
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำารงชีพ
ได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงที่เหลือของปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านหลัก 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังน้ี

 1.1 มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินช่วย
เหลือเพิ่มอีกจำานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน 

 1.2 มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำาหรับผู้สูงอายุ
ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือ
จำานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน 

 1.3  มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ม ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ีได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดของ พม. ท่ีดูแลบุตรและเด็กเล็ก 
ที่มีอายุ 0 ถึง 6 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกจำานวน 
300 บาทต่อคนต่อเดือน  

ท้ังน้ี การบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ท้ัง 3 มาตรการข้างต้น เป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ในการดำารงชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะ
เวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 
โดยเติมเงินเข้าช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) 
เพื่อนำาไปใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จำาเป็น ผ่านเครื่องรับ
ชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ 
หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 

 1.4 มาตรการพักชำาระหน้ีเงินต้นของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองท่ีคงค้างกับสถาบันการเงิน เพ่ือลดภาระ 
ในการชำาระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง จำานวน 50,732 แห่ง โดยเป็น 
กองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำานวน 
27,249 แห่ง และอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน 
จำานวน 23,483 แห่ง ทั้งนี้ การพักชำาระหนี้จะพักชำาระ
เฉพาะเงินต้นเท่านั้น และยังคงต้องชำาระดอกเบี้ยตาม

ปกติ โดยมีรายละเอียดในการดำาเนินงานดังนี้
 1) ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนกองทุนหมู่บ้านฯ ท่ีสมัครใจ 

เข้าร่วมมาตรการพักชำาระหนี้เงินต้นกองทุนหมู่บ้านฯ 
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และจะเริ่มดำาเนิน
การพักชำาระหนี้เงินต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 (1 รอบปีบัญชีของธนาคาร)

 2) ธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนกองทุนหมู่บ้านฯ 
ที่สมัครใจเข้าร่วมมาตรการพักชำาระหน้ีเงินต้นกองทุน
หมู่บ้านฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และจะเริ่มดำาเนินการพักชำาระหนี้เงิน
ต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
(1 รอบปีบัญชีของธนาคาร)

2. มาตรการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพสำาหรับเกษตรกร
ผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรรายย่อย เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินของผู้ประสบ
ภาวะวิกฤติภัยแล้งและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
รายย่อย ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

 2.1 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยลดดอกเบี้ย
ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ในพ้ืนที่จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ได้รับสิทธ์ิจ่ายดอกเบ้ียเหลือ
ร้อยละ 0.1 ต่อปี สำาหรับต้นเงินกู้ท่ีไม่เกิน 300,000 บาท 
เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 2.2 โครงการขยายเวลาชำาระหนี้เงินกู้ โดยขยาย
ระยะเวลาชำาระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดที่มีการประกาศ
เขตฯ ภัยแล้ง ให้ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาชำาระหนี้เดิมเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับจากงวดชำาระเดิม แต่ไม่เกินวันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. มีมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ให้มีเงินทุนสำาหรับเป็น 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ 
และเป็นค่าสร้างหรือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยหรือโรงเรือน
การเกษตร รวมถึงฟ้ืนฟูการผลิตท่ีได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท

 2.3 โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำารงชีพอยู่ได้ และลด
ต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 
20 ไร่ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี
การผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 

2562 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร
3. มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน

ภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการท่อง
เที่ยว และส่งเสริมการลงทุนของ SMEs และภาคเอกชน
ผ่านมาตรการทางการเงินและมาตรการทางภาษี โดย
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 3.1 มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ 
“ชิมช้อปใช้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และ 
สนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำาระเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยผู้สนใจเข้าร่วม
มาตรการจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปในวันลงทะเบียน 
และมีบัตรประจำาตัวประชาชน สามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมมาตรการผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียน
จะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) รัฐบาล
สนับสนุนวงเงินจำานวน 1,000 บาท ต่อคน เพื่อเป็นสิทธิ
ในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
มาตรการ โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และ 2) หาก
ผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใช้จ่ายค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก หรือค่าสินค้าท้องถ่ิน จากผู้ประกอบการ 
ที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินชดเชยเป็น 
จำานวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำาระเงินที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 
บาทต่อคน) เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งนี้  
ในการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้
จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อ

ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำาระเงิน
ด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

 3.2 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่าน
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดำาเนินการร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีวงเงินสินเชื่อรวม 
10,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อสนับสนุน SMEs ทั่วไปให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องหรือลงทุน
ขยายกิจการ และสนับสนุน SMEs ในกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว
และบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ขยายกิจการ และ 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ

 3.3 โครงการค้ำาประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) วงเงินค้ำาประกันสินเชื่อ 
150,000 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือ SMEs ท่ีต้องการสินเช่ือ 
จากสถาบันการเงินแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ ระยะเวลา 
ค้ำาประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 
ค้ำาประกันเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี โดย บสย. จ่าย
ค่าประกันชดเชยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 30 และรัฐบาลจ่าย
ค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี หรือ
ร้อยละ 3.5 ของวงเงินค้ำาประกัน

 3.4 มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่าย เพ่ือการลงทุน
ในเครื่องจักรได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริง (หักค่าสึกหรอ

และค่าเสื่อมราคา 1 เท่าตามปกติ และทยอยหักรายจ่าย
ส่วนเพิ่มอีก 0.5 เท่า โดยเฉลี่ยเท่ากันในแต่ละรอบระยะ
เวลาบัญชี) สำาหรับการลงทุนต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นอกเหนือจากโครงการ/มาตรการสนับสนุน
การลงทุนของ SMEs และการลงทุนของภาคเอกชน
ผ่านมาตรการด้านสินเชื่อ การค้ำาประกันสินเชื่อ และ
มาตรการภาษีดังกล่าวข้างต้นแล้ว สถาบันการเงินของรัฐ 
ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังมีมาตรการสินเช่ือผ่อนปรน
เพ่ือสนับสนุน SMEs และท่ีอยู่อาศัย เพ่ือสนับสนุน SMEs 
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเสริมสภาพคล่อง
หรือลงทุนขยายกิจการ และสนับสนุนให้ประชาชนที่
ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในอัตราดอกเบี้ยที่
ผ่อนปรน วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท สำาหรับสินเช่ือ SMEs 
และวงเงิน 52,000 ล้านบาท สำาหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย 
งบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งเร่งรัดติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย ส่วน
ราชการท่ีได้รับการจัดสรรงบลงทุนอยู่ในระดับสูง รวมท้ัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและรัฐวิสาหกิจ โดยม ี
ท่ีปรึกษาหรือรองอธิบดีท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย 
และที่ปรึกษาหรือรองผู้อำานวยการที่ ผู้อำานวยการ
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้มีการติดตาม
และประชุมหารือเป็นประจำาทุกไตรมาส หรือแล้วแต่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควร

กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ปี 2562 จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
และเกษตรกรรายย่อย ช่วยรักษากำาลังซื้อของเศรษฐกิจ
ฐานราก กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยที่จะช่วยให้ภาคการ
ท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงส่งเสริมการ
ลงทุนของผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการในกลุ่ม
ธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้
มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสร้าง
แรงส่ง (Momentum) ให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 
2562 และปี 2563 ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น

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 


