
บทที่ 9
มาตรการการให้้ความช่่วยเห้ลืือทางการเงิน 
แก่ผู้้้ประกอบการวิสาห้กิจ  
ที่ได้้รับผู้ลืกระทบจากการระบาด้ 
ของโรคติด้เช่้�อไวรัสโคโรนา 2019

SPOTLIGHT

การให้้ความช่่วยเห้ลืือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

มาตรการ Soft Loan จ�าแนกตามสาขาธุรกิจ

• ด้านการพาณิชย ์

 52%

• อุตสาหกรรมการผลิต

 20%
• บริการและอ่�นๆ

 28%

• ปริมาณสินเช่�ออนุมัติ

 132,835 
 ล้านบาท 

 คิดเป็นสินเช่�ออนุมัติเฉลี�ย

 1.7 
 ล้านบาทต่อราย

สถาบันการเงินให้ผู้ประกอบการกู้ย่ม 

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อป ี

วงเงินกู้ไม่เกิน 20%
ของยอดหน้ี ณ 31 ธ.ค. 62 
ปลอดดอกเบี้ย 6 เด่อนแรก 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ที�ได้รับ Soft Loan  

จ�านวน 76,713 ราย
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มาตรการรักษา
ระดับการบริโภคของประเทศ

โครงการเพิ�มก�าลังซ่้อ

ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

โครงการคนละครึ�ง 

เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในด้านการบริโภค 

ระยะที่ 1

เพื่อช่วยเหลือเยียวยา  

และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ 

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

ประมาณ 14 ล้านคน 

ระยะที่ 1

เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก 

โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

ในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม  

และสินค้าทั่วไป เป็นการเพิ่มอุปสงค์ 

การบริโภคภายในประเทศ ท�าให้ 

ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่ม 

หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล 

หรือร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์  

ให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

ระยะที่ 2

เพื่อช่วยรักษาระดับคุณภาพชีวิต 

ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

ให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 

ระยะที่ 2

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ระดับฐานราก 

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดช่วงไตรมาสที่ 1  

ของปี 2564  

ผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอย 

ของประชาชน

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 9-01



มาตรการการให้้ความช่่วยเห้ลืือทางการเงินแก่ผู้้้ประกอบการวิสาห้กิจ  
ทีไ่ด้้รบัผู้ลืกระทบจากการระบาด้ของโรคตดิ้เช่ื�อไวรสัโคโรนา 2019 

1. เกี่ยวกับมาตรการ
ด้้วยการระบาด้ของโรคติิด้เช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด้ 19) ได้้ส่งผลกระทบในวงกว้าง และมีีแนวโน้มีรุนแรง  

รัฐบาล โด้ยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จึึงร่วมีกันวางแนวทางเพ้ื่�อรักษาเสถีียรภาพื่ระบบเศรษฐกิจึ 
และระบบการเงินในสภาวการณ์ที�มีีการแพื่ร่ระบาด้ของโควิด้ 19 แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ�งเป็นผู้จึ้างแรงงาน 80%  
ของประเทศ ที�อาจึประสบปัญห่าขาด้สภาพื่คล่อง และส่งผลให่้มีีการเลิกจึ้างงานและผิด้นัด้ชื้�าระห่นี� โด้ยมีาติรการ  
Soft Loan ค้อการให้่สินเช้ื้�อแก่สถีาบันการเงินในอัติราด้อกเบี�ยติ��า อัติราด้อกเบี�ย 0.01% ต่ิอปี ระยะเวลา 2 ปี เพ้ื่�อให้่สถีาบัน 
การเงินน�าสินเช้ื้�อดั้งกล่าวไปกระจึายให้่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอัติราด้อกเบี�ยไม่ีเกิน 2% ต่ิอปี ระยะเวลา 2 ปี  
และไม่ีให้่เรียกเก็บด้อกเบี�ยใน 6 เด้้อนแรก โด้ยก�าห่นด้ให้่สถีาบันการเงินน�าสินเช้ื้�อไปให้่กู้ย้มีแก่ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึที�มีี 
ยอด้ห่นี�คงค้างกับสถีาบันการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคมี 2562 ไม่ีเกิน 500 ล้านบาท และผู้ประกอบวิสาห่กิจึสามีารถีขอ 
กู้ย้มีเงินกับสถีาบันการเงินได้้ไม่ีเกินร้อยละ 20 ของยอด้ห่นี�คงค้าง 

 1.1 วัตถุประสงค์

มีาติรการมีีวัติถุีประสงค์เพ้ื่�อสนับสนุนห่ร้อช่ื้วยเห่ล้อผู้ประกอบวิสาห่กิจึขนาด้กลางและขนาด้ย่อมีให้่ผ่านพ้ื่น 
สถีานการณ์การระบาด้ของโรคติิด้เช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 โด้ยการให้่สินเช้ื้�อเพิื่�มีเติิมีเพ้ื่�อเสริมีสภาพื่คล่องแก่ผู้ประกอบการ 
วิสาห่กิจึขนาด้กลางและขนาด้ย่อมี รวมีถีึงมีีการชื้ะลอการชื้�าระห่นี�เพ้ื่�อให้่สอด้คล้องกับความีสามีารถีในการชื้�าระห่นี�ของ 
ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึขนาด้กลางและขนาด้ย่อมีที�คาด้ว่าจึะลด้ลงอย่างรุนแรงจึากผลกระทบของการระบาด้

 1.2 เปา้ห้มายผู้้ป้ระกอบการวสิาห้กจิขนาด้กลืางแลืะขนาด้ยอ่ม ทีม่ลีืกัษณะตามที ่ธปท. 
   ก�าห้นด้ไว้ 6 ข้อ ได้้แก่

1. วิสาห่กิจึที�มีีวัติถุีประสงค์ในการใช้ื้สินเช้ื้�อเพ้ื่�อเสริมีสภาพื่คล่องส�าห่รับประกอบธุรกิจึ ลด้ผลกระทบ 
 ต่ิอการจ้ึางงาน

2. เป็นบคุคลธรรมีด้าห่ร้อนติิบิคุคลที�จึด้ทะเบยีนในประเทศไทย ที�มีสีถีานประกอบการและประกอบธรุกิจึ 
 ในประเทศไทย

3. มีีวงเงินสินเช้ื้�อรวมีทั�งกลุ่มีธุรกิจึของผู้ประกอบการวิสาห่กิจึที�มีีกับสถีาบันการเงินแต่ิละแห่่งไม่ีเกิน  
 500 ล้านบาท ณ วันที� 31 ธันวาคมี พื่.ศ. 2562 แติ่ไมี่รวมีถีึงวงเงินติามีภาระผูกพื่ัน วงเงินสินเชื้้�อ 
 ส่วนบุคคลภายใติ้การก�ากับ วงเงินสินเช้ื้�อรายย่อยเพ้ื่�อการประกอบอาชื้ีพื่ภายใติ้ก�ากับ และวงเงิน 
 สินเช้ื้�อบัติรเครด้ิติ อนึ�งกลุ่มีธุรกิจึห่มีายถึีงกลุ่มีบุคคลธรรมีด้าและกลุ่มีนิติิบุคคล ดั้งนี� ในกรณี 
 บุคคลธรรมีด้าพิื่จึารณาจึากบุคคลที�มีีความีสัมีพัื่นธ์ใกล้ชิื้ด้ในฐานะสามีีภรรยา และในกรณีนิติิบุคคล 
 พิื่จึารณาจึากบรษัิทที�มีีความีสัมีพัื่นธ์ในลักษณะบริษัทลูกของผู้ประกอบการวสิาห่กิจึโด้ยถ้ีอหุ้่นเกินกว่า 
 ร้อยละ 50 เพื่ียงห่นึ�งทอด้1 

1 ปรับในประกาศ ธปท. ฉบบัท่ี 3 เดิมประกาศ ธปท. ฉบบัแรก ธปท. ไดนิ้ยามกลุ่มธุรกิจไว้ว่าบุคคลหลายคนท่ีฐานะการเงนิและความสามารถในการช�าระหน้ีมคีวามเก่ียวเน่ือง 

 สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนเสมือนว่าการให้สินเช่่อแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการให้สินเช่่อแก่บุคคลเดียวกันเช่นบริษัทแม่บริษัทลูก บริษัทร่วม 

