุกสาขาอาชีพจ านวนมาก
ท่ียังได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และต้องการความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ท าให้ 
ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงต้องได้รับการแก้ไข อีกทั้งเพื่อให้เศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับการฟ้ืนฟู 
อย่างเหมาะสม จึงเป็นวิกฤติส าคัญที่จ าเป็นต้องด า เนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อ เนื่องกับ 
การแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้ด าเนินการอยู่  จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  

                                        
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนด  
ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

   ฯลฯ     ฯลฯ” 



๘ 
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี 
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

๒. ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชก าหนด 

พระราชก าหนดฉบับนี้ ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีการก าหนดมาตรการทางการคลัง
โดยให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอ านาจกู้ เงินบาทหรือเงินตราต่ างประเทศ  
หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
โดยต้องลงนามในสัญญากู้ เงิน หรือออกตราสารหนี้  ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินการตามเป้าประสงค์ที่พระราชก าหนดบัญญัติไว้ ๓ ประการ และจะน าไปใช้
เพื่อการอื่นนอกจากการดังต่อไปนี้มิได้ (มาตรา ๕) 

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (มาตรา ๕ (๑)) 
๒.  เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (มาตรา ๕ (๒)) 
๓.  เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (มาตรา ๕ (๓)) 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ๓ ประการ ข้างต้น แผนงานหรือโครงการใช้จ่าย

เงินกู้ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้ ดังต่อไปนี้ 
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค 
วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงสถานพยาบาลส าหรับ 
การบ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย ภายใต้วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท (การใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข)  

๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือ



๙ 
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ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ภายใต้วงเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (การใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ) 

๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงานหรือ
โครงการเพ่ือรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้นการลงทุนและการบริโภค  
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ภายใต้วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท (การใช้จ่ายเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม) 

ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผนการดังกล่าวข้างต้น จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๖ 
กล่าวคือ การกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จ าเป็น โดยต้องค านึงถึง
ขีดความสามารถของรัฐในการช าระหนี้คืนประกอบด้วย ในกรณีจ าเป็น คณะรัฐมนตรีจะมีมติ  
ให้ปรับวงเงินกู้ที่ก าหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้เพ่ือการตามเป้าประสงค์ของพระราชก าหนด
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕ ก็ได้ แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแผนงานหรือโครงการบัญชีท้ายของพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับพระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จะพบว่าแผนงานหรือโครงการตามพระราชก าหนดทั้ง ๒ ฉบับ ยังคงมี
หลักการท านองเดียวกันแต่จะแตกต่างในรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการก าหนดแผนงานที่มีรายละเอียดค่อนข้าง 
ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมและมีการก าหนดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบที่ชัดเจน แต่ส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายนั้นต้องมาจากข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการใช้ถ้อยค าเพียงหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย ซึ่งตีความได้ว่าหน่วยงานดังกล่าวอาจมาจากข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ก็ได้ 



๑๐ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

นอกจากนี้ ในส่วนของวงเงินกู้เพ่ือการใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข วงเงินที่ก าหนดไว้ 
ในปี ๒๕๖๔ มีจ านวนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับวงเงินกู้ในปี ๒๕๖๓ กล่าวคือ พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดวงเงินกู้เพื่อการใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขไว้ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ซึ่งเมื่อคิดเป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ ๖ ของวงเงินทั้ งหมด ส่วนในพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ  
จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดวงเงินงบประมาณดา้นการสาธารณสุข
ไว้ท่ี ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔.๕ ของวงเงินทั้งหมด แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ววงเงินกู้
เพ่ือการใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๔ น้อยกว่าวงเงินในปี ๒๕๖๓ เป็นจ านวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า แผนงานหรือโครงการตาม ข้อ ๑ แผนงาน
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน เพ่ือแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจแ ละสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการก าหนดถ้อยค า 
ท่ีมิได้ลงรายละเอียดเหมือนกับพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ที่ก าหนดรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนกว่า ดังปรากฏในตารางเปรียบเทียบข้างท้ายส่วนวิเคราะห์นี้ 

๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เมื่อเปรียบเทียบพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ กับพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนงานหรือโครงการยังคง
สาระส าคัญของหลักการเดิมและไม่เฉพาะเจาะจงสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่ง  ซึ่งการปรับเปลี่ยนมาใช้
ถ้อยค าว่า “ประชาชน ผูป้ระกอบอาชีพหรือประกอบการทุกสาขาอาชีพ” อาจท าให้ดูมีความครอบคลุม
และเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ถ้อยค าเดิมว่า “ภาคประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ” ตามที่ก าหนดไว้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๑๑ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ในเรื่องวงเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา  
และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ในพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยังคงก าหนดสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ ๖๐ ของวงเงินกู้ทั้งหมด หรือมากกว่าวงเงินกู้เพื่อการใช้จ่าย
ทางด้านสาธารณสุขถึง ๑๐ เท่า 

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบจากหน่วยงานที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมายตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เป็น“หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย” โดยไม่ต้องมีข้อเสนอของกระทรวงการคลังเหมือนที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดฯ  
ฉบับปี ๒๕๖๓ 

๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อพิจารณาสัดส่วนแล้ว จะพบว่าวงเงินกู้
ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม ฉบับปี ๒๕๖๔ ได้ก าหนดในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนของพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นอันมาก กล่าวคือ  
วงเงินกู้ส าหรับแผนงานหรอืโครงการท่ีมีวัตถปุระสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในปี ๒๕๖๔ มีจ านวน 
๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งถ้าเทียบกับในปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีจ านวนสูงถึง ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท าให้เห็นว่า
วงเงินในส่วนนี้ลดลงถึง ๒๓๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือลดลงเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินในเรื่องนี้ 
ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อสังเกตว่าการก าหนดวงเงินเช่นนี้มีแนวคิดหรือที่มาของการก าหนด
สัดส่วนวงเงินส าหรับหลักการหรือโครงการเป็นอย่างไร เนื่องจากมิได้มีการให้รายละเอียดในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ 

 
ตารางสรุปการเปรียบเทียบ  
แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีท้าย 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 



๑๒ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

๑. แผนงานหรือโครงการ 
แผนงานหรือโครงการ 

ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานหรือโครงการ 
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑ . แผนงานหรือ โครงก าร ใช้ จ่ าย เงิน กู้ ที่ มี
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพ่ือรองรับค าใช้จ่าย ค่า
เยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัย ส าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่
เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ าย  ในการจั ดห า
ผู้ช านาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีน
ป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพ่ือรองรับค่าใช้จ่าย 
ที่จ าเป็นต่อการบ าบัดรักษา ป้องกันสาธารณสุข 
ควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์
และสาธารณสุขเพ่ือการฟ้ืนฟูด้านสาธารณสุข 
ของประเทศ 
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพ่ือการเตรียมความพร้อม
ด้ านสถานพยาบาล และค่ าใช้ จ่ ายในการรั กษา 
พยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 

