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ฉบบัท่ี 85/2562                                  วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 
 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ปี 2562 
_______________________ 

 
 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ 

 

 มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ปี 2562 มีวตัถุประสงค์เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครอง
ชีพให้แก่ประชาชนผูมี้รายไดน้้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถด ารงชีพไดใ้นภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั รวมถึง
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 2562 ซ่ึงประกอบดว้ย 
4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บา้น 2. มาตรการเพื่อ
บรรเทาค่าครองชีพส าหรับเกษตรกรผูป้ระสบภยัแลง้ ปี 2562 และเกษตรกรรายย่อย 3. มาตรการเพื่อกระตุน้การ
บริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และ 4. แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย  
4 โครงการ ดงัน้ี 
 1.1 มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐทุกคนจะ
ไดรั้บเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกจ านวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน  
 1.2 มาตรการมอบเงินช่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผูสู้งอายุท่ีถือบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป จะไดรั้บเงินช่วยเหลือจ านวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน  

1.3 มาตรการช่วยเหลือการเลีย้งดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผูมี้บตัร
สวสัดิการแห่งรัฐท่ีไดรั้บสิทธิภายใตโ้ครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดของ พม. ท่ีดูแลบุตรและเด็กเล็ก
ท่ีมีอาย ุ0 ถึง 6 ปี ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกจ านวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน   

ทั้งน้ี การบรรเทาค่าครองชีพผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐทั้ง 3 มาตรการข้างต้น เป็นการช่วย
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพของผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนสิงหาคม - 
กนัยายน 2562 โดยเติมเงินเขา้ช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) เพื่อน าไปใช้ซ้ือสินคา้และบริการท่ีจ าเป็น 
ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) แอปพลิเคชัน่ถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงิน
สดจากเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ได ้
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 1.4 มาตรการพกัช าระหนี้เงินต้นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่คงค้างกับสถาบันการเงิน 
เพื่อลดภาระในการช าระหน้ีและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง (กองทุนหมู่บา้นฯ) จ านวน 
50,732 แห่ง โดยเป็นกองทุนหมู่บา้นฯ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) จ านวน 27,249 แห่ง และอยูภ่ายใตก้ารดูแลของธนาคารออมสิน จ านวน 23,483 แห่ง ทั้งน้ี การพกัช าระหน้ีจะ
พกัช าระเฉพาะเงินตน้เท่านั้น และยงัคงตอ้งช าระดอกเบ้ียตามปกติ โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานดงัน้ี 
 1) ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนกองทุนหมู่บา้นฯ ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมมาตรการพกัช าระหน้ีเงินตน้
กองทุนหมู่บา้นฯ ตั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และจะเร่ิมด าเนินการพกัช าระหน้ีเงินตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 30 กนัยายน 2563 (1 รอบปีบญัชีของธนาคาร) 
 2) ธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนกองทุนหมู่บา้นฯ ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมมาตรการพกัช าระ
หน้ีเงินตน้กองทุนหมู่บา้นฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และจะเร่ิมด าเนินการพกัช าระหน้ี
เงินตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (1 รอบปีบญัชีของธนาคาร) 

2. มาตรการเพือ่บรรเทาค่าครองชีพส าหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรรายย่อย  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหน้ีสินของผูป้ระสบภาวะวิกฤติภยัแลง้และลดตน้ทุนการผลิตให้เกษตรกรราย
ยอ่ย ประกอบดว้ย 3 โครงการ ดงัน้ี 

2.1 โครงการลดดอกเบีย้เงินกู้ โดยลดดอกเบ้ียใหแ้ก่เกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส.ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ภยัแลง้ในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (ภยัแลง้) (ประกาศเขตฯ ภยั
แลง้) ใหไ้ดรั้บสิทธ์ิจ่ายดอกเบ้ียเหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับตน้เงินกูท่ี้ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

2.2 โครงการขยายเวลาช าระหนี้เงินกู้ โดยขยายระยะเวลาช าระหน้ีให้แก่เกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส.  
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีมีการประกาศเขตฯ ภยัแลง้ ให้ไดรั้บสิทธ์ิขยายเวลาช าระหน้ีเดิมเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นบัจากงวดช าระเดิม แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564  

นอกจากน้ี ธ.ก.ส. มีมาตรการสินเช่ือผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. ให้มีเงินทุน
ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ และเป็นค่าสร้างหรือซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัหรือโรงเรือน
การเกษตร รวมถึงฟ้ืนฟูการผลิตท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติหรือภยัพิบติั วงเงินรวม 55,000 ลา้นบาท 

2.3 โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพอยู่ได ้และลดตน้ทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
โดยจะไดรั้บเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ทั้งน้ี ผูมี้สิทธ์ิตอ้งเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปี
การผลิต 2562/63 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วปี 2562 (รอบท่ี 1) กบักรมส่งเสริมการเกษตร 

3. มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ เพื่อกระตุน้การใชจ่้ายในภาคการ
ท่องเท่ียว และส่งเสริมการลงทุนของ SMEs และภาคเอกชนผ่านมาตรการทางการเงินและมาตรการทางภาษี โดย
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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3.1 มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ 
และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยผูส้นใจเขา้ร่วม
มาตรการจะตอ้งมีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปในวนัลงทะเบียน และมีบตัรประจ าตวัประชาชน สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วม
มาตรการผา่นเวบ็ไซต ์ทั้งน้ี ผูท่ี้ผา่นการลงทะเบียนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) รัฐบาลสนับสนุน
วงเงินจ านวน 1,000 บาท ต่อคน เพือ่เป็นสิทธิในการซ้ือสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ โดยไม่
สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และ 2) หากผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าที่พัก หรือค่า
สินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินชดเชยเป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 15 
ของยอดช าระเงินทีจ่่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใชจ่้ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) เพื่อเป็นการกระจาย
รายไดสู่้ชุมชน ทั้งน้ี ในการซ้ือสินคา้และบริการดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋า
ตงั” เพื่อซ้ือสินคา้และบริการจากผูป้ระกอบการท่ีรับช าระเงินดว้ยแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” 

3.2 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการร่วมกบัธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย โดยมีวงเงินสินเช่ือรวม 10,000 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และเง่ือนไข เพื่อสนบัสนุน SMEs ทัว่ไปให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องหรือลงทุนขยายกิจการ 
และสนบัสนุน SMEs ในกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวและบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ขยายกิจการ และยกระดบัการพฒันา
คุณภาพมาตรฐานการใหบ้ริการ 

3.3 โครงการค ้าประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) วงเงินค ้ า
ประกนัสินเช่ือ 150,000 ลา้นบาท เพื่อช่วยเหลือ SMEs ท่ีตอ้งการสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแต่มีหลกัประกนัไม่
เพียงพอ ระยะเวลาค ้าประกนัสินเช่ือสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมค ้าประกนัเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี โดย 
บสย. จ่ายค่าประกนัชดเชยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 30 และรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผูป้ระกอบการเฉล่ียไม่เกิน 2 ปี 
หรือร้อยละ 3.5 ของวงเงินค ้าประกนั 

3.4 มาตรการภาษีเพือ่กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหกัรายจ่าย 
เพื่อการลงทุนในเคร่ืองจกัรได ้1.5 เท่าของท่ีจ่ายจริง (หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา 1 เท่าตามปกติ และทยอยหัก
รายจ่ายส่วนเพิ่มอีก 0.5 เท่า โดยเฉล่ียเท่ากนัในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี) ส าหรับการลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 
2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

นอกเหนือจากโครงการ/มาตรการสนบัสนุนการลงทุนของ SMEs และการลงทุนของภาคเอกชน
ผา่นมาตรการดา้นสินเช่ือ การค ้าประกนัสินเช่ือ และมาตรการภาษีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ สถาบนัการเงินของรัฐ ไดแ้ก่ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยงัมีมาตรการสินเช่ือผอ่นปรนเพื่อ
สนบัสนุน SMEs และท่ีอยูอ่าศยั เพื่อสนบัสนุน SMEs ใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดเ้พิ่มข้ึน เพื่อเสริมสภาพคล่อง
หรือลงทุนขยายกิจการ และสนบัสนุนใหป้ระชาชนท่ีตอ้งการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองในอตัราดอกเบ้ียท่ีผอ่นปรน 
วงเงินรวม 100,000 ลา้นบาท ส าหรับสินเช่ือ SMEs และวงเงิน 52,000 ลา้นบาท ส าหรับสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

 



4 
 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งเร่งรัดติดตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักล่าว
ประกอบดว้ยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบดว้ย ส่วนราชการท่ีไดรั้บ
การจดัสรรงบลงทุนอยู่ในระดบัสูง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรัฐวิสาหกิจ โดยมีท่ีปรึกษาหรือรอง
อธิบดี ท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย และท่ีปรึกษาหรือรองผู ้อ  านวยการ ท่ีผู ้อ  านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้มีการติดตามและประชุม
หารือเป็นประจ าทุกไตรมาส หรือแลว้แต่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเห็นสมควร 

 

