
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 36/2563                                     วนัท่ี 7 เมษายน 2563 
 

มาตรการดูแลและเยยีวยาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ต่อเศรษฐกจิไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที ่3 

__________________________ 
 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมาภาครัฐได้เร่งออก
มาตรการเพื่อดูแลผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งโดยการบรรเทาภาระค่าใชจ่้ายและภาระหน้ี ลดตน้ทุน
การระดมทุน รวมถึงการเยียวยาภาคประชาชน อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยงัคงกระทบไปทัว่โลกและเป็นการแพร่ระบาดท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดในรอบ 100 ปี ส่งผลให้รายได้
ของธุรกิจและครัวเรือนภายในประเทศไดรั้บผลกระทบเป็นวงกวา้งมากข้ึน ส่งผลให้อุปสงคภ์ายในประเทศทั้งการ
ลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตวัลง และเร่ิมส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของประเทศ เน่ืองจาก
จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีลดลง การหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในประเทศ และการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก 

กระทรวงการคลังรับผิดชอบการดูแลเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เล็งเห็นว่ารัฐบาลจ าเป็น 
ตอ้งเร่งเขา้ไปช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งทนัท่วงที กระทรวงการคลงัจึงไดพ้ิจารณาจดัหา
แหล่งเงินท่ีจะน ามาใช้แกปั้ญหาวิกฤติของประเทศโดยอยูใ่นระหวา่งด าเนินการอยา่งครบถว้นแลว้ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัและเง่ือน
เวลาของการงบประมาณ โดยงบกลางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินทุนส ารองจ่ายตามพระราชบญัญติัวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องส ารองไวเ้พื่อใช้จ่ายในเหตุฉุกเฉินอ่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึน และวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลืออยูอ่ยา่งจ ากดั นอกจากน้ี การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐท่ียงัไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ภายในปีงบประมาณ 2563 มาใช้เพิ่มเติม และการจดัท างบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงการจดังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จะใช้เวลานานซ่ึงไม่ทันต่อ
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดงันั้น รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินงบประมาณเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นกรณีท่ี
รัฐบาลตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องกนัภยั
พิบติัสาธารณะ โดยการกูเ้งินดว้ยวธีิการออกพระราชก าหนดเป็นการเฉพาะ 

กระทรวงการคลังจึงเสนอมาตรการเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบดงักล่าว ต่อระบบเศรษฐกิจ ป้องกนัไม่ให้สถานการณ์รุนแรงเขา้ขั้นวิกฤติจนตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมากเกินจ าเป็นอนัจะเป็นภาระใหก้บัประเทศในอนาคต และวางรากฐาน
เพื่อให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัจากท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดคล่ีคลายดีข้ึน โดยเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เร่ือง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต่อ
เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม ระยะท่ี 3 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ร่างพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ....  
(ร่าง พ.ร.ก. กู้เงินฯ) 

    รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและควบคุม 
การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัและเง่ือนเวลาการงบประมาณ รัฐบาลจ าเป็นตอ้งตราร่าง พ.ร.ก. กูเ้งินฯ 
โดยมีกรอบวงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 ลา้นบาท เพื่อเป็นงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสามารถแบ่งกรอบการใชเ้งินไดด้งัน้ี 

1.1 ชุดมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 และด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพือ่แก้ไขปัญหาการระบาดจาก COVID-19 วงเงิน 600,000 ล้านบาท  
โดยครอบคลุมการช่วยเหลือและเยียวยาให้กับประชาชน เกษตรกร และผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข  

1.2 ชุดมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 400,000  
ล้านบาท โดยครอบคลุม 1) การเพิ่มศกัยภาพ และยกระดบัการคา้ การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจท่ีส าคญั
ของประเทศและในระดบัพื้นท่ี เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลาดจนการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภณัฑ ์
ในระดบั ท่ีเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวหรือภาคบริการอ่ืน 2) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจดัหาปัจจยั
การผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินและชุมชน รวมทั้งการสร้างช่องทาง
ทางการตลาด และยกระดบัมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินคา้และผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (Local Economy)       
3) การส่งเสริมและกระตุน้การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมทั้งการส่งเสริมและกระตุน้การลงทุนต่างๆ ของ
ภาคเอกชนท่ีจะท าใหส้ภาวะการบริโภคและการลงทุนกลบัเขา้สู่ระดบัปกติ 

 

2. มาตรการเพือ่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและระบบการเงิน 
   รัฐบาล โดยกระทรวงการคลงั และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกนัวางแนวทางเพื่อรักษา

เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน ในสภาวการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผูป้ระกอบการ SMEs ซ่ึงเป็น 
ผูจ้า้งแรงงานร้อยละ 80 ของประเทศ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จึงอาจส่งผลให้มีการเลิกจา้งงานและผิดนดัช าระหน้ี ใน
ขณะเดียวกนัความผนัผวนในตลาดการเงินอาจท าให้บริษทัท่ีมีคุณภาพ ไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีครบก าหนดได ้จน
กระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูล้งทุนและลดประสิทธิภาพในการระดมทุน รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs พร้อมกบัการเสริมสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน โดยการ
ตราร่างพระราชก าหนด 2 ฉบบั ดงัน้ี 
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 2.1 ร่างพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ก. soft loan 500,000     
ล้านบาท) ส าหรับช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs โดยร่าง พ.ร.ก. soft loan 500,000 ลา้นบาท ก าหนดให้ ธปท. 
สามารถปล่อยสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (soft loan) ใหแ้ก่ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในอตัราร้อยละ 0.01 
ต่อปี วงเงิน 500,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจไปปล่อยสินเช่ือใหม่เพิ่มเติม
ให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมียอดสินเช่ือคงคา้งเดิมไม่เกิน 500 ลา้นบาท ท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และไม่เป็น NPL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยผูป้ระกอบการ SMEs จะไดรั้บสินเช่ือเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ 20 
ของยอดสินเช่ือเดิม ในอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย
ส าหรับสินเช่ือท่ีไดเ้พิ่มเติมในระยะ 6 เดือนแรก นอกจากน้ี ยงัมีโครงการให้ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจสามารถพกัช าระหน้ีเดิมทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียให้ผูป้ระกอบการ SMEs เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้แก่
ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีเป็นลูกหน้ีชั้นดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และมีวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