 หร่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลนั�นตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์์การก�ากับลูกหน้ีรายใหญ่่ (Single Lending Limit)
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รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

สถาบันการเง�น

• ธนาคารพาณิชย�
• สถาบันการเง�นเฉพาะกิจ

ธปท. ให�สถาบันการเง�นกู�ยืม

• อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต�อป�
• ระยะเวลา 2 ป�

สถาบันการเง�นให�ผู�ประกอบการว�สาหกิจกู�ยืม

• วงเง�นกู�ไม�เกิน 20% ของยอดหนี้ ณ 31 ธ.ค. 62
• อัตราดอกเบี้ยไม�เกิน 2% ต�อป�
• ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
• ระยะเวลา 2 ป� หากพ�น 2 ป�สถาบันการเง�นปรับดอกเบี้ยได�

ผู�ประกอบการว�สาหกิจ

• ลูกหนี้เดิม
• ยอดหนี้ ณ 31 ธ.ค. 62 ไม�เกิน 500 ล�านบาท
• ไม�เป�น NPL

4. ไมี่เป็นลูกห่นี�ที�ถีูกจึัด้ชื้ั�นเป็นสินทรัพื่ย์จึัด้ชื้ั�นติ��ากว่ามีาติรฐาน สินทรัพื่ย์จึัด้ชื้ั�นสงสัย สินทรัพื่ย์จึัด้ชื้ั�น 
 สงสัยจึะสูญ สินทรัพื่ย์จัึด้ชื้ั�นสูญ ติามีประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยว่าด้้วยห่ลักเกณฑ์การจัึด้ชื้ั�น 
 และการกันเงินส�ารอง ณ วันที� 31 ธันวาคมี 2562

5. ไม่ีเป็นบริษัทที�มีีห่ลักทรัพื่ย์จึด้ทะเบียนในติลาด้ห่ลักทรัพื่ย์แห่่งประเทศไทย เว้นแต่ิเป็นบริษัท 
 ที�มีีห่ลักทรัพื่ย์จึด้ทะเบียนในติลาด้ห่ลักทรัพื่ย์ เอ็มี เอ ไอ (MAI)2 

6. ไมี่เป็นผู้ประกอบธุรกิจึทางการเงิน

 1.3 งบประมาณ

งบประมีาณสามีารถีแบ่งได้้เป็น 3 ส่วน ได้้แก่ 
1. เงนิทนุห่มีนุเวยีนของมีาติรการ : มีวีงเงินให้่กูย้ม้ีแก่สถีาบนัการเงินเพ้ื่�อด้�าเนนิมีาติรการในวงเงนิทั�งสิ�น 

 ไมี่เกิน 500,000 ล้านบาท 
2. รายได้้ของมีาติรการ : มีีการเรียกเก็บด้อกเบี�ยจึากสถีาบันการเงินในอัติราด้อกเบี�ยร้อยละ 0.01 ติ่อปี 
3. ค่าใช้ื้จ่ึายของมีาติรการ : มีีการชื้ด้เชื้ยความีเสียห่ายของสถีาบันการเงินจึากการให้่กู้ย้มีเงินแก่ 

 ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึ และมีีการชื้ด้เชื้ยด้อกเบี�ยที�สถีาบันการเงินไม่ีเรียกเก็บจึากผู้ประกอบการ 
 วิสาห่กิจึในช่ื้วงระยะเวลา 6 เด้้อนแรกนับแต่ิวันที�ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึได้้รับสินเช้ื้�อเพิื่�มีเติิมี

 1.4 ลืักษณะการด้�าเนินมาตรการ

ภาพที่ 9.1 : สรุปขั�นตอนการด�าเนินมาตรการ

ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก ธปท. 

2 ขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบการวิสาหกิจในประกาศ ธปท. ฉบับท่ี 2 ซ่่งในฉบับแรกไม่นับรวมผู้ประกอบการวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)

การประมวลผลงานส่งเสริม SMEs ตามนโยบายรัฐ
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 การยื่นคําขอกู�ยืมเง�นต�อ ธปท.

• ภายใน 6 เดือน นับแต� พ.ร.ก. ใช�กําหนด 
 หร�อตามระยะเวลาที่ ธปท. ขยายเพ��มเติม
• ยื่นกู�ยืมในวันจันทร�ของทุกสัปดาห� ก�อนเวลา 11.00 น.
 หร�อตามวันและเวลาที่ ธปท. กําหนดเพ��มเติม
• หากวันจันทร�ของสัปดาห�ใดตรงกับวันหยุด ให�สถาบันการเง�น
 ยื่นคําขอกู�ยืมเง�นต�อ ธปท. ในวันทําการถัดไป ก�อนเวลา 11.00 น.

 การพ�จารณาคําขอกู�ยืมเง�น

• อนุมัติให�กู�ยืมตามจํานวนที่ ธปท. เห็นสมควร

 การให�กู�ยืมเง�นของ ธปท.

• ธปท. รับซ�้อตั�วสัญญาใช�เง�นที่สถาบันการเง�นเป�นผู�ออก
• กําหนดชําระไม�เกิน 2 ป� นับแต�วันที่สถาบันการเง�นได�รับเง�นกู�ยืมจาก ธปท.
• การกู�ยืมเง�นกับ ธปท. ครั�งแรก ให�สถาบันการเง�นทําหนังสือยืนยัน
 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และว�ธีการการจ�ายเง�นชดเชย
 ที่คณะกรรมการกํากับการจ�ายเง�นชดเชยกําหนด
• ตรวจสอบและรับรองว�าผู�ประกอบการว�สาหกิจที่มาขอสินเช�่อเพ��มเติม
 ตามหนังสือความตกลงเพ�่อกู�ยืมเง�นมีลักษณะตามที่กําหนด

1. หนังสือความตกลงตามแบบฟอร�ม
2. ออกตั�วสัญญาใช�เง�น 

 โดยมีรายละเอียด
 2.1. ระบุจํานวนเง�นที่ขอกู�ยืม

 2.2. วันกําหนดชําระไม�เกิน 2 ป�

 2.3. กําหนดอัตราดอกเบี้ย

  ร�อยละ 0.01 ต�อป�

สถาบันการเง�น

การยื่นคําขอ
กู�ยืมเง�นต�อ ธปท.

การพ�จารณาคําขอกู�ยืมเง�น

การให�กู�ยืมเง�นของ ธปท.

ธปท. จึะให่้กู้ย้มีเงินแก่สถีาบันการเงิน เพ้ื่�อให้่สถีาบันการเงินน�าเงินดั้งกล่าวไปให่้กู้ย้มีเพิื่�มีเติิมีแก่ผู้ประกอบการ 
วิสาห่กิจึที�มีีศักยภาพื่ เพ้ื่�อเสริมีสภาพื่คล่อง สามีารถีเข้าถึีงแห่ล่งเงินทุนที�มีีต้ินทุนติ��า รักษาระดั้บการจ้ึางงาน ทั�งนี�  
สถีาบันการเงินมีีการติิด้ติามีดู้แลให้่ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึน�าเงินสินเช้ื้�อไปใช้ื้ส�าห่รับการด้�าเนินธุรกิจึ เช่ื้น การชื้�าระห่นี�แก่ 
เจ้ึาห่นี�การค้า และการจ่ึายค่าแรงงาน และติิด้ติามีดู้แลไม่ีให้่ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึน�าเงินสินเช้ื้�อมีาชื้�าระห่นี�เดิ้มีที�มีีอยู่กับ 
สถีาบันการเงิน

ภาพที่ 9.2 : วิธีการและก�าหนดระยะเวลาในการย่ืนขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ของสถาบันการเงิน

ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก ธปท. 
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 ธปท. นําเง�นเข�าบัญช�เง�นฝากของสถาบันการเง�นที่ ธปท. 