๑ . แผนงานหรือ โครงการที่ มี วั ตถุป ระสงค์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค 
วัคซี น  และการวิ จั ย  พั ฒ น าและผลิ ต วั ค ซี น
ภายในประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงสถานพยาบาล
ส าหรับการบ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 



๑๓ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

แผนงานหรือโครงการ 
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานหรือโครงการ 
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพ่ือ
รับ มื อ สถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น  อั น เนื่ อ งม าจ าก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา 
และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา 
และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒.๓ แผนงานหรือโครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา 
และชดเชย ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒.๔ แผนงานหรือโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และชดเชยประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
 

๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุก
สาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  เพ่ือเป็น
ค่ าใช้ จ่ าย ในการบรรเทาภาระค่ าใช้ จ่ ายของ
ประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือ
ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบ
อาชีพหรือด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 



๑๔ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

แผนงานหรือโครงการ 
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานหรือโครงการ 
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการ
พัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
เพ่ิ มศั กยภาพ และยกระดับการค้ า การผลิต  
และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ 
๓.๒ แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต 
และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน  ที่ เชื่อมโยงกับ 
การท่องเที่ ยวหรือภาคบริการอื่ น  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ งการสร้าง 
การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น
การบริ โภคภาคครัวเรือนและเอกชน  รวมถึ ง 
การลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะ 

๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงานหรือโครงการ 
เพ่ือรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ  
และกระตุ้นการลงทุนและการบริโภค ในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 



๑๕ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

แผนงานหรือโครงการ 
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานหรือโครงการ 
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว 
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ท าง เศ รษ ฐกิ จ  ยก ระดั บ โค รงส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน  
และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลงั 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับ
ทางด้านสาธารณสขุ 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรฐัมนตรี
มอบหมาย ตามขอ้เสนอ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรฐัมนตรี
มอบหมาย  
 

แผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลอื เยียวยา 
และชดเชยใหแ้ก่
ประชาชน 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรฐัมนตรี
มอบหมายตามข้อเสนอ 
ของกระทรวงการคลัง 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 



๑๖ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลงั 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 

๓. วงเงิน 
วงเงิน พระราชก าหนด 

ให้อ านาจกระทรวงการคลงั 
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วงเงนิทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

วงเงนิตามแผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับทางดา้น
สาธารณสขุ 

 
๔๕,๐๐๐ ลา้นบาท 

 
๓๐,๐๐๐ ลา้นบาท 

 

วงเงนิตามแผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับ 
การชว่ยเหลือ เยียวยา 
และชดเชยใหแ้ก่ประชาชน 

๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 



๑๗ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

วงเงิน พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลงั 

กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วงเงนิตามแผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม 

๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

 

๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท 

 

บทสรุปตารางเปรียบเทียบ 
นอกจากความแตกต่างในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนงานหรือโครงการ 

ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีรายละเอียดและมีความชัดเจน 
น้อยกว่าแผนงานหรือโครงการตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังมีความแตกต่างในเรื่องหน่วยงานที่รัฐมนตรีมอบหมายในแผนงานหรือโครงการ
เกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข และแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 
ให้แก่ประชาชน และมีความแตกต่างในเรื่องของวงเงินในพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจ านวนวงเงนิในภาพรวมทกุแผนที่นอ้ยกวา่วงเงนิในพระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
แต่อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าในทั้งปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ สัดส่วนของวงเงินตามแผนงานหรือโครงการ
เกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขได้รับจัดสรรในสัดส่วนน้อยที่สุด วงเงินตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับ 
การช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนได้รับจัดสรรวงเงินในสัดส่วนสูงที่สุด และการจัดสรร
วงเงินจ านวนรองลงมา คือ วงเงินตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  



๑๘ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ทั้ งนี้  ได้ มี สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรตั้ งข้ อสั งเกตว่ าแม้ วงเงินตามแผนงาน 
หรือโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนจะได้รับจัดสรรวงเงิน  
ในสัดส่ วนสู งที่ สุด  แต่การกระจายความช่วยเหลือ  เยียวยา และชดเชยดั งกล่ าวมีปัญหา 
เรื่องการกระจายให้เกิดความถ้วนหน้าและทั่วถึงประชาชนทุกคน เพราะที่ผ่านมาเป็นการด าเนินการ
แบบรวมศูนย์กลาง (Centralization) มากกว่าการกระจายศูนย์ (Decentralization)  
  ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ โครงการของรัฐบาลที่เป็นการแจกเงินนั้น อาจมีปัญหา  
ในเรื่องการในก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอว่าให้เปลี่ยนรูปแบบ 
การช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนจากการให้เงิน เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแทน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองในระยะยาว และสามารถผ่านพ้นวิกฤตโิรคระบาดไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ และในขณะเดียวกันจะท าให้ประเทศกลับมามีรายได้ในการน าเงินไปใช้เงินกู้ที่ได้กู้มาต่อไป 
ในอนาคต เนื่องจากแผนหรือหรือโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้จัดท าขึ้นนั้นยังขาดรายละเอียดบางประการ 
อันอาจท าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าประเทศไทยสามารถมีรายได้หรือความสามารถในการช าระหนี้คืน  
ในอนาคตได้จริงหรือไม่ อย่างไร 
 

ข้อสังเกตเรื่องรูปแบบการตราเป็นพระราชก าหนด 
                 รูปแบบการจัดท าเป็นพระราชก าหนด ในส่วนของความจ าเป็นในการจัดท าเป็น 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายว่า 
มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๗๒๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตราพระราชก าหนดจริงหรือไม่ หรือควรตั้งงบประมาณ 
ในรูปแบบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเดือนตุลาคม  
ที่ก าลังจะถึง เพ่ือให้มีการตรวจสอบการใช้เงินของภาครัฐโดยการใช้กลไกลของรัฐสภาและท าให้การน าเงนิ
ไปใช้ที่มีความละเอียดรอบคอบและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

                                        
๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนด  
ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

   ฯลฯ     ฯลฯ” 