2.2 ร่างพระราชก าหนดการสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชน 
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ก. BSF) ส าหรับเพิ่มสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนและระบบ
การเงิน โดย ร่าง พ.ร.ก. ฉบบัน้ี ก าหนดให้จดัตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเส่ียงของการระดมทุนในตลาดตรา
สารหน้ีภาคเอกชน (Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund: BSF)และให้ ธปท. สามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนใน
กองทุนดงักล่าว เพื่อสนับสนุนให้การระดมทุนโดยการออกตราสารหน้ีในตลาดแรกให้ท างานได้เป็นปกติ (Market 
functioning) โดยกองทุนจะเขา้ไปซ้ือตราสารหน้ีเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่บริษทัผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีคุณภาพ แต่ประสบ
ปัญหาสภาพคล่องชั่วคราว (Temporary liquidity shortage) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้บริษัท 
สามารถ rollover หุ้นกูต่้อไปได ้ ทั้งน้ี ธปท. สามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวไดไ้ม่เกิน 400,000 ลา้นบาท 
นอกจากน้ี ยงัให้อ านาจ ธปท. ในการซ้ือขายตราสารหน้ีภาคเอกชนในตลาดรองในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อการ
รักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชนและระบบการเงิน 
 

3. มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ประกอบดว้ย 3 มาตรการ ดงัน้ี 
3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... 

เพื่อให้ขยายวงเงินคุม้ครองเงินฝากท่ีระดบั 5 ล้านบาทไปถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู ้
ฝากเงิน ซ่ึงจะเพิ่มความมัน่คงและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบสถาบนัการเงินในภาพรวม 

3.2 มาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต ่าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
(Non-banks) เพื่อให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเช่ือให้แก่ Non-Banks เพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกหน้ีรายยอ่ยของแต่
ละบริษทัโดยการผอ่นปรนเง่ือนไขสินเช่ือบตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล ลิสซ่ิง เช่าซ้ือ เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ
สินเช่ือทะเบียนรถให้แก่ประชาชน 

3.3 การปรับลดอัตราเงินน าส่งจากสถาบันการเงินเป็นการช่ัวคราว ทราบการปรับลดอตัราเงิน
น าส่งจากสถาบนัการเงินจากอตัราร้อยละ 0.46 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.23 ต่อปี เพื่อให้สถาบนัการเงินมีตน้ทุนต ่าลง 
ซ่ึงจะน าไปสู่การลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้จะช่วยบรรเทาภาระหน้ีของภาคธุรกิจและประชาชน 
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กระทรวงการคลงัมัน่ใจวา่มาตรการดูแลและเยยีวยาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม ระยะท่ี 3 จะเป็นหน่ึงในกลไกท่ีส าคญัในการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน
และภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้เดินต่อไปได้และมาตรการดังกล่าวจะเป็นรากฐานส าคัญ 
ให้เศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งมัน่คงเม่ือวิกฤติคร้ังน้ีผา่นพน้ไป กระทรวงการคลงัจะติดตามสถานการณ์อยา่ง
ใกลชิ้ดและพร้อมท่ีจะออกมาตรการท่ีเหมาะสมมาดูแลเศรษฐกิจไทยอยา่งทนัท่วงทีเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 
 

__________________________________ 
 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
 ขอ้ 1.   โทร 0 2265 8050 ต่อ 5516 
 ขอ้ 2.  โทร 0 2283 5401  
 ขอ้ 3.1 โทร 0 2273 9020 ต่อ 3691 
 ขอ้ 3.2 โทร 0 2273 9020 ต่อ 3219 
 ขอ้ 3.3 โทร 0 2356 7100  



แผนงานด้านสาธารณสุข 
และแผนงานเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ

▪ เยียวยาประชาชน 6 เดือน
▪ เยียวยาเกษตรกร
▪ ดูแลด้านสาธารณสุข

วงเงิน 
600,000 ลบ.

พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อการเยียวยา
และดูแลเศรษฐกิจ
1,000,000 ลบ. 

สรุปมาตรการดูแลและเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 1,900,000 ล้านบาท

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

โดยครอบคลุมโครงการดูแลสนับสนุน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่
▪ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง

ให้เศรษฐกิจชุมชน
▪ สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในระดับพื้นที่

วงเงิน
400,000 ลบ.

พ.ร.ก. ให้อ านาจธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ออก Soft Loan 
เพื่อดูแลภาคธุรกจิ โดยเฉพาะ 

SMEs 500,000 ลบ. 

พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพ
ภาคการเงิน

400,000 ลบ. 

▪ สินเชื่อใหม่ 500,000 ลบ. อัตรา
ดอกเบี้ย 2% ส าหรับ SMEs ที่มี
วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ลบ.

วงเงิน 500,000 ลบ.

▪ ธพ. และ SFIs พักช าระหน้ี
(ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) 6 เดือน 
ให้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อ
ไม่เกิน 100 ลบ.

ตั้งกองทุนรวม Corporate Bond 
Liquidity Stabilization Fund 
หรือ BSF และให้ ธปท. ซื้อขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว

วงเงินกองทุน 
400,000 ลบ.