• ตามจํานวนที่สถาบันการเง�นได�รับการอนุมัติในแต�ละครั�งภายใน 
 1 วันทําการนับแต�วันที่ ธปท. ได�รับหนังสือความตกลงเพ�่อกู�ยืมเง�น
 ตั�วสัญญาใช�เง�น และเอกสารประกอบอื่นๆ จากสถาบันการเง�นครบถ�วนแล�ว 

• เมื่อ ธปท. ได�ดําเนินการนําเง�นเข�าบัญช�ดังกล�าวแล�ว ให�ถือว�าสถาบันการเง�น
 ได�รับเง�นกู�ยืมจาก ธปท. แล�ว

 การชดเชยความเสียหายและดอกเบี้ย

• เมื่อครบ 2 ป� 6 เดือนนับแต�วันที่ พ.ร.ก. ใช�บังคับ 

• ธปท. คํานวณเง�นชดเชยที่ต�องจ�ายให�แก�สถาบันการเง�นที่ได�รับความเสียหาย
 จากการให�กู�ยืมเง�นแก�ผู�ประกอบการว�สาหกิจตามมาตรา 11 แห�ง พ.ร.ก.

• คํานวณเง�นชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเง�นไม�เร�ยกเก็บจากผู�ประกอบการว�สาหกิจ
 ในช�วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต�วันที่ผู�ประกอบการว�สาหกิจได�รับสินเช�่อเพ��มเติม
 ตามมาตรา 9 แห�ง พ.ร.ก.

 สถาบันการเง�นต�องให�สินเช�่อ
 ตามวัตถุประสงค� และข�อกําหนด

สถาบันการเง�นให�สินเช�่อ
กับผู�ประกอบการว�สาหกิจ

 การรายงานข�อมูล 

• สถาบันการเง�นส�งรายงานสถานะผู�ประกอบการว�สาหกิจที่ได�รับสินเช�่อเพ��มเติม
 ตาม พ.ร.ก. กําหนด ณ สิ�นเดือนของทุกเดือน 

• รายงานในระบบ DMS DA Extranet ภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป 
 เร�่มตั�งแต�งวดสิ�นเดือนพฤษภาคม 2563 เป�นต�นไป

ภาพที่ 9.3 : การให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และการรับเงินชดเชยของสถาบันการเงิน

ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก ธปท. 
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SMEs กลาง

18%

SMEs เล็ก

76%

SMEs ใหญ 6%

2. ผู้ลืการด้�าเนินงานมาตรการ

ธปท. ได้้ด้�าเนินมีาติรการในการปล่อยสินเช้ื้�อ Soft Loan เม้ี�อวันที� 19 เมีษายน 2563 และยุติิการรับค�าขอสินเช้ื้�อ 
เม้ี�อวันที� 18 เมีษายน 2564 มีีผลการด้�าเนินมีาติรการ ดั้งนี�

ปริมีาณสินเช้ื้�ออนุมัีติิ 132,835 ล้านบาท คิด้เป็นสินเช้ื้�ออนุมัีติิเฉลี�ย 1.7 ล้านบาทต่ิอราย และเม้ี�อพิื่จึารณาติามี 
ขนาด้ของลูกห่นี� ดั้งนี� ลูกห่นี�รายเล็ก วงเงินสินเช้ื้�อ 0 - 20 ล้านบาท ลูกห่นี�รายกลาง วงเงินสินเช้ื้�อ 20 - 100 ล้านบาท และ 
ลูกห่นี�รายให่ญ่ วงเงินสินเช้ื้�อ 100 - 500 ล้านบาท พื่บว่า ลูกห่นี�รายเล็กขอรับสินเช้ื้�อจึากมีาติรการคิด้เป็นสัด้ส่วนมีากถึีง 
ร้อยละ 76 กล่าวค้อ ปริมีาณสินเช้ื้�อประมีาณ 100,955 ล้านบาท ถูีกปล่อยให้่แก่ลูกห่นี�รายเล็ก

ภาพที่ 9.4 : สัดส่วนสินเช่่อท่ีอนุมัติแล้ว แบ่งตามขนาดของลูกหน้ี

ที่มา : ธปท.

ด้้านจึ�านวนผู้ประกอบการวิสาห่กิจึที�เข้าร่วมีมีาติรการพื่บว่า มีีจึ�านวนผู้ประกอบการวิสาห่กิจึที�ได้้รับ Soft Loan 
จึ�านวน 76,713 ราย เม้ี�อจึ�าแนกติามีสาขาธุรกิจึพื่บว่า ด้้านการพื่าณิชื้ย์มีีจึ�านวนผู้ประกอบการวิสาห่กิจึเข้าร่วมีมีาติรการ 
สูงที�สุด้ร้อยละ 52 รองลงมีาค้อด้้านอุติสาห่กรรมีการผลิติ และบริการและอ้�นๆ คิด้เป็นสัด้ส่วนร้อยละ 20 และร้อยละ 14  
ติามีล�าด้ับ 
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กอสราง
และอสังหาฯ 
9%

พาณิชย

52%

อุตสาหกรรม
การผลิต

20%

บริการ
และอื่นๆ

14%

โรงแรมและที่พัก 5%

ภาพที่ 9.5 : สัดส่วนสาขาธุรกิจท่ีได้รับสินเช่่อ Soft Loan

ที่มา : ธปท.

3. ผู้ลืการประมวลืผู้ลืมาตรการ (เบื�องต้น)

 1. ศักยภาพของมาตรการ
ด้้านผู้ประกอบการ SMEs มีาติรการฯ ยังกระจึายไม่ีทั�วถึีงเพื่ราะการก�าห่นด้เง้�อนไขและคุณสมีบัติิของ SMEs  

ที�เข้าร่วมีมีาติรการ ได้้ส่งผลให้่ผู้ประกอบการ SMEs ที�มีีศักยภาพื่บางส่วนไม่ีสามีารถีเข้าร่วมีมีาติรการ และด้้านสถีาบันการเงิน 
พื่บว่า มีาติรการยังไม่ีสามีารถีรองรับความีเสี�ยงได้้อย่างเพีื่ยงพื่อ ท�าให้่สถีาบันการเงินไม่ีกล้าปล่อยสินเช้ื้�อให้่แก่ SMEs

 2. ประสิทธิภาพของกลืไกการขับเคลืื่อนการท�ามาตรการ
ประสิทธิภาพื่ในการใช้ื้ทรัพื่ยากร เป็นการใช้ื้ระบบการเงินของประเทศที�มีีอยู่เดิ้มีในการด้�าเนินมีาติรการ  

แติ่การขับเคล้�อนไมี่เป็นผลมีากเพื่ราะเง้�อนไขด้ังที�กล่าวข้างติ้น

 3. ประโยช่น์ที่เกิด้ข้�นแก่ SMEs แลืะเศรษฐกิจของประเทศทั�งทางตรงแลืะทางอ้อม
ผู้ประกอบการ SMEs มีีเงินห่มีุนเวียนเพื่้�อประคองธุรกิจึ ไมี่ติ้องเลิกการจึ้างงาน และมีีเงินจึ่ายเจึ้าห่นี�การค้า  

แติ่ยังสามีารถีสร้างผลกระทบติ่อเศรษฐกิจึติ��า 

 4. ผู้ลืที่เกิด้ขึ�นจากการใช่้มาตรการทั�งในเช่ิงบวกแลืะเช่ิงลืบ
ผลที�เกิด้ขึ�นจึากมีาติรการในเชื้งิบวกคอ้ SMEs มีแีห่ล่งเงนิทนุห่มีนุเวยีนอตัิราด้อกเบี�ยติ��าในช่ื้วงการแพื่ร่ระบาด้ของ

โรคโควดิ้ 19 อย่างไรกต็ิามี ผลเชิื้งบวกดั้งกล่าวไม่ีสามีารถีขยายเป็นวงกว้างได้้เพื่ราะไม่ีสามีารถีปล่อยสนิเชื้้�อได้้ติามีเป้าห่มีาย

ส่วนผลที�เกิด้ขึ�นในเชิื้งลบพื่บว่า สถีาบันการเงินต้ิองรับความีเสี�ยงจึากการปล่อยสินเช้ื้�อให้่แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ซึ�งแม้ีว่าในช่ื้วงด้�าเนินมีาติรการอาจึเป็นลูกห่นี�ชัื้�นดี้ แต่ิห่ากสถีานการณ์โควิด้ 19 ไม่ีคลี�คลายอาจึท�าให่้ลูกห่นี�กลุ่มีดั้งกล่าว
เป็น NPL ซึ�งรัฐบาลต้ิองจ่ึายเงินชื้ด้เชื้ยแก่สถีาบันการเงินเพิื่�มีขึ�นในอนาคติ
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 5. ปัญห้าอุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการ

ปัญห่าและอุปสรรคในการเข้าถึีงมีาติรการ 4 ข้อส�าคัญ ได้้แก่ (1) การก�าห่นด้คุณสมีบัติิของวิสาห่กิจึผู้เข้าร่วมี 
มีาติรการ (2) ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึไม่ีประสงค์ใช้ื้สินเช้ื้�อ Soft Loan (3) การชื้ด้เชื้ยความีเสี�ยงของมีาติรการยังไม่ีเพีื่ยงพื่อ  
และ (4) สถีาบันการเงินบางแห่่งได้้ด้�าเนินมีาติรการในลักษณะเดี้ยวกัน โด้ยมีีรายละเอียด้ ดั้งนี�

1. เน้�องจึากมีาติรการ Soft Loan เป็นมีาติรการระยะสั�น เร่งด้่วนฉุกเฉิน ธปท. จึึงติ้องการชื้่วยเห่ล้อกลุ่มีลูกห่นี� 
ที�สถีาบันการเงินมีีข้อมูีลพื่ร้อมีและสามีารถีติดั้สินใจึได้้ทันที จึึงก�าห่นด้เปา้ห่มีายเป็นกลุ่มีลูกห่นี�เดิ้มีที�มีีศักยภาพื่  
ท�าให้่กลุ่มีเป้าห่มีายแคบลงและสามีารถีปล่อยสินเช้ื้�อได้้น้อยราย ส่งผลให้่ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึบางราย 
ที�มีีศักยภาพื่แติ่ไมี่เคยเป็นลูกห่นี�กับสถีาบันการเงินไมี่สามีารถีเข้าร่วมีมีาติรการได้้

2. ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึยังไม่ีมีีความีประสงค์ในการใช้ื้เงินสินเช้ื้�อ Soft Loan เพื่ราะเป็นช่ื้วงที�ธุรกิจึไม่ีสามีารถี 
สร้างรายได้้ได้้ โด้ยผู้ประกอบการวิสาห่กิจึมีองว่าการขอรับสินเช้ื้�อเป็นการแบกรับต้ินทุนเพิื่�มีขึ�น ซึ�งมีีลูกห่นี� 
ที�แจึ้งความีประสงค์ขอค้นเงินสินเชื้้�อ Soft Loan ก่อนครบก�าห่นด้ชื้�าระกว่า 7,000 ล้านบาท

3. การชื้ด้เชื้ยความีเสี�ยงของรัฐไม่ีจูึงใจึมีากพื่อที�จึะสนับสนุนให้่สถีาบันการเงินกล้าปล่อยสินเช้ื้�อให้่แก่ 
ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึ โด้ยสถีาบันการเงินต้ิองค�านึงถึีงความีเสี�ยงต่ิางๆ ที�อาจึเกิด้ขึ�น ฉะนั�น สถีาบันการเงิน 
จึึงเล้อกที�จึะปล่อยสินเช้ื้�อให้่แก่ผู้ประกอบการวิสาห่กิจึที�มีีห่ลักประกันเพีื่ยงพื่อ 

4. ในชื้่วงเวลาใกล้เคียงกันมีีสถีาบันการเงินบางแห่่งได้้ออกมีาติรการในลักษณะเด้ียวกันของสถีาบันเองอยู่แล้ว  
ซึ�งเป็นการชื้่วยเห่ล้อกลุ่มีเป้าห่มีายเด้ียวกัน เชื้่น ธนาคารออมีสิน เป็นติ้น

 6. ข้อจ�ากัด้แลืะข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบายเพ่่อการจัด้ท�ามาตรการอื่นๆ ต่อไป

ด้้วยปัญห่าและอุปสรรคที�กล่าวข้างติ้น โด้ยเฉพื่าะการก�าห่นด้เง้�อนไขของผู้ประกอบการ SMEs และห่ลักเกณฑ ์
ในการสนับสนุนสถีาบันการเงิน ส่งผลให่้วงเงินสินเชื้้�อภายใติ้มีาติรการ Soft Loan คงค้างประมีาณ 350,000 ล้านบาท และ  
ธปท. ไมี่ขยายระยะเวลาด้�าเนินมีาติรการ มีาติรการ Soft Loan จึึงสิ�นสุด้การรับค�าขอกู้สินเชื้้�อเมี้�อวันที� 18 เมีษายน 2564  
จึึงน�ามีาสู่ข้อเสนอแนะในการจึัด้ท�ามีาติรการอ้�นๆ ติ่อไป ค้อ เปลี�ยนแปลงเง้�อนไขในการรับผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมี 
มีาติรการ และการเปลี�ยนแปลงห่ลักเกณฑ์และเง้�อนไขของสถีาบันการเงิน ทั�งระยะเวลา อัติราด้อกเบี�ย ห่ร้ออ้�นใด้  
ในการสนับสนุนให่้สถีาบันการเงินสามีารถีปล่อยสินเชื้้�อได้้มีากขึ�น

ทั�งนี� ธปท. ได้้น�าวงเงินดั้งกล่าวมีาจัึด้ท�ามีาติรการให่ม่ี โด้ยได้้ปรับห่ลักเกณฑ์และเง้�อนไขต่ิางๆ ที�เป็นอุปสรรคเดิ้มี 
ของมีาติรการ Soft Loan เกิด้เป็นมีาติรการให่มี่ 2 มีาติรการ ได้้แก่ (1) มีาติรการสนับสนุนการให่้สินเชื้้�อแก่ผู้ประกอบธุรกิจึ  
(สินเช้ื้�อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท มีุ่งเน้นให่้สถีาบันการเงินส่งผ่านสภาพื่คล่องด้ังกล่าวแก่ผู้ประกอบธุรกิจึ SMEs  
ที�ได้้รับผลกระทบแติ่ยังมีีศักยภาพื่ และ (2) มีาติรการสนับสนุนการรับโอนทรัพื่ย์ชื้�าระห่นี� และให่้สิทธิลูกห่นี�ซ้�อค้น  
(โครงการพื่ักทรัพื่ย์พื่ักห่นี�) วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีุ่งเน้นในการชื้่วยเห่ล้อผู้ประกอบธุรกิจึที�ได้้รับผลกระทบรุนแรง  
ติ้องใชื้้เวลานานในการฟื้นติัว แติ่ยังมีีศักยภาพื่และมีีทรัพื่ย์สินเป็นห่ลักประกัน
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มาตรการรักษาระด้ับการบริโภคของประเทศ

1. เกี่ยวกับมาตรการ

ภายใต้ิสถีานการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของโรคติิด้เช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ�งส่งผลกระทบต่ิอเศรษฐกิจึเป็นวงกว้าง  
ทั�งภาคการผลิติและภาคการบริโภคนั�น ส�านักงานเศรษฐกิจึการคลัง กระทรวงการคลัง ในฐานะห่น่วยงานที�ก�ากับดู้แลนโยบาย 
การขับเคล้�อนและรักษาเสถีียรภาพื่เศรษฐกิจึไทย ได้้เสนอมีาติรการรักษาระด้ับการบริโภคของประเทศ ในการประชืุ้มี 
ศูนย์บริห่ารสถีานการณ์เศรษฐกิจึจึากผลกระทบการระบาด้ของโรคติิด้เช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที� 16 กันยายน 2563)  
โด้ยมีาติรการรักษาระดั้บการบริโภคของประเทศประกอบด้้วย 2 โครงการ ได้้แก่ (1) โครงการเพิื่�มีก�าลังซ้�อให้่แก่ผู้มีี 
บัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐ และ (2) โครงการคนละครึ�ง เริ�มีด้�าเนินโครงการระยะที� 1 เด้้อนตุิลาคมี - ธันวาคมี 2563 และ 
ขยายระยะเวลาเป็นระยะที� 2 เด้้อนมีกราคมี - มีีนาคมี 2564 