๑๙ 
 

 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

  ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านไม่ได้คัดค้านในประเด็นเรื่องความจ าเป็น 
ในการตราพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่อย่างไร ส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นการอภิปรายในประเด็นเรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการน าเงินกู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้อย่างแท้จริงและทันท่วงทีมากกว่า ทั้งนี้ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้  
อย่างรวดเร็วที่สุด เพราะยังมีประชาชนในประเทศไทยอีกจ านวนมากที่ยังคงได้รับความเดือดร้อน 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยู่ เพราะมิฉะนั้นแล้ว อาจจะต้องมีการพิจารณา
ออกพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่นนี้ในปีถัดไปอีก  
  

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF 
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ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัตแิล้ว) 



- ๑ - 
 

บทวิเคราะห์ขอ้ดีและข้อสังเกตของพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 

จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลก 
ท าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยถดถอยลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ภาครัฐจึงได้
ด าเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผ่านพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหา
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ในทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านมาอย่างต่อเนื่อง 

แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงและมีระยะเวลาการระบาดที่ยาวนาน
มากยิ่งขึ้น โดยการติดเชื้อมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ ท าให้ในปี ๒๕๖๔ 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ที่จะต้องเตรียมงบประมาณเพิ่มเตมิเพื่อเตรียมการรองรบัผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ แต่แหล่ง
เงินงบประมาณที่สามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหามีจ ากัดและไม่เพียงพอ อีกทั้ง ถือเป็นกรณีที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ จึงได้มีการตราพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรอบวงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณ
เพ่ิมเติมส าหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันเนื่องมาจากการระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งเป็นวิกฤตของประเทศได้อย่างต่อเนื่องกับมาตรการให้ความช่วยเหลือตามพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ด าเนินการมาก่อนหน้านี้ เพ่ือให้
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเติบโตต่อไป
ได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากการระบาดของ COVID-19 บรรเทาหรือยุติลง 

ส าหรับเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๑ นี้ ต้องใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้แผนงานหรือโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ๓ แผนงาน 
ได้แก่ 

 

                                        
ที่มา : เรียบเรียงโดย นางกิตติมา  อรุณพูลทรัพย์ วิทยากรช านาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๓๔ ก (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔): ๑-๔. 
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๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค 
วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ รวมทั้งการปรบัปรงุสถานพยาบาลส าหรับการ
บ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ 
หรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือด า เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงานหรือโครงการ 
เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นคณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติปรับกรอบวงเงินภายใต้แผนงานหรือ
โครงการภายใน ๓ วัตถุประสงค์นี้ได้ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

การกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น รัฐบาลใช้วิธี
ทยอยกู้เงินตามความต้องการใช้ โดยประเมินว่าหากกู้เต็มวงเงินจะท าให้หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๕๘.๕๖% ต่อจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบ 
หนี้สาธารณะที่ก าหนดไว้ที่ ๖๐% ต่อจีดีพี ทั้งนี้ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะพิจารณา 
การกู้เงินอย่างระมัดระวังและเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติมากที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาล
จะต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕๒ 

ในส่วนของแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 นั้น จะน าไปสนับสนุนด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุน 
ท่ีภาครัฐต้องเพ่ิมเติมเข้าไปนอกเหนือจากงบประมาณ โดยเน้นไปที่โครงการบริหารจัดการน้ าในชุมชน 
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการลงทุนพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน การดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น กระตุ้นการบริโภคในประเทศระยะสั้น 
รวมถึงการดูแลกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร 
ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึง soft loan (มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า) 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ง การรักษาระดับการจ้างงานเดิมและการจ้างงานกลุ่มนักศึกษา 
จบใหม่ โดยคาดว่าการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 

                                        
๒ข่าวไทยโพสต์ออนไลน์, กู้ ๕ แสนล้านสู้โควิดรัฐบาลแจงรับมือระบาดยืดเยื้อลุ้นดันจีดีพีโตเพิ่ม ๑.๕% (ทีมเศรษฐกิจแถลง), สืบค้นได้จาก 

https://www.thaipost.net/main/detail/104167 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  

https://www.thaipost.net/main/detail/104167
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กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จะช่วยท าให้เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ ๑.๕๓   

ข้อดีและข้อสังเกตของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อดี 
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย ์ยารักษาโรค วัคซีน การวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ ปัญหาด้านการแพทย์
และสาธารณสุข อีกทั้งเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
ซึ่งได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  

ข้อสังเกต 
มีข้อสังเกตว่าจ านวนเงินกู้ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดทั้งสองฉบับนั้น หากกู้เต็มวงเงิน

จะท าให้หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๕๘.๕๖% ต่อจีดีพี ซึ่งกรอบการบริหารหนี้
สาธารณะตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ก าหนดไว้ว่าหนี้สาธารณะ  
จะต้องไม่เกิน ๖๐% ของจีดีพี ทั้งนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ยังอาจจะมีการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ได้อีก ประกอบกับได้มีข้อท้ วงติงจากการอภิปราย 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ฉบับปี ๒๕๖๓ 
ว่ายังมีการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ในการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว  
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด 
 
 

                                        
๓ข่าวท าเนียบรัฐบาล, สืบค้นได้จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42083 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42083
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การเบิกจา่ยตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อธิบายถึงรายละเอียด

การใช้จ่ายงบประมาณภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท ที่ผ่านมาว่า มีการอนุมัติตามแผนงานและมีการใช้จ่าย
ครบถ้วนแล้ว โดยเบิกจ่ายไปแล้ว ๗๙.๘๘% แยกออกเป็น ๓ กลุ่ม แบ่งเป็นแผนงาน/โครงการ
สาธารณสุขวงเงินจ านวน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท แผนงานด้านเยียวยาประชาชนวงเงินจ านวน
๕๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แผนงานด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจวงเงินจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

โดยในช่วงที่ผ่านมาหลังจากด าเนินการได้ระยะหนึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีการโอนวงเงินกู้
จากส่วนแผนงานด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไปใช้จ่ายในการเยียวยาประชาชนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง วงเงินของพระราชก าหนดดังกล่าวจะอยู่ที่
แผนงานโครงการสาธารณสุขวงเงินจ านวน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท แผนงานโครงการด้านเยียวยา
ประชาชนวงเงินจ านวน ๖๘๕,๐๐๐ ล้านบาท และกลุ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจจ านวน ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. กลุ่มโครงการสาธารณสุข มีวงเงินอนุมัติไปแล้ว ๒๕,๘๒๕ ล้านบาท รองรับส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
การจัดท าห้องความดันลบเพ่ือเตรียมความพร้อมไว้ การเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล  
มีวงเงินคงเหลืออยู่จ านวน ๑๙,๑๗๔ ล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขได้น าเสนอโครงการเพ่ิมเติม
ส าหรับวงเงินท่ีเหลือแล้ว รวมทั้งการจัดซื้อวัคซนีเพ่ิมเติม และอุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรค 