กระทรวงการคลงัคาดว่า มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ปี 2562 จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ผูมี้
รายไดน้อ้ยและเกษตรกรรายยอ่ย ช่วยรักษาก าลงัซ้ือของเศรษฐกิจฐานราก กระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยท่ีจะช่วยให้ภาค
การท่องเท่ียวกลบัมาคึกคกัอีกคร้ังหน่ึง รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของผูป้ระกอบการรายยอ่ย ผูป้ระกอบการในกลุ่ม
ธุรกิจท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการทัว่ไป ซ่ึงจะช่วยใหมี้เมด็เงินหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน และสร้างแรงส่ง 
(Momentum) ใหเ้ศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 2562 และปี 2563 ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน 

 
_____________________________________ 

 
 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3229 3235 3513 3563  
โทรสาร 02 618 3374 

 



1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ภัยแล้งลูกค้า ธ.ก.ส.  
2. พักหนี้ภัยแล้งลูกค้า ธ.ก.ส.  
3. สินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ธ.ก.ส.  
4. สนับสนุนต้นทุนค่าปลูกข้าวนาปี  
 ปีการผลิต 2562/63 

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

เศรษฐกิจ 
ชะลอตัว 

ค่าครองชีพ 
ไม่พอ 

บรรเทาแก้ไขปัญหา 
และผลกระทบ 

เกษตรกรรายย่อย 
และเกษตรกรประสบภัยแล้ง 

1. เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท/เดือน 
2. เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ 
   500 บาท/เดือน 
3. เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรในบัตรสวัสดิการฯ  
   300 บาทต่อเดือน 
 
 

1. พักหนี้กองทุนหมู่บ้านของ ธ.ก.ส. และ ธ. ออมสิน  

ภัยแล้ง 

กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ 

ภาคการท่องเที่ยว 
1. ชิมชอ้ปใช้ 
ภาคเอกชน  
2. หักรายจ่ายลงทุน 1.5 เท่า 
SMEs 
3. เพิ่มเงินผ่านกองทุน สสว. (ธพว. บริหารกองทุน) 

วงเงิน 10,000 ล้านบาท 
4. ค้้าประกันสินเชื่อ SMEs ของ บสย. (PGS8) 

วงเงิน 150,000 ล้านบาท 
5. สินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 

(กรุงไทยและออมสิน) วงเงินรวม 100,000 ลบ. 
ที่อยู่อาศัย 
6. สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่้า 

(ออมสินและ ธอส.) วงเงินรวม 52,000 ลบ. 

กองทุนหมู่บ้าน 

1 

ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

คาดว่าเม็ดเงินจะหมุนเวียนในเศรษฐกิจ
ประมาณ 316,813 ล้านบาท 



มาตรการบรรเทาค่าครองชพี 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกองทุนหมู่บ้าน 

ผู้ถือบัตรทั่วไป 

ผู้ถือบัตรที่สูงอายุ 

ผู้ถือบัตรที่มีบุตร
อายุ 0-6 ปี 

300 
บาท/เดือน 

500 
บาท/เดือน 

500 
บาท/เดือน 

ใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จ้าเป็น 

มีให้เลือก 3 ช่องทาง 

EDC 

App.  
ถุงเงิน 

ประชารัฐ 

ถอนเงินสด 

เปิดลงทะเบียน 
แก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่สมัครใจ 

พักช้าระหนี้เฉพาะเงินต้น 1 ปี 

น้าเงินต้นที่ได้รับ
การพักช้าระ 

1 ตุลาคม 2562  1 มกราคม 2563  

1 

2 

3 

paypaypaypay

เริ่ม 

มาบริหารจัดการกองทุนและดูแลสมาชิก 

จ่ายดอกเบี้ย 
ตามปกต ิ

รับเงินเพิ่มอีก 
ระยะเวลา 2 เดือน 
(สิงหาคม – กันยายน 2562) 



มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 

3 1 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู ้ 

จ่ายดอกเบี้ย 

ระยะเวลา 

ส้าหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท  

1 ส.ค. 62 ถึง 
31 ก.ค. 63  1ป ี

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  

ในจังหวัดที่มีการ 
ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 

ร้อยละ 0.1 

2 โครงการขยายเวลาช้าระหนี้เงินกู้  

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  

ในจังหวัดที่มีการ 
ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 

ขยายเวลาช้าระหนี้  

2 ป ี
ไม่จ้ากัดวงเงิน  

ระยะเวลา 
2 ปีนับจากงวดช้าระเดิม 

แตไ่ม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 64 

โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562  
กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ช่วยค่าปลูก ไร่ละ 500 บาท 

ไม่เกิน 20 ไร่ 

ธ.ก.ส. จัดให้ 

 สินเชื่อฉุกเฉินไม่เกิน  

50,000 บาทต่อคน  
(ฟรีดอกเบี้ยปีแรก) 

 สินเชื่อฟ้ืนฟูความเสียหาย 
จากภัยแล้งไม่เกิน  

500,000 บาทต่อคน 

เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 



ได้รับ SMS ยืนยัน 
หลังจากลงทะเบียน ไม่เกิน 3 

วันท าการ 

เดินทางท่องเที่ยว 
และใช้จ่าย 

ดาวน์โหลด 
 แอปฯ “เป๋าตัง”  

เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ 

2 

3 

18 ปีขึ้นไป  

มีบัตรประชาชน  

“เป๋าตัง ช่อง 1” สิทธิวงเงิน 1,000 บาทต่อคน เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมมาตรการ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน ในจังหวัดที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนเพียง 1 จังหวัด 

“เป๋าตัง ช่อง 2” ได้รับ Cash Back สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดช้าระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 
บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) ส าหรับการใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้า
ท้องถิ่น (เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกจิชุมชน ร้าน THAIDEN ร้านธงฟ้าประชารัฐ) ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันสิ้นสุด
มาตรการ ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

4 

งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน 19,093.5 ล้านบาท  

ง่าย ๆ 4 ขั้นตอน 

รับสิทธิ 2 ต่อ 
ต่อที่ 1 

ต่อที่ 2 

4 

ลงทะเบียน  
ผ่านเว็บไซต์ ททท.  

23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62  
หรือจนกว่าสิทธจิะหมด 

1 

รัฐบาลสนับสนุนวงเงินส้าหรับบัญชี g-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  



Step มาตรการ ชิมช็อปใช้ (กันยายน-พฤศจิกายน 2562) 

ประชาชน 
ร้านค้าขายสินค้า/ให้บริการ/ 
โรงแรม/โฮมสเตย์/รีสอร์ท/ 

ร้านสินค้าท้องถิ่น) 

ช้าระเงินค่าสินค้าและ
ค่าบริการ  

 
 
 
 

Step 1: ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ททท. (10 ล้านคนแรก)  
– จังหวัดที่จะไปเที่ยว (ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) 

Step 2: ได้รับ SMS ยืนยันแจ้งสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ 
(ประมาณ3 วันท้าการหลังลงทะเบียน) 

Step 3: ใช้จ่ายเงินท่องเที่ยวผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง 2 ช่อง” 

เป๋า 1:  
รัฐบาลโอนสิทธิ 1,000 บาท เข้าทันที ทั้งน้ี ต้องท่องเที่ยวในจังหวัดที่

ลงทะเบียนภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน 
เป๋า 2:  

ประชาชนโอนเงินเข้าเพื่อใช้จ่าย หากครบ 30,000 บาท จะได้ 
Cash back 15% แต่ไม่เกิน 4,500 บาท  

(ได้รับ Rebate 1 เดือนหลังสิ้นสุดมาตรการฯ) ทั้งน้ี สามารถ
ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตั้งแต่

วันที่ได้รับ SMS ยืนยันจนถึง 30 พ.ย. 62 

 
 

(G-

Wallet) 

Step 1: ผู้ประกอบการลงทะเบียนกับ กค. ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนด  

Step 2: รับช้าระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”  

1) ร้านค้าขายสินค้าและบริการ
ทั่วไป 

2) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

3) ร้านขายสินค้าท้องถิ่นและธง
ฟ้าประชารัฐ 

4) โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ 

รับเป๋า 1  

รับเป๋า 1  

รับเป๋า 1  

รับเป๋า 1  

รับเป๋า 2  

รับเป๋า 2  

รับเป๋า 2  

ดาวน์โหลดแอปฯ   ดาวน์โหลดแอปฯ  

  ช่วงวันที่ด้าเนินงาน 
ผู้ประกอบการ (ถุงเงิน) ลงทะเบียน จ. 2 ก.ย.– ศ. 13 ก.ย. 2562 
ประชาชน (เป๋าตัง) ลงทะเบียน จ. 23 ก.ย. – ศ. 15 พ.ย. 2562 
ระยะเวลาด้าเนินมาตรการฯ ศ 27 ก.ย. – ส. 30 พ.ย. 2562 

ตารางระยะเวลาการด้าเนินงาน 



มาตรการกระตุ้นการลงทุนในประเทศ 

กองทุน สสว. 10,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ย  
1% ต่อปี 

ชดเชย NPLs 30% 
ค้้าประกันสินเชื่อ วงเงิน 150,000 ล้านบาท 

สินเชื่อผ่านออมสินและกรุงไทย 
วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท 

ดอกเบี้ยเริ่มต้น  
4% ต่อปี  

ผู้ประกอบการหักรายจ่ายลงทุนได้ 1.5 เท่า 

ส้าหรับการลงทุนเครื่องจักรในช่วง 1 ก.ย. 62 – 31 พ.ค. 63 

SMEs ทั่วไป 

SMEs รายย่อย ไม่สามารถขอสินเช่ือจากธนาคารได้ 

ฟรีค่าธรรมเนียม 
เฉลี่ย 2 ปี 



1 

2 