โครงการเพิื่�มีก�าลังซ้�อให้่แก่ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐด้�าเนินการโด้ยเพิื่�มีวงเงินค่าซ้�อสินค้าอุปโภคบริโภคให้่แก่ 
ผูม้ีบัีติรสวสัด้กิารเป็น 500 บาทต่ิอเด้อ้น รวมี 6 เด้อ้น และโครงการคนละครึ�งภาครฐัร่วมีจ่ึาย (Co-pay) ร้อยละ 50 จึ�านวน 
ไม่ีเกนิ 150 บาทต่ิอคนต่ิอวัน ห่รอ้ไม่ีเกนิ 3,500 บาทต่ิอคน ติลอด้ระยะเวลาโครงการ ส�าห่รบัค่าอาห่าร เคร้�องด้้�มี และสนิค้าทั�วไป

 1.1 วัตถุประสงค์

มีาติรการรักษาระดั้บการบริโภคของประเทศ มีีวัติถุีประสงค์เพ้ื่�อเพิื่�มีก�าลังซ้�อให้่แก่กลุ่มีผู้มีีรายได้้น้อยและประชื้าชื้น 
ทั�วไป และช่ื้วยเห่ล้อผู้ประกอบการรายย่อย โด้ยมีาติรการข้างต้ินแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้้แก่ โครงการเพิื่�มีก�าลังซ้�อให้่แก่ 
ผู้มีีบัติรสวัสด้ิการแห่่งรัฐ และโครงการคนละครึ�ง มีีรายละเอียด้วัติถีุประสงค์รายโครงการ ด้ังนี�

ตารางที่ 9.1 : วัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการ

โครงการเพิม่ก�าลัืงซื�อให้้แก่ผู้้ม้บัีตรสวัสด้กิารแห่้งรฐั โครงการคนลืะครึ่ง

ระยะที่  1 เพื่้�อชื้ ่วยเห่ล้อเยียวยา และลด้ภาระ 
ค ่าใชื้ ้จึ ่ ายให่ ้แก ่กลุ ่มีผู ้ มีี บัติรสวัสดิ้การแห่ ่งรัฐ  
ประมีาณ 14 ล้านคน ในชื้่วงที�มีีการแพื่ร่ระบาด้ 
ของโรคติิด้เชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ�งท�าให่้ไมี่สามีารถี 
ประกอบอาชื้ี พื่ ไ ด้ ้ ติ ามีปกติิ  มีี ร า ย ได้ ้ ล ด้ล ง  
และไมี่สามีารถีห่ารายได้้จึากแห่ล่งอ้�นมีาทด้แทนได้้

ระยะที่ 2 เพื่้�อชื้่วยรักษาระด้ับคุณภาพื่ชื้ีวิติของ 
ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐ อันก่อให้่เกิด้การใช้ื้จ่ึาย 
ในท้องถิี�น ช่ื้วยเห่ล้อผู้ประกอบการในพ้ื่�นที� ซึ�งถ้ีอเป็น 
วงจึรเศรษฐกิจึฐานรากที�ส�าคัญอีกด้้วย

ระยะ ท่ี  1  เพื่้� อฟ ื ้นฟู เศรษฐกิจึระด้ับฐานราก 
โด้ยการลด้ภาระค่าใชื้้จึ่ายของประชื้าชื้นในส่วนของ 
ค่าอาห่าร เคร้�องด้้�มี และสนิค้าทั�วไป อันจึะเปน็การเพิื่�มี 
อุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ�งจึะส่งผลให้่ 
ผู้ประกอบการรายย่อย โด้ยเฉพื่าะกลุ่มีห่าบเร่ แผงลอย  
ที�ไมี่ใชื้่นิติิบุคคลห่ร้อร้านสะด้วกซ้�อธุรกิจึแฟรนไชื้ส์  
ให่้มีีรายได้้จึากการขายสินค้าเพื่ิ�มีขึ�น

ระยะ ท่ี  2  เพื่้� อฟ ื ้นฟู เศรษฐกิจึระด้ับฐานราก 
ให้่เ ป็นไปอย่างต่ิอเน้�องติลอด้ช่ื้วงไติรมีาสที�  1  
ของปี 2564 ผ่านการบริโภคจัึบจ่ึายใช้ื้สอยของ 
ประชื้าชื้น

ท่ีมา : คณะกรรมการกลั�นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สรุปโดยมูลนิธิ สวค.

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 9-09



 1.2 เป้าหมาย 

ในภาพื่รวมีของมีาติรการรักษาระด้ับการบริโภคของประเทศ กระทรวงการคลังคาด้ว่า ทั�งโครงการเพื่ิ�มีก�าลังซ้�อ 
ให้่แก่ผูม้ีบีตัิรสวสัด้กิารแห่่งรฐั และโครงการคนละครึ�ง จึะช่ื้วยลด้ภาระค่าครองชื้พีื่ให้่แก่ประชื้าชื้นผูม้ีรีายได้้น้อย และช่ื้วยรกัษา 
ก�าลังซ้�อในระบบเศรษฐกิจึ จึากการเติิมีเมี็ด้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจึ 81,000 ล้านบาท ครอบคลุมีประชื้าชื้น 24 ล้านคน  
ซึ�งจึะชื้่วยให่้มีีเงินห่มีุนเวียนในระบบเศรษฐกิจึเพื่ิ�มีขึ�นในชื้่วงที�เห่ล้อของปี 2563 และส่งแรงขับเคล้�อนติ่อเน้�องไปยังปี 2564  
โด้ยมีีรายละเอียด้ผลที�คาด้ว่าจึะได้้รับในแติ่ละโครงการ ด้ังนี�

ตารางที่ 9.2 : ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการเพิม่ก�าลัืงซื�อให้้แก่ผู้้ม้บัีตรสวัสด้กิารแห่้งรฐั โครงการคนลืะครึ่ง

1. ช่ื้วยบรรเทาภาระค่าใช้ื้จ่ึายให้่ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การ 
แห่่งรัฐ สามีารถีด้�ารงชีื้วิติขั�นพื่้�นฐานในชื้่วงที�มีี 
สถีานการณ ์การแพื่ร ่ ระบาด้ของโรคติิด้เชื้้� อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้้ 

2. ส่งผลต่ิอเน้�องในการพัื่ฒนาคุณภาพื่ชีื้วิติ ซึ�งเป็น 
กลุ่มีผู้มีีรายได้้น้อย และมีีความีเปราะบางทางด้้าน 
ทรัพื่ย์สินและห่นี�สิน 

3. ก่อให้่เกิด้การใช้ื้จ่ึายในท้องถิี�น และกระจึายรายได้้ 
สูผู้่ประกอบการในพื่้�นที� ซึ�งถีอ้เป็นเศรษฐกจิึฐานราก
ที�ส�าคัญของประเทศ

ชื้่วยลด้ภาระค่าใชื้้จึ่ายของประชื้าชื้นและชื้่วยเติิมี 
ก�าลังซ้�อของประชื้าชื้นเพ้ื่�อให้่มีีการใช้ื้จ่ึายห่มุีนเวียน 
ไปถึีง ผู้ประกอบการรายย่อยไ ด้้อย่ าง ต่ิอ เ น้� อง  
เป็นเงิน 60,000 ล้านบาท

ท่ีมา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สรุปโดยมูลนิธิ สวค.

นอกจึากนี� ระบบการชื้�าระเงินในโครงการดั้งกล่าว ยงัคาด้ว่าจึะช่ื้วยสร้างการเรียนรู้ให้่แก่ประชื้าชื้นจึนถึีงระดั้บฐานราก  
ให้่สามีารถีใช้ื้ประโยชื้น์จึากเทคโนโลย ีเพ้ื่�อลด้ความีเห่ล้�อมีล��าและพัื่ฒนาให้่สังคมีไทยเดิ้นห่น้าสู่ Digital Society ไปพื่ร้อมีๆ กัน  
ในขณะเดี้ยวกันยังเป็นการลด้การใช้ื้เงินสด้ ท�าให้่การด้�าเนินโครงการโปร่งใส รวด้เร็ว และมีีประสิทธิภาพื่มีากขึ�น
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 1.3 งบประมาณ

โครงการเพื่ิ�มีก�าลังซ้�อให่้แก่ผู้มีีบัติรสวัสด้ิการแห่่งรัฐ และโครงการคนละครึ�ง ใชื้้งบประมีาณภายใติ้พื่ระราชื้ก�าห่นด้ 
ให้่อ�านาจึกระทรวงการคลังกู้เงินเพ้ื่�อแก้ไขปัญห่า เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจึและสังคมีที�ได้้รับผลกระทบจึากการระบาด้ 
ของโรคติิด้เช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (พื่.ศ. 2563) โด้ยมีีวงเงินรายโครงการ ดั้งนี�

ตารางที่ 9.3 : งบประมาณโครงการ

โครงการเพิม่ก�าลัืงซื�อให้้แก่ผู้้ม้บัีตรสวัสด้กิารแห่้งรฐั โครงการคนลืะครึ่ง

ระยะที่ 1 จึ�านวน 21,000 ล้านบาท

ระยะที่ 2 จึ�านวน 20,635.49 ล้านบาท

รวมีงบประมีาณโครงการ 41,635.49 ล้านบาท

ระยะที่ 1 จึ�านวน 30,000 ล้านบาท

ระยะที่ 2 จึ�านวน 22,500 ล้านบาท

รวมีงบประมีาณโครงการ 52,500 ล้านบาท

รวมงบประมาณมาตรการทั้งสิ้น 94,135.49 ล้านบาท

หมายเหตุ : เป็นการค�านวณงบประมาณรวมในเบื้องต้น

ที่มา : มูลนิธิ สวค.