๒. แผนงานโครงการด้านเยียวยาประชาชน มีการปรับวงเงินแล้วจ านวน ๖๘๕,๐๐๐ 
ล้านบาท อนุมัติไปแล้วทั้งหมดจ านวน ๖๖๖,๒๔๓ ล้านบาท เพ่ือใช้ในโครงการเราไม่ทิ้งกันในปี 
ที่ผ่านมา แผนงานช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเปราะบาง และมีการอนุมัติแผนงานเพ่ิมเติม  
เมื่อต้นปีจ านวน ๒๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งหมดมากกว่า ๔๐ ล้านคน 

๓. แผนงานกลุ่มฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ วงเงินจ านวน ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติไปแล้ว
จ านวน ๑๒๕,๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือจ านวน ๑๔๔,๘๔๖ ล้านบาท อนุมัติไปแล้วกว่า ๒๐๐ 
โครงการที่กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ โดยภาพรวมจากวงเงินคงเหลือจ านวน ๑๔๔,๘๔๖ ล้านบาท 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการช่วยเหลือและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีและการช่วยเหลือเยียวยากระตุ้นก าลังซื้อ รวม ๔ โครงการ  
ที่จะด าเนินการในช่วงกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔. 

 
                                                           

ข่าว BBC NEWS, โควิด-19: สภาพัฒน์แจงกู้เงิน ๑ ล้านล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วราว ๘๐% จ าเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติม, สืบค้นได้จาก 
https://www.bbc.com/thai/thailand-57239172 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
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หนี้สาธารณะของประเทศไทย 
 
 

 
หน้ีสาธารณะ๑  หมายถึง การกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

จึงจําเป็นต้องกู้เงนิมาใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา แต่เดิมเรามักมีความรู้สึก
เกี่ยวกับการก่อหนี้ยืมสินไปในทางที่ไม่ดี ครัวเรือนใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวแสดงว่าฐานะการเงินไม่ดี สังคม
อาจไม่ยอมรับนับถือ ประเทศใดมีหนี้สินอยู่มากแสดงว่าฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงและอาจล้มละลายได้ 
ปัจจุบันแนวความคิดเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนไป ผู้ที่ดําเนินธุรกิจเพียงเท่าที่มีทุน ธุรกิจอาจไม่เจริญก้าวหน้า  
แต่ถ้ากู้เงินธนาคารมาลงทุนขยายกิจการตามโครงการอย่างรอบคอบแล้ว  กิจการอาจเจริญก้าวหน้า 
จนสามารถชําระหนี้คืนและขยายกิจการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ประเทศชาติก็ทํานองเดียวกัน รัฐบาลอาจมี
ความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือพัฒนาประเทศ ลงทุนสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา และพลังงานต่าง ๆ 
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนขยายการลงทุนในกิจการ ทําให้ประชาชนมีงานทํา  มีรายได้สูงขึ้น เมื่อรายได้
ประชาชาติเพิ่มสูงขึน้ รัฐบาลจะสามารถเกบ็ภาษีเงนิได้จากประชาชนเพิ่มขึน้เพ่ือชําระหนี้คนื รัฐบาลของ
ต่างประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาต่างก็มีหนี้สาธารณะอยู่เป็นจํานวนไม่น้อย หนี้สาธารณะนี้มอง
ได้ทั้ง ๒ ด้าน คือ เมื่อรัฐบาลยืมเงินเข้ามาจะจัดเป็นรายรับของรัฐบาลทางหนึ่ง และเมื่อหนี้ถึงกําหนด
ชําระรัฐบาลต้องตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชําระหนี้  การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลจึงมีผลต่อ
เศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ โดยมีสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นหน่วยงานสังกัด
กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ 

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)๒ 
หน้าที่หลักของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) คือ การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งก็คือ

หนี้ที่รัฐบาลกู้เข้ามารวมกับหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกันและไม่ค้ําประกันรวมกัน หน้าที่ของ 
สบน. คือ การจัดหาเงินกู้ กล่าวคือ มีหน้าที่กู้เงินจากตลาดเงินตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
หรือกู้จากสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ เช่น ADB (ธนาคารพัฒนาเอเชีย), World Bank (ธนาคารโลก), หรือ
การกู้จากประเทศผู้ที่ให้กู้อย่างเช่น ญี่ปุ่น หรือ KFW (ธนาคารรัฐเยอรมนี) หลังจากกู้แล้วต้องนํามา
บริหาร หากเป็นหนี้ต่างประเทศต้องบริหารเรื่องความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและบริหาร
เรื่องการชําระคืน แต่ในช่วงหลังการกู้จากต่างประเทศเริ่มลดน้อยลง สบน. ต้องสร้างตลาดในประเทศ
ขึ้นมา ซึ่งเรียกว่าตลาดพันธบัตรและตราสารหนี้ ซึ่งรัฐบาลต้องสนับสนุนการออกพันธบัตรและออกตรา
สารหนี้เพื่อให้นักลงทุนมาซื้อ หน้าที่ของ สบน. คือทําอย่างไรให้มีพันธบัตรรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยการออกพันธบัตรอายุ ๕ ปี ๗ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี ๒๐ ปี หรือ ๓๐ ปี ซึ่งพันธบัตรเหล่านี้จะมีการซื้อขาย 
ท่ีก่อให้เกิดสภาพคล่องและมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การกู้ในประเทศนั้นต้องมีการบริหารไม่ให้หนี้กระจุกตัว 
 
 

                                                           

๑สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ, ข้อมูลหนี้สาธารณะ, สืบค้นได้จาก https://www.pdmo.go.th/th/faq-debt  
๒สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ, วารสารหนี้สาธารณะ, สืบค้นได้จาก https://www.pdmo.go.th/th/public-debt-journal 
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ไม่ให้พันธบัตรถึงกําหนดชําระคืนในปีใดปีหนึ่งมากเกินไป ต้องมีการ Re-finance ลดต้นทุน หมุนหนี้ออกไป 
การแปลงหนี้จากอัตราคงที่ไปเป็นอัตราลอยตัว หรือลอยตัวกลับมาเป็นคงที่เพ่ือลดต้นทุนทางการเงิน 
และบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  

