
ฉบบัท่ี 107/2564                                                                                                                        วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
 

 

 พ.ร.ก.ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลงักู้เงินเพือ่แก้ไขปัญหำเศรษฐกจิและสังคม 
จำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เพิม่เติม พ.ศ. 2564 มผีลบังคบัใช้แล้ว 

 

_________________________________________ 
 

นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง  เปิดเผยวา่ พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลงักู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 2) ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใชว้นัน้ี 
(วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564) โดย พ.ร.ก.ดงักล่าวใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ หรือออก
ตราสารหน้ีในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกรอบวงเงินไม่เกิน 500,000 ลา้นบาท โดยตอ้งลงนามในสัญญากูเ้งิน 
หรือออกตราสารหน้ีภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  

 

การกูเ้งินภายใต ้พ.ร.ก. กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 2 น้ี จะตอ้งน าไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ภายใต้
แผนงานหรือโครงการตามบญัชีแนบทา้ยพระราชก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 3 แผนงาน ไดแ้ก่ 

(1) แผนงานหรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหาการระบาดของ COVID-19 วงเงิน 
30,000 ลา้นบาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

(2) แผนงานหรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชน          
ในทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 วงเงิน 300,000 ลา้นบาท  

(3) แผนงานหรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ            
จากการระบาดของ COVID-19 วงเงิน 170,000 ลา้นบาท  
  ทั้งน้ี ในกรณีจ าเป็นคณะรัฐมนตรีสามารถอนุมติัปรับกรอบวงเงินภายใต้แผนงานหรือโครงการ
ภายใน 3 วตัถุประสงคน้ี์ได ้เพื่อใหก้ารใชจ่้ายเงินสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 

ภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ         
และสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กูเ้งิน COVID-19 
ฉบบัท่ี 1) วงเงิน 1 ลา้นลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัโครงการภายใต้ พ.ร.ก.  
กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 1 แลว้ จ  านวน 287 โครงการ กรอบวงเงินกู ้817,223 ลา้นบาท และกระทรวงการคลงัไดกู้เ้งิน
แลว้ จ านวน 703,841 ลา้นบาท และไดมี้การเบิกจ่ายแล้ว จ  านวน 680,099 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.22 ของ
วงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2563 หดตวัท่ีประมาณ - 6% ซ่ึงต ่ากวา่
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เม่ือเดือนมิถุนายน 2563 ไวท่ี้ - 8.1% และท่ี IMF คาดการณ์ไวท่ี้ประมาณ - 8%  
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นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา สถานการณ์ 
COVID-19 ไดท้วีความรุนแรงข้ึน โดยมีการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วและมีการติดเช้ือเป็นวงกวา้งไปทัว่ประเทศ ท าให้
ประเทศไทยมีจ านวนผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์การขยายตวั GDP ปี 2564 ของไทยไวท่ี้ 
1.5% – 2.5% รัฐบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากการ
ระบาดระลอกใหม่ แต่แหล่งเงินงบประมาณท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหามีจ ากดัและไม่เพียงพอ อีกทั้ง ถือเป็น
กรณีท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษาความปลอดภยัสาธารณะความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ        
หรือป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะ และเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอนัมิอาจหลีกเล่ียงได ้จึงไดมี้การตรา         
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ COVID-19 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กรอบวงเงินไม่เกิน 500,000 ลา้นบาท เพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับใช้ในการแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอนัเน่ืองมาจากการระบาดของ COVID-19 ซ่ึงเป็นวกิฤตของประเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
กบัมาตรการท่ีได้ด าเนินการมาก่อนหน้าน้ี เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกลบัมาสู่สภาวะปกติไดอ้ย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งสามารถเติบโตต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนืภายหลงัจากการระบาดของ COVID-19 บรรเทาหรือยติุลง 

 

ทั้งน้ี กรอบวงเงินกู ้500,000 ลา้นบาท ภายใต ้พ.ร.ก กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 2 เป็นกรอบวงเงินท่ี
เหมาะสมท่ีจะด าเนินมาตรการทางการคลงัเพื่อดูแลดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ช่วยเหลือเยียวยา ตลอดจนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของของ COVID-19 ระลอกใหม่ไดอ้ย่างต่อเน่ืองกบั พ.ร.ก.    
กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 1 โดยคาดวา่การด าเนินโครงการหรือแผนงานภายใต ้พ.ร.ก. กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 2 จะ
ท าใหเ้ศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2564–2565 สามารถขยายตวัไดเ้พิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 1.5 จากกรณีฐาน ก่อนมีการตรา 
พ.ร.ก. กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 2” 

 

นำงแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ท่ีผ่านมา
ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดบ้ริหารจดัการหน้ีสาธารณะอย่างรอบคอบและระมดัระวงัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างครบถว้น และภายใตก้รอบวินัยทางการคลงัอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ท าให้ประเทศไทยมีพื้นท่ีทางการคลงั 
(Fiscal Space) คงเหลือและเพียงพอเพื่อด าเนินนโยบายและแกไ้ขปัญหาวิกฤตของประเทศ ส าหรับการกูเ้งินของ
รัฐบาลในวงเงินไม่เกิน 500,000 ลา้นบาท ภายใต ้พ.ร.ก.กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 2 นั้น ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ
จะบริหารจดัการอยา่งรอบคอบโดยวางแผนและทยอยกูเ้งินตามความจ าเป็นและตามแผนการเบิกจ่ายจริง และไม่ไดกู้เ้งิน
ทั้งจ  านวน 500,000 ลา้นบาท ในคราวเดียว โดยจะใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีผสมผสานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อให้ไดว้งเงินกูท่ี้ครบถว้นภายใตต้น้ทุนท่ีเหมาะสมและความเส่ียงท่ียอมรับได ้รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการแยง่สภาพ
คล่องจากภาคเอกชน และส่งเสริมการพฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ  
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แมว้่าในช่วงปีท่ีผ่านมากระทรวงการคลงัไดด้ าเนินการกูเ้งินภายใต ้พ.ร.ก. กูเ้งิน COVID-19 ฉบบัท่ี 1 
เกือบครบ 1 ลา้นลา้นบาท และจะตอ้งกูเ้พิ่มอีกประมาณ 500,000 ลา้นบาท โดยจะมีการกูใ้นช่วงท่ีเหลือของปีน้ีและใน
ปีหน้า เพื่อใช้ด าเนินนโยบายการคลงัเพิ่มเติมในการดูแลทุกภาคส่วนรวมถึงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบในช่วงวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ทั้ งน้ี ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะได้ประมาณการสัดส่วนหน้ี
สาธารณะต่อ GDP ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2564 วา่จะอยูท่ี่ 58.56% และจะยงัคงด าเนินการบริหารหน้ีสาธารณะดว้ยความ
รอบคอบและระมดัระวงัเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลงัและการบริหารหน้ีสาธารณะให้อยูใ่นระดบัท่ีรัฐบาลสามารถ
บริหารจดัการได ้ทั้งน้ี บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากลยงัมีมุมมองท่ีดีต่อภาคการคลงัท่ีแข็งแกร่งของประเทศ
ไทย ซ่ึงสะทอ้น ความเช่ือมัน่ของการด าเนินนโนบายทางการคลงัของรัฐบาลในช่วงท่ีผา่นมา” 

 

______________________________________ 
 
 
 
ส านกันโยบายและแผน ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