 1.4 ลักษณะการด�าเนินมาตรการ

มีาติรการรักษาระดั้บการบริโภคของประเทศ ประกอบด้้วย โครงการเพิื่�มีก�าลังซ้�อให้่แก่ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐ  
และโครงการคนละครึ�ง โด้ยมีีรายละเอียด้ลักษณะการด้�าเนินงาน ดั้งนี�

(1) โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการเพิื่�มีก�าลังซ้�อให้่แก่ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐ เป็นโครงการที�ให้่ความีช่ื้วยเห่ล้อวงเงินค่าซ้�อสินค้า 
บริโภคอุปโภคที�จึ�าเป็นจึากร้านธงฟ้าราคาประห่ยัด้พัื่ฒนาเศรษฐกิจึท้องถิี�น กับผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐ จึ�านวน  
500 บาทต่ิอคนต่ิอเด้้อน เป็นระยะเวลารวมีระยะที� 1-2 จึ�านวน 6 เด้้อน ในช่ื้วงเด้้อนตุิลาคมี 2563 ถึีงเด้้อน 
มีีนาคมี 2564 โด้ยให้่ 500 บาทเท่ากันทั�งในกลุ่มีผู้มีีรายได้้ติ��ากว่า 30,000 บาทต่ิอปี และกลุ่มีที�มีีรายได้้เกินกว่า  
30,000 บาทต่ิอปี ซึ�งเดิ้มีผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐจึะได้้วงเงินค่าซ้�อสินค้าบริโภคอุปโภคเพีื่ยง 300 บาทต่ิอเด้้อน 
ในกลุ่มีผู้มีีรายได้้ติ��ากว่า 30,000 บาทต่ิอปี และ 200 บาทต่ิอเด้้อนในกลุ่มีผู้มีีรายได้้เกินกว่า 30,000 บาทต่ิอปี
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ป�ที่ 1
1 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

ป�ที่ 2
1 ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

ป�ที่ 3
1 ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562

ป�ที่ 4
1 ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

ป�ที่ 5
1 ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

โครงการ
ลงทะเบียน

เพ�่อสวัสดิการแห�งรัฐ

กลุ�มผู�มีรายได� ไม�เกิน
30,000
บาทต�อป�

กลุ�มผู�มีรายได� ไม�เกิน
30,000 - 100,000

บาทต�อป�

กันยายน
2560

กันยายน
2561

กันยายน
2562

กันยายน
2563

มีนาคม
2564

เร�่มใช�บัตร
ตุลาคม 2559

ค�าซ�้อสินค�าอุปโภคบร�โภค
300 บาท ต�อเดือน

ค�าซ�้อสินค�า
อุปโภคบร�โภค

500 บาท ต�อเดือน

ค�าซ�้อสินค�า
อุปโภคบร�โภค

675 บาท ต�อสปัดาห�

ค�าซ�้อสินค�า
อุปโภคบร�โภค

500 บาท ต�อเดือน

ค�าซ�้อสินค�า
อุปโภคบร�โภค

700 บาท ต�อสปัดาห�

ค�าส�วนลด
ซ�้อก�าซหุงต�ม

45 บาท ต�อ 3 เดอืน

ส�วนลดค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
500 บาท ต�อเดือน

วงเง�นค�าโดยสารรถเมล� รถไฟฟ�า
หร�อรถ บขส. หร�อรถไฟ

ค�าซ�้อสินค�าอุปโภคบร�โภค
200 บาท ต�อเดือน

ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564
รวม 6 เดือน

ก.พ. 2564 - มี.ค. 2564
รวม 8 สัปดาห�

โครงการเพ��มกําลังซ�้อ
ให�แก�

ผู�มีบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ
ระยะที่ 1 - 2

โครงการ
เราชนะ

ภาพที่ 9.6 : สรุปโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ส�าห่รับขั�นติอนการเข้าโครงการเพื่ิ�มีก�าลังซ้�อให่้แก่ผู้มีีบัติรสวัสด้ิการแห่่งรัฐนั�น ห่ากเป็นร้านค้าที�เข้าร่วมีโครงการ 
ร้านธงฟา้ราคาประห่ยดั้พัื่ฒนาเศรษฐกจิึท้องถิี�นอยูแ่ล้ว ไมีต้่ิองสมัีครเพิื่�มีแติอ่ยา่งใด้ โด้ยปัจึจุึบันมีีร้านค้าธงฟ้าฯ ในโครงการ 
จึ�านวน 100,326 ร้าน แบ่งเป็นร้านที�รับชื้�าระเงินด้้วยแอปพื่ลิเคชัื้นถุีงเงินร้อยละ 67 และร้านที�นับชื้�าระเงินด้้วยเคร้�อง EDC  
ร้อยละ 33 

อย่างไรก็ด้ี กรณีร้านค้าสมีัครเข้าร่วมีโครงการร้านธงฟ้าราคาประห่ยัด้พื่ัฒนาเศรษฐกิจึท้องถีิ�นให่มี่ สามีารถีสมีัคร 
ได้้ที�กรมีการค้าภายใน ห่รอ้ส�านกังานพื่าณชิื้ย์จึงัห่วดั้ โด้ยกรมีการค้าภายในจึะรวบรวมีข้อมูีลประสานงานไปยังกรมีบญัชื้กีลาง 
ทุกวันจัึนทร์ และกรมีบัญชีื้กลางประสานงานต่ิอไปยังธนาคารกรุงไทยเพ้ื่�อด้�าเนินการติิด้ตัิ�งและส่งมีอบเคร้�องชื้�าระเงิน EDC 
ห่ร้อแอปพื่ลิเคชัื้นถุีงเงินให้่แก่ร้านธงฟ้าฯ ทั�งนี� ภายห่ลังมีีผู้ถ้ีอบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐไปใช้ื้จ่ึายที�ร้านธงฟ้าฯ ธนาคารกรุงไทย 
จึะด้�าเนินโอนเงินเข้าบัญชีื้ร้านธงฟ้าในวันท�าการถัีด้ไป นอกจึากนี� กรมีการค้าภายในยังเป็นผู้จัึด้ห่าและคัด้เล้อกผู้ผลิติสินค้า 
ที�จึ�าห่น่ายสินค้าให้่กับร้านธงฟ้าฯ ด้้วย
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กรมบัญช�กลาง

ผู�ประกอบการร�านค�า
1. กรมการค�าภายใน

2. สํานักงาน
พาณิชย�จังหวัด

ผู�ผลิตสินค�า
(Supplier)

ธนาคารกรุงไทย

เป�ดให�บร�การแล�ว
100,326 ร�าน

สมัครเข�าร�วม
โครงการฯ 150,904 ร�าน

เป�ดบัญช�ธนาคาร
ติดตั�งเคร�่อง EDC หร�อแอปพลิเคชันถุงเง�น

ส�งข�อมูลโครงการ
รายสัปดาห�

จําหน�ายสินค�าอุปโภคบร�โภค
ให�แก�ผู�ถือบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ

และลูกค�าทั�วไป
จําหน�ายสินค�า
ให�ร�านธงฟ�าฯ

สมัครเข�าร�วมโครงการธงฟ�า
ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท�องถิ�น

สมัครเข�าร�วมโครงการธงฟ�า

ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท�องถิ�น

ส�งข�อมูลผู�สมัครร�านค�าธงฟ�าฯ 

ประสานงานเคร�่อง EDC 
และแอปพลิเคชันถุงเง�น

EDC 33%

APP 67%

ข�อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2564

ภาพที่ 9.7 : ขั้นตอนการด�าเนินโครงการสมัครโครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ที่มา : มูลนิธิ สวค.