หน้าที่ต่อไปของ สบน. คือ การบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งในแต่ละปีจะมีแผนการ 
กู้เงินทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นโครงการลงทุน
ของภาครัฐ โครงการเหล่านี้จะเป็นเงินกู้นอกงบประมาณ โดยมีส่วนหนึ่งที่อยู่ตามแผนของงบประมาณ
ภาครัฐ หากแต่มีเงินบางส่วนที่ไม่สามารถหาได้จากงบประมาณจึงต้องใช้วิธีกู้เงิน ซึ่งส่วนนี้ สบน. จะเข้ามา
ดูแลเรื่องการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการที่อยู่นอกงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้เงินกู้จากต่างประเทศ 
โดย สบน. ต้องวิเคราะถึงแหล่งเงินทุน ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของการลงทุน 
ในโครงการ กล่าวได้ว่า สบน. ดูแลแบบครบวงจรทั้งเรื่องการบริหารหนี้ บริหารความเสี่ยง การจัดหาเงินทุน 
รวมถึงดูแลการลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย  

ประเทศไทยกู้หน้ีจะเป็นภาระให้ประชาชนต้องจ่ายหน้ีในอนาคตจริงหรือไม ่
หนี้สาธารณะ คือ หนี้ที่รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการดูแล สิ่งที่ประชาชนได้รับจากหนี้สาธารณะ 

คือ โครงการที่รัฐบาลลงทุน เช่น ระบบการเดินทาง, การขนส่งสินค้า, การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ประปา/ไฟฟ้า/ถนน) เป็นต้น เหล่านี้ก็คือสิ่งที่รัฐนําเงินไปใช้เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สิ่งที่
ประชาชนตอบแทนรัฐ คือ ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าขนส่ง โดยส่วนที่เป็นภาษีคือกําไรที่ประชาชนได้จากการทํา
ธุรกิจส่งคืนมาให้รัฐ และรัฐจะนําเงินส่วนนี้มาใช้คืนหนี้เงินกู้ รัฐมีหน้าที่ลงทุนให้ประชาชนใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานและจ่ายค่าบริการ หรือหากรัฐวิสาหกิจได้กําไรจากการใช้บริการของประชาชนเงินส่วนหนึ่ง 
ท่ีนํามาส่งคืนให้รัฐจะนํามาจ่ายคืนหนี้เงินกู้ เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ได้มีภาระโดยตรงหากแต่เมื่อ 
มีกําไรหรือมีรายได้แล้วจึงนําเงินมาใช้คืนหนี้ในรูปแบบของภาษี ดังนั้น การกู้ของรัฐคือการระดมทุนเพ่ือ
นํามาลงทุนให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการดี ๆ ไว้ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ 

สรุปสถานะหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔๓ 
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีจํานวน ๘,๕๙๓,๘๓๔.๒๐ ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๑ ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล ๗,๕๓๒,๓๕๖.๑๔ ล้านบาท (รัฐบาล 
กู้โดยตรง+รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายของ FIDF) หนี้รัฐวิสาหกิจ ๗๖๘,๘๙๑ .๘๖ ล้านบาท  
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจในภาคการเงิน๔ (รัฐบาลค้ําประกัน) ๒๘๕,๓๕๙.๕๗ ล้านบาท และหนี้หน่วยงาน
ของรัฐ ๗,๒๒๖.๖๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

                                                           

๓สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ, รายงานหนี้สาธารณะรายเดือน, สืบค้นได้จาก https://www.pdmo.go.th/th/ 
monthly-public-debt-report/q-2564 

๔รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจในภาคการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจ
ประกันสินเชื่อ 

 

https://www.pdmo.go.th/th/
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ที่มา : สํานักงานบรหิารหนีส้าธารณะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) 

 

❖ หน้ีรัฐบาล จํานวน ๗,๕๓๒,๓๕๖.๑๔ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นสุทธิ ๑๕๒,๒๔๑.๒๒ ล้านบาท
จากเดือนก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ 

• เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ เพิ่มขึ้น ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท 
• เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา 

และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท 

• หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เพ่ิมขึ้น ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า
จากการออกพันธบัตรรฐับาล (LB246A) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าสําหรับพันธบัตรรัฐบาลที่จะครบ
กําหนดชําระวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

• เงินกู้สกุลต่างประเทศเพ่ิมขึ้นสุทธิ ๘,๑๖๐.๖๒ ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๗,๘๒๕ ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อสกุลเงินเยน สําหรับ
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง จํานวน ๑๘๓.๙๕ ล้านบาท และการเพ่ิมขึ้นของหนี้จากผล 
ของอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน ๔๗๓.๒๗ ล้านบาท ในขณะที่มีการชําระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนสําหรับ
โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล จํานวน ๓๒๗.๗๘ ล้านบาท 
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• หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ลดลง ๓,๗๕๙.๘๔ 
ล้านบาท จากการไถ่ถอนพันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(FIDF ๓) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 

• เงินกู้ในประเทศเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น
สุทธิ ๓,๓๕๗.๑๑ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (๑) การเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในภูมิภาคและรถไฟความเร็วสูง จํานวน ๒,๑๐๖.๓๕ ล้านบาท 
และ (๒) การเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพ่ือดําเนินโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเขียว
สายสีน้ําเงินและสายสีม่วง) จํานวน ๑,๒๕๐.๗๖ ล้านบาท 

• เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกันลดลง จํานวน 
๕๑๖.๖๗ ล้านบาท จากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 

❖ หน้ีรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๗๖๘,๘๙๑.๘๖ ล้านบาท ลดลงสุทธิ ๓๐,๑๙๘.๓๑ ล้านบาท
จากเดือนก่อนหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจาก 

• หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน เพ่ิมขึ้นสุทธิ ๑,๑๓๘.๐๗ ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้ของ รฟท. จํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และหนี้ขององค์การขนส่งมวลชนจํานวน 
๔๘๐.๓๐ ล้านบาท ขณะที่มีการชําระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของ รฟม. จํานวน ๒๑๑.๐๖ ล้านบาท 

• หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน ลดลงสุทธิ ๓๑,๓๓๖.๓๘ ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลง 
ที่สําคัญเกิดจากการไม่นับรวมหนี้ของ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้ําปลีก จํากัด (มหาชน) (PTTOR) 
เป็นหนี้สาธารณะเนื่องจาก PTTOR พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ และการลดลงสุทธิของหนี้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน ๑,๕๘๖ ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายหนี้เงินกู้ของบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จํานวน ๙๑๐.๘๗ ล้านบาท 

❖ หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) จํานวน ๒๘๕,๓๕๙.๕๗ 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ๒.๐๔ ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้จากผลของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจํานวน 