(2) โครงการคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ�ง รับสมีัครร้านค้าเข้าร่วมีโครงการ 3 ประเภท ได้้แก่ ร้านอาห่ารและเคร้�องด้้�มี  
สินค้าทั�วไป และร้านค้า OTOP ซึ�งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่ื้น ห่าบเร่ แผงลอย โด้ยมีีเง้�อนไขว่าเป็นกิจึการ 
ที�ไม่ีได้้จึด้ทะเบียนในรูปแบบนิติิบุคคล และไม่ีเป็นร้านสะด้วกซ้�อที�เป็นธุรกิจึแฟรนไชื้ส์ ซึ�งรวมีถึีงร้านธงฟ้าฯ  
ที�รับชื้�าระเงินด้้วยแอปพื่ลิเคชัื้นถุีงเงินด้้วยเช่ื้นกัน และภายห่ลังการใช้ื้จ่ึายของผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ�ง  
ธนาคารกรุงไทยจึะด้�าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีื้ธนาคารของร้านค้าในวันท�าการถัีด้ไป
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กรมบัญช�กลาง

1. เว�บไซต�
www.คนละคร�่ง.com

2. ธนาคารกรุงไทย
ผู�ประกอบการ

ร�านค�า

ผู�เข�าร�วมโครงการคนละคร�่ง
จํานวน 15 ล�านคน

ประสานงานเคร�่องการจ�ายเง�น
ให�ร�านค�าคนละคร�่ง

สมัครผ�าน
1,133,730 ร�าน

สมัครเข�าร�วม
โครงการฯ 1,590,423 ร�าน

ข�อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2564

ร�านอาหาร
เคร�่องดื่ม 41%

ร�านค�า
ทั�วไป 37%

ร�านธงฟ�า
15%

ร�าน OTOP
7%

สมัครเข�าร�วมโครงการคนละคร�่ง
ติดตั�งแอปพลิเคชันถุงเง�น 

จ�ายเง�นให�ร�านค�าคนละคร�่ง
วันละไม�เกิน 150 บาทต�อคนจําหน�ายสินค�า

ให�ผู�เข�าร�วมโครงการ
ชําระเง�นผ�าน
แอปพลิเคชันเป�าตัง

ภาพที่ 9.8 : ขั้นตอนการด�าเนินโครงการสมัครโครงการคนละครึ่ง

ที่มา : มูลนิธิ สวค.

ทั�งนี� ทั�งสองโครงการมีีรายละเอียด้ลักษณะการด้�าเนินโครงการ ได้้แก่ การขับเคล้�อนมีาติรการ กลุ่มีเป้าห่มีาย 
ที�เป็นประชื้าชื้นและผู้ประกอบการ ติลอด้จึนห่น่วยงานที�เกี�ยวข้องและระยะเวลาด้�าเนินโครงการ ด้ังนี�
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ตารางที่ 9.4 : สรุปลักษณะการด�าเนินมาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศ

โครงการเพิม่ก�าลัืงซื�อให้้แก่ผู้้ม้บัีตรสวัสด้กิารแห่้งรฐั โครงการคนลืะครึ่ง

1)  การขับเคล่�อนมาตรการ 

ระยะท่ี 1 ช่ื้วยเห่ล้อวงเงินค่าซ้�อสินค้าบริโภคอุปโภค
ที�จึ�าเป็นจึากร้านธงฟ้าราคาประห่ยัด้พัื่ฒนาเศรษฐกิจึ
ท้องถิี�น จึ�านวน 500 บาทต่ิอคนต่ิอเด้้อน เป็นระยะเวลา  
3 เด้้อน ตัิ�งแต่ิเด้้อนตุิลาคมี - ธันวาคมี 2563

ระยะท่ี 2 ชื้่วยเห่ล้อวงเงินค่าซ้�อสินค้าบริโภคอุปโภค 
ที�จึ�าเป็นจึากร้านธงฟ้าราคาประห่ยัด้พื่ัฒนาเศรษฐกิจึ 
ท้องถีิ�น จึ�านวน 500 บาทต่ิอคนต่ิอเด้อ้น เป็นระยะเวลา  
3 เด้้อน ติั�งแติ่เด้้อนมีกราคมี - มีีนาคมี 2564

ระยะที ่1 ภาครฐัร่วมีจ่ึาย (Co-pay) ร้อยละ 50 จึ�านวน 
ไมี่เกิน 150 บาทติ่อคนติ่อวัน ห่ร้อไมี่เกิน 3,000 บาท 
ติ่อคน ติลอด้ระยะเวลาโครงการ ส�าห่รับค่าอาห่าร  
เคร้�องด้้�มี และสินค้าทั�วไป ไมี่รวมีล็อติเติอรี� เคร้�องด้้�มี 
แอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ

ระยะที่ 2 ภาครัฐร่วมีจึ่ายค่าอาห่าร เคร้�องด้้�มี และ 
สินค้าทั�วไป ผ่านฝ่ายของผู้ซ้�อร้อยละ 50 ทั�งนี� ไมี่เกิน  
150 บาทต่ิอคนต่ิอวนั โด้ยโครงการคนละครึ�งระยะที� 2 นี�  
แบ่งกลุม่ีผูใ้ช้ื้สทิธเิป็น 2 กลุม่ี ประกอบด้้วย 

(1) ผู้ได้้รับสิทธิเด้ิมี ไมี่เกิน 10 ล้านคน จึะได้้รับสิทธิ 
 วงเงินสนับสนุนจึากรัฐเพิื่�มีเติิมีคนละ 500 บาท  
 ในวันที� 1 มีกราคมี 2564 ซึ�งเมี้�อรวมีกับวงเงิน 
 ติามีสิทธิที�มีีอยู่เด้ิมี 3,000 บาท เท่ากับจึะมีีวงเงิน 
 รวมี 3 ,500 บาท สามีารถีใชื้ ้ จึ ่ ายได้ ้ถีึ ง  
 วันที� 31 มีีนาคมี 2564 

(2) ผู้ลงทะเบียนให่มี่ ไมี่เกิน 5 ล้านคน จึะได้้รับสิทธิ 
 วงเงินสนับสนุนจึากรัฐคนละ 3,500 บาท ส�าห่รับ 
 ใชื้้จึ่ายติั�งแติ่วันที� 1 มีกราคมี - 31 มีีนาคมี 2564

2)  กลุ่มเป้าหมายมาตรการ (ประชาชน)

คุณสมบัติ
• เป็นผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐ
• จึ�านวน 14 ล้านคน

การลงทะเบียน
ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐไมี่ติ้องลงทะเบียนเพิื่�มีเติิมี  
จึะได้้รับการปรับวงเงินติามีก�าห่นด้ระยะเวลาทุกคน

คุณสมบัติ
• ประชื้าชื้นผู้ที�มีีสัญชื้าติิไทย มีีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ขึ�นไป 
• มีีบัติรประจึ�าตัิวประชื้าชื้น
• ไม่ีใช่ื้ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐ

การลงทะเบียน 
ระยะที่ 1

• ช่ื้องทาง: เว็บไซต์ิ www.คนละครึ�ง.com 
• ตัิ�งแต่ิวันที� 16 ตุิลาคมี 2563 เวลา 06.00 น. - 23.00 น. 
• โด้ยผู้ได้้รับสิทธิต้ิองย้นยันตัิวตินผ่าน G-Wallet  

แอปพื่ลิเคชัื้น “เป๋าตัิง” อีกขั�นติอนห่นึ�ง ด้้วย  
จึึงจึะสามีารถีใช้ื้จ่ึายกับร้านค้าที�ติิด้ตัิ�งแอปพื่ลิเคชัื้น  
“ถุีงเงิน” ที�เข้าร่วมีโครงการเพ้ื่�อรับสิทธิได้้