❖ หน้ีหน่วยงานของรัฐ จํานวน ๗,๒๒๖.๖๓ ล้านบาท ลดลงสุทธิ ๓๙๗.๗๓ ล้านบาท จาก
เดือนก่อนหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงเกิดจากหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เกิดจากการชําระคืนหนีเ้งินกู้ของสํานกังานกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายจํานวน ๓๕๐ ล้านบาท หนี้ของ
สํานักงานธนานุเคราะห์ จํานวน ๓๑.๒๕ ล้านบาท รวมทั้งการลดลงสุทธิของหนี้สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๐.๖๘ ล้านบาท  

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จํานวน ๘,๕๙๓,๘๓๔.๒๐ ล้านบาท  
แบ่งออกเป็นหนี้ในประเทศ ร้อยละ ๙๘.๑๔ และหนี้ต่างประเทศ ร้อยละ ๑.๘๖ ของหนี้สาธารณะคงค้าง
ทั้งหมด และเมื่อแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว ร้อยละ ๘๕.๒๕ และหนี้ระยะสั้น 
ร้อยละ ๑๔.๗๕ ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด 
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เงินกู้ ๕ แสนล้าน หน้ียิ่งทว่มความคุ้มค่ายิ่งส าคัญ  
 

 
ผลกระทบของเงินกู้ ๕ แสนล้าน ในเรื่องความจ าเป็นด้านงบประมาณและหน้ีสาธารณะ 
๒๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวง  

การคลังกู้เงินในวงเงิน ๕ แสนล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
หลายท่านอาจไม่อยากให้รัฐบาลกู้ หลายท่านเป็นห่วงเรื่องหนี้สาธารณะ บทความนี้จะเล่าถึงผลกระทบ
ของเงินกู้ ๕ แสนล้าน ในเรื่องความจ าเป็นด้านงบประมาณและหนี้สาธารณะ 

ความจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้รัฐต้องกู้อย่างเลี่ยงไม่ได้ 
สาเหตุที่รัฐต้องกู้ เงิน นอกเหนือจากสถานการณ์  COVID-19 ท่ียืดเยื้อ เหตุผลส าคัญ 

อีกประการคือความตึงตัวของรัฐบาลในการจัดเก็บรายได้อันเนื่องมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ 
เมื่อดูงบประมาณที่รัฐจัดเก็บได้พบว่า  COVID-19 กระทบการจัดเก็บรายได้ของรัฐทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รัฐบาลจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าประมาณการ ๓๔๓,๕๗๕ ล้านบาท 
คิดเป็น ๑๒.๕% และคาดว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ การจัดเก็บรายได้ยังคงได้ผลกระทบจาก COVID-19 
เช่นกัน ล่าสุด ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รัฐจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าเป้าหมายไปแล้วกว่า 
แสนล้านบาท ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่าการระบาดรอบใหม่ท าให้เศรษฐกิจไทย  
ปี ๒๕๖๔ เติบโตลดลงเหลือ ๒.๓% จากเดิมที่คาดว่าโต ๒.๘% อีกทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๕ ต้องใช้เวลา ไม่สามารถน าไปใช้ได้ทันที ส่วนวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ใกล้เต็มกรอบวงเงิน กล่าวได้ว่ารัฐบาลอยู่ใน
ภาวะต้องกู้อย่างเลี่ยงไม่ได้ 

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้ 
รัฐบาลก าหนดกรอบการใช้เงินกู้ ๓ กรอบ ได้แก่  
๑) ด้านสาธารณสุข (แผนงาน/โครงการแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด ๑๙ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ 

ล้านบาท) 
๒) ด้านเยียวยา (เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
๓) ด้านฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม (มูลค่า ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
กระทรวงการคลังประเมินว่าเงินกู้รอบนี้จะช่วยกระตุ้น GDP ปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ได้ ๑.๕% 

หรือเฉลี่ยที่ ๐.๗๕% ต่อปี กรอบเงินกู้ทัง้ ๓ ด้านในพระราชก าหนดกู้เงิน ๕ แสนล้าน เหมือนพระราชก าหนด
เงินกู้ ๑ ล้านล้าน ที่รัฐออกในปีก่อนทุกประการ หากพิจารณาเชิงประสิทธิภาพผ่านประสบการณ์เงินกู้  
๑ ล้านล้าน นับว่าน่าเป็นห่วงเพราะนอกจากโครงการที่เป็นเงินโอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชน 
ในส่วนเยียวยาอย่างคนละครึ่ง เราชนะ เราไม่ทิ้งกัน โครงการอื่น  ๆ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและ

                                                           
ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, เงินกู้ ๕ แสนล้าน : หนี้ยิ่งท่วม ความคุ้มค่ายิ่งส าคัญ, สืบค้นได้จาก https://www.bangkokbiznews.com/ 

blog/detail/652609 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

https://www.bangkokbiznews.com/%20blog/detail/652609
https://www.bangkokbiznews.com/%20blog/detail/652609
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โครงการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจพบว่าการเบิกจ่ายล่าช้ามาก ณ เมษายน ๒๕๖๔ งบในส่วนสาธารณสุขและ
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเบิกจ่ายต่ ากว่า ๓๐% เสียโอกาสทั้งในการป้องกัน COVID-19 เพ่ิมความเสี่ยงแก่แพทย์ 
พยาบาลในการปฏิบัติงานและเสียโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

หน้ีสาธารณะกับเงินกู้ ๕ แสนล้าน 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ไทยมีหนี้สาธารณะคงค้างที่ ๘,๔๗๒,๑๘๖.๙๘ ล้านบาท  

คิดเป็น ๕๔.๒๘% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) กระทรวงการคลังประเมินว่าเงินกู้ 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทรอบนี้ จะส่งผลให้หนี้สาธารณะ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพ่ิมเป็น ๕๘.๕๖%  
ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนีส้าธารณะตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
ที่ก าหนดไว้ให้ไม่เกิน ๖๐% 

หน้ีสาธารณะอันตรายแค่ไหน  
หลายคนมีข้อสงสัยเรื่องหนี้สาธารณะว่าหนี้สาธารณะอันตรายแค่ไหน ต้องเรียนว่าหนี้สาธารณะ

เหมือนดาบ ๒ คม มีทั้งดีและเสีย เปรียบเหมือนเอกชนกู้เงินมาลงทุน ถ้าเป็นโครงการที่ดีให้ผลตอบแทน
สูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกู้นั้นก็คุ้มค่า ถ้าโครงการเจ๊งหรือให้ผลตอบแทนต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกู้นั้น  
ก็ไม่คุ้มค่า หนี้สาธารณะที่เป็นเงินกู้ของรัฐที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบก็เช่นกัน ถ้ารัฐกู้ไปลงทุน
ในโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูง เกิดประโยชน์ในระยะยาวช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียน  
ธุรกิจค้าขายได้ ประชาชนมีงานท า สุดท้ายรัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้ เงินกู้นั้นก็คุ้มค่า ในทางกลับกัน 
ถ้ารัฐน าเงินที่กู้ไปใช้ในโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อย เศรษฐกิจไม่หมุนเวียน  ธุรกิจ
ค้าขายไม่ดีขึ้น คนยังคงตกงานเงินกู้นั้นก็ไม่คุ้มค่า ในระยะยาวรัฐก็ไม่สามารถเก็บภาษีได้จากเงินก้อนนี้
ต้องกู้เพิ่มหรือไม่ก็ต้องขึ้นภาษ ี

ดังนั้น หนี้สาธารณะจะดีหรือไม่ดี ขึ้นกับศักยภาพของรัฐในการน าเงินกู้ไปใช้ว่าเกิดประโยชน์
เพียงไร ตัวอย่างเช่น มีงานศึกษาของ IMF ปี ๒๐๑๐ ใช้ข้อมูล ๓๘ ประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา ระหว่างปี ๑๙๗๐ - ๒๐๐๗ พบว่า ถ้าเงินกู้ถูกใช้ในด้านการศึกษาช่วยให้เด็กเข้าเรียน
มากขึ้น ในระยะยาวส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศคุ้มกับต้นทุนของเงินกู้ที่ต้องใช้คืน ดังนั้น การใช้เงินกู้
อยา่งไร จึงเป็นเรื่องส าคัญต่อข้อสงสัยว่าหนี้สาธารณะใกล้ชนเพดาน ๖๐% น่าเป็นห่วงหรือไม่ 

หลายประเทศมีหนี้สาธารณะต่อ GDP เกิน ๖๐% ก็ยังอยู่ได้ เช่น ญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะ 
ต่อ GDP ณ ปี ๒๐๒๐ อยู่ที่ ๒๓๗.๖% อิตาลีมี ๑๓๓.๗% สหรัฐอเมริกามี ๑๒๙% เป็นต้น แต่ที่เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจไปแล้ว เช่น กรีซมีหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ ๑๗๑.๔% เรียกว่าระดับหนี้สาธารณะ 
ต่อ GDP อาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่บอกว่าดีหรือแย่ 

ความท้าทายของเงินกู้ ๕ แสนล้าน จึงอยู่ที่ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เพราะไม่มีใคร
ปฏิเสธว่าประชาชนก าลังเดือดร้อน แต่ยิ่งเงินมีจ ากัดความเดือดร้อนมีมากความคุ้มค่ายิ่งเป็นเรื่องส าคัญ 
เช่น ในส่วนงบฟื้นฟูท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าทั้งวิธีการและความเร็ว ในส่วนงบเยียวยา  
มีความครอบคลุมผู้เดือดร้อนทุกคน ทั้งที่เข้าถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเข้าไม่ถึง ครอบคลุมผู้ประกอบการ
ทุกกลุ่มทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับผลกระทบสูง หรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก  COVID-19 
มากเป็นพิเศษ อย่างธุรกิจกลางคืน ธุรกิจท่องเที่ยว ในส่วนงบสาธารณสุขต้องเร่งใช้ให้เร็วเพ่ือป้องกัน  
การแพร่ระบาด รักษาชีวิตประชาชน ลดความเสี่ยงแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ และประการส าคัญยังช่วย
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ลดความจ าเป็นในการใช้งบส่วนเยียวยาและฟ้ืนฟูด้วย หนี้สาธารณะเป็นภาระของเราทุกคนเราจึงควรจับตา
การใช้เงินกู้และงบประมาณของรัฐว่าถกูใช้คุ้มค่าเพียงไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มากขึ้น เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว ฐานภาษีของรัฐลดลง รัฐเก็บภาษีได้ต่ าลง ขณะที่รายจ่ายด้าน
สวัสดิการเพิ่มขึ้น สถานการณ์เช่นนี้ยิ่งท าให้หนี้สาธารณะของประเทศในอนาคตลดลงยากขึ้นเรื่อย ๆ  
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จับตาเงินกูผ้่านเลนส์นักวิชาการและเอกชน  
 

 
นักวิชาการแนะดูแลธุรกิจย่อยอุ้มแรงงาน 
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวง 

การคลัง แสดงความเหน็ว่างบประมาณปี ๒๕๖๕ ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารประเทศและรับมือกับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่การเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าแน่นอนจากผลกระทบของการแพร่ระบาด  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกสามและน่าจะมีระลอกสี่ตามมาอีก จึงมีความจ าเป็น 
ในการกู้เงินเพ่ิมเติม และการที่ขนาดของงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาวิกฤต 
ในขณะนี้ เป็นผลมาจากการบริหารจัดการในภาพรวมยังไม่มีความสมดุลระหว่างผลกระทบทางด้าน
สาธารณสุขและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการคาดการณ์สถานการณ์ผิดพลาดและ
ด าเนินงานไม่ค่อยมปีระสิทธิภาพท าให้ปัญหาวกิฤตลุกลามกว่าที่ควรจะเปน็ แม้การกู้เงินเพ่ือน ามาใช้จ่าย
มีความจ าเป็นแต่เงินเหล่านี้จะเป็นหนี้สาธารณะที่ประชาชนผู้เสียภาษีต้องร่วมกันรับผิดชอบ จึงเป็นเรื่อง
ที่รัฐบาลควรออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ไม่ควรออกเป็นพระราชก าหนด เพ่ือให้รัฐสภา/ผู้แทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้งบให้มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย  โดยก่อนจะกู้เงินเพ่ิมรัฐบาล 
ควรปรับลดงบประมาณทีไ่ม่จ าเป็น เลื่อนการใช้งบที่ไมม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนไปก่อนอย่างการจัดซือ้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์หันมาจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แทน 

นอกจากนี้ การกู้เงินจะท าให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ) 
เกือบจะแตะเพดานที่ก าหนด ๖๐% หากเศรษฐกิจขยายได้ไม่ถึง ๒% ในปีนี้ หนี้สาธารณะจะชนเพดาน 
หากเศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องอีกก็ต้องใช้เงินเพ่ิมเติมเพื่อดูแลเศรษฐกิจและเยียวยาความยากล าบากทาง
เศรษฐกิจต่อไปอีกหลายปี ดังนั้น รัฐบาลต้องปฏิรูปโครงสร้างภาษีและเก็บภาษีทรัพย์สินให้ได้มากพอ 
หรือต้องแก้กฎหมายเพ่ือขยับเพดานการก่อหนี้สาธารณะ ซึ่งกรณีหลังรัฐบาลจะหลุดกรอบวินัยทาง
การเงินการคลังประเทศน่าจะมีความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตได้ จึงควรน าเงินกู้ไปใช้เรื่องของการท า
อย่างไรไม่ให้ธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ล้มละลายหรือปิดกิจการ เพราะคาดว่าการระบาดรอบสามอาจ 
ก่อปัญหาการว่างงานจากวิกฤตเลิกจ้างที่อาจรุนแรงกว่าปีก่อนหากภาคส่งออกไม่ขยายตัวตามเป้า  
ส่วนการคาดหวังนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยกว่า ๑ - ๒ ล้านคนปีนี้มีความเป็นไปได้น้อยมาก แรงงาน
ภาคการท่องเที่ยว บริการ อาหาร บันเทิง มีความเสี่ยงถูกเลิกจ้างสูงสุด ล่าสุดการติดเชื้อลุกลามไ ป
โรงงานอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกหากส่งออกชะงักไทยจะสูญเสียโอกาสการเริ่มฟื้นตัว 

แอตต้าโอดเข้าไม่ถึงสินเชื่อฟื้นฟูจี้ตั้งกองทุน 
นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ระบุว่า  

ภาคการท่องเที่ยวอยากเห็นรัฐบาลอัดฉีดเงินกู้รอบใหม่รองรับการเปิดประเทศในอนาคต ตอนนี้
ผู้ประกอบการมีความอ่อนแอมากเพราะได้รับผลกระทบมาเป็นปีแล้วแต่ได้รับการเยียวยาในสัดส่วนน้อย 
การให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการกลับมาเปิดประเทศเป็นปัจจัยที่รัฐบาลต้องพิจารณา อยากเห็น
                                                           

มติชนออนไลน์ , จับตาเงินกู้  ๗ แสนล้าน เค้กก้อนใหม่ฟื้นเศรษฐกิจไทย ผ่านเลนส์ “นักวิชาการ-เอกชน” ถึงรัฐบาล, สืบค้นได้จาก 
https://www. matichon.co.th/economy/news_2738481 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  

https://www/
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รัฐบาลจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวเหมือนกับการตั้งกองทุนฟ้ืนฟูสถาบันการเงิน
ในช่วงวิกฤตตม้ย ากุง้ จ านวน ๑ หมื่นล้านบาท เพื่อให้มีเงินตั้งต้นในการกลับมาใหม่ เพราะ ๑ ปีที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เนื่องจากเงินเก็บที่สะสมมาหมดแล้ว ทั้งนี้ 
ต้องการให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ิมเติม คือ  

๑. มาตรการพักช าระหนี้ ที่ยังติดข้อจ ากัดของสถาบันการเงินอยู่ รัฐบาลอาจจะมีมาตรการ
อื่น ๆ มาช่วยเสริม  

๒. มาตรการยกเว้นภาษี เป็นเวลา ๓ ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสฟื้นตัว  
๓. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าอาชีพเสริมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระหว่างรอการท่องเที่ยว

กลับมาเป็นปกติ โดยประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามา ๔๐ ล้านคน ในช่วงปี ๒๕๖๗ ในช่วงปี 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ต้องมีมาตรการออกมาฟื้นฟูกิจการให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบ 

ส าหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการทัวร์เที่ยวไทย อาจจะเริ่มใหม่ในช่วงเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคมนี้ รอให้ COVID-19 คลี่คลายลง มีการกระจายฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่จะท าให้คนกล้า
ออกมาเดินทางท่องเที่ยวจนโครงการจบช่วงปลายปี หลังจากนั้นต้องมาดูว่ารัฐบาลจะมีแนวทางช่วย  
ในภาคการตลาดอย่างไร ช่วยกระตุ้นความต้องการท่องเที่ยวอย่างไร 

ส าหรับโครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู/พักทรัพย์พักหนี้ที่ออกมาใหม่ ผู้ประกอบการได้รับการ
ช่วยเหลือน้อยเพราะส่วนใหญ่เป็น NPL สถาบันการเงินพิจารณาธุรกิจการท่องเที่ยวว่าไม่มีความสามารถ
ในการช าระหนี้มีความเสี่ยงสูงจึงควรตั้งกองทุนฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวจะเหมาะสมกว่า 

หอการค้าวอนเทรนน่ิงลูกจ้างท างานข้ามสาย 
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ให้ข้อมูลว่าการฉีดวัคซีนคือ 

แสงสว่างปลายอุโมงค์ เงินกู้รอบใหม่ต้องช่วยให้ธุรกิจกลับมาเดินต่อได้กลับมาผลิตสินค้าได้ เพราะ  
บางกิจการกลับมาผลิตไม่ง่าย การกลับมาเปิดกิจการใหม่ต้องมีหลายเรื่องที่ท า อาทิ การเทรนนิ่งแรงงานใหม่  
เงินลงทุนรอบใหม่ ต้องเสริมสภาพคล่อง 

ตอนนี้มีแรงงานตกงานจ านวนมากท าอย่างไรจะน าแรงงานเหล่านี้มาท างานได้ โดยเฉพาะ
แรงงานภาคบริการย้ายไปท างานด้านการผลิตแบบไม่มีสัญญาผูกมัด ไม่มีกฎเกณฑ์มากนักเพื่อให้กลับไป
ท างานเดิมได้เมื่อสถานการณ์สู่ปกติ อยากให้เงินกู้รอบใหม่น าไปใช้ในเรื่องของการ upskill (เพ่ิมทักษะ)  
reskill (อบรมทักษะใหม่) ให้แรงงานที่เดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างได้เรียนรู้ทักษะการท างานด้านอื่น  
ในสถานการณ์ขณะนี้ และหอการค้าไทยได้ส่งสัญญาณถึงกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เร่งหาทางออกที่ยังติดขัด โครงการสินเชื่อฟื้นฟูจึงยังไม่สามารถปล่อยเงินกู้ให้ผู้ประกอบการได้ 

ทั้งหมดนี้เป็นเสียงสะท้อนตอ่รัฐท่ีหลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคอื ใช้เงินกู้ก้อนใหม่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
: ส าเนาหนังสอืส านักนายกรฐัมนตรี  

ด่วนท่ีสดุ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๖๔๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ กราบเรียน ประธานวุฒิสภา  

: พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัตแิล้ว) 

        

 

 















 