• จึ�ากัด้จึ�านวนไม่ีเกิน 10 ล้านคน
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โครงการเพิม่ก�าลัืงซื�อให้้แก่ผู้้ม้บัีตรสวัสด้กิารแห่้งรฐั โครงการคนลืะครึ่ง

เงื่อนไข
ไมี่ระบุ

ระยะที่ 2
กรณผีูไ้ด้้รบัสทิธเิดิ้มี

• มีีเง้�อนไขว่าต้ิองใช้ื้จ่ึายเงินที�ได้้รับ 3,000 บาท ให้่ครบ 
ภายในวันที� 31 ธันวาคมี 2563

• จึากนั�นจึะมีีปุ่มีในแอปพื่ลิเคชัื้น “เป๋าตัิง” ให้่กด้ยน้ยนั 
การเข้าร่วมีโครงการคนละครึ�ง ระยะที� 2 

กรณผีูล้งทะเบยีนให่ม่ี

• ใ ห้่ลงทะเ บียนด้้วย วิ ธีการ เ ดิ้มี ผ่านเว็บไซต์ิ  
www.คนละครึ�ง.com ติั�งแต่ิวนัที� 16 ธนัวาคมี 2563  
เป็นต้ินไป ในระห่ว่างเวลา 06.00 น. - 23.00 น. 

• ผู้ลงทะเบียนต้ิองมีีสัญชื้าติิไทย มีีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
ขึ�นไป มีีบัติรประจึ�าตัิวประชื้าชื้น และไมี่ใชื้่ผู้มีีบัติร 
สวสัด้กิารแห่่งรฐั ทั�งนี� ในโครงการคนละครึ�ง ระยะที� 2  
ยงัได้้เปิด้โอกาสให้่ผู้ที�เคยถูีกตัิด้สิทธจิึากการไม่ีใช้ื้สทิธิ 
โครงการคนละครึ�งระยะแรก สามีารถีลงทะเบียน 
เข้าร่วมีโครงการคนละครึ�ง ระยะที� 2 ได้้ให่ม่ี นอกจึากนี�  
ขอย��าว่าผู้ใชื้้สิทธิโครงการคนละครึ�งระยะแรกและ 
ระยะที� 2 จึะไม่ีสามีารถีใช้ื้สทิธมิีาติรการช้ื้อปด้มีีคีน้ได้้  
ซึ�งเป็นไปติามีห่ลักการที�จึ�าแนกกลุ่มีเป้าห่มีายของ 
โครงการและมีาติรการต่ิางๆ ไว้อย่างชัื้ด้เจึนไม่ีให้่ 
ซ��าซ้อนลักลั�นกัน

เงือ่นไข
ผู้ได้้รับสิทธิจึะต้ิองเริ�มีใช้ื้จ่ึายภายใน 14 วัน นับตัิ�งแต่ิ 
วันถัีด้จึากวันที�ตินได้้รับ SMS แจ้ึงรับสิทธิ ห่ร้อวันที� 
เปิด้ให่้เริ�มีใชื้้จึ่ายติามีโครงการ มีิเชื้่นนั�นจึะถูีกตัิด้สิทธ ิ
และไมี่สามีารถีลงทะเบียนได้้อีก โด้ยสิทธิที�ถีูกติัด้ 
จึะน�าไปเปิด้ให่้ลงทะเบียนให่มี่
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โครงการเพิม่ก�าลัืงซื�อให้้แก่ผู้้ม้บัีตรสวัสด้กิารแห่้งรฐั โครงการคนลืะครึ่ง

2)  กลุ่มเป้าหมายมาตรการ (ร้านค้า/ผู้ประกอบการ)

คุณสมบัติ
เป็นร้านธงฟ้าฯ 

การลงทะเบียน
ไมี่ติ้องลงทะเบียนเข้าร่วมีโครงการเพื่ิ�มีเติิมี สามีารถี
เข้าร่วมีโครงการเพื่ิ�มีก�าลังซ้�อให่้แก่ผู้มีีบัติรสวัสด้ิการ
แห่่งรัฐได้้ทันที

คณุสมบตัิ
• ประเภทร้านค้าที�สามีารถีเข้าร่วมีโครงการ ได้้แก่ 

เป็นกิจึการประเภทร้านอาห่ารและเคร้�องด้้�มี สินค้า 
ทั�วไป ซึ�งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เชื้่น ห่าบเร่ 
แผงลอย

• ไม่ีได้้จึด้ทะเบียนในรูปแบบนิติิบุคคล
• ไม่ีเป็นร้านสะด้วกซ้�อที�เป็นธุรกิจึแฟรนไชื้ส์
• เป้าห่มีายร้านค้า 100,000 ร้าน

การลงทะเบยีน 
• ช่ื้องทาง: เว็บไซต์ิ www.คนละครึ�ง.com ห่ร้อ 

ลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทย โด้ย 
ธนาคารกรุ ง ไทยจึะชื้่ วย ติิด้ ตัิ� งแอปพื่ลิ เค ชัื้น  
“ถีงุเงนิ” เพื่้�อใช้ื้ในการรบัชื้�าระเงนิจึากการขายสนิค้า

• ตัิ�งแต่ิวันที� 1 ตุิลาคมี 2563 เวลา 06.00 น. - 23.00 น.

3)  หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

หน่วยงานผู้จัดท�าและด�าเนินโครงการ : 
• ส�านักงานเศรษฐกิจึการคลัง

หน่วยงานร่วมด�าเนินโครงการ : 
• ธนาคารกรุงไทย 
• กรมีการค้าภายใน กระทรวงพื่าณิชื้ย์
• กรมีบัญชีื้กลาง

หน่วยงานผู้จัดท�าและด�าเนินโครงการ : 
• ส�านักงานเศรษฐกิจึการคลัง

หน่วยงานร่วมด�าเนินโครงการ : 
• ธนาคารกรุงไทย 
• กระทรวงมีห่าด้ไทย
• กรมีบัญชีื้กลาง

4)  ระยะเวลาด�าเนินมาตรการ

ระยะที่ 1 : เด้้อนติุลาคมี - ธันวาคมี 2563

ระยะที่ 2 : เด้้อนมีกราคมี - มีีนาคมี 2564

ระยะท่ี 1 : เด้้อนตุิลาคมี - ธันวาคมี 2563

ระยะที่ 2 : เด้้อนมีกราคมี - มีีนาคมี 2564
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2. ผู้ลืการด้�าเนินงานมาตรการ

การด้�าเนินมีาติรการรกัษาระด้บัการบริโภคของประเทศในระยะที� 1 และระยะที� 2 ได้้สิ�นสดุ้ลงเมี้�อวนัที� 31 มีนีาคมี  
2564 สามีารถีสรุปผลการด้�าเนินงานรายโครงการได้้ ด้ังนี�

ตารางที่ 9.5 : ผลการด�าเนินงานรายโครงการ

โครงการเพิม่ก�าลัืงซื�อให้้แก่ผู้้ม้บัีตรสวัสด้กิารแห่้งรฐั โครงการคนลืะครึ่ง

ระยะที่ 1 
ยอด้การใชื้้จึ่ายเฉลี�ย 499.42 บาท/คน/เด้้อน
ยอด้การใชื้้จึ่ายเฉลี�ย 416.13 บาท/ครั�ง/เด้้อน

ระยะที่ 2 
ยอด้การใชื้้จึ่ายเฉลี�ย 498.44 บาท/คน/เด้้อน
ยอด้การใชื้้จึ่ายเฉลี�ย 485.49 บาท/ครั�ง/เด้้อน

รวมยอดการใช้จ่ายทั้งโครงการ 
40,287.78 ล้านบาท

ระยะที่ 1-2

• กิจการลงทะเบียนรวม ทั�งห่มีด้ 1,594,923 ร้าน  
แบ่งเป็น 
1) กจิึการที�ลงทะเบียนส�าเรจ็ึ จึ�านวน 1,137,630 ร้าน 
2) กิจึการที�ไมี่เข้าเง้�อนไขโครงการ 8,000 กว่าร้าน
3) กจิึการที�ติดิ้ต่ิอไม่ีได้้ห่รอ้เปลี�ยนใจึ 5 แสนกว่าร้าน
4) กิจึการที�ยกเลิกการสมีัคร 2,000 กว่าร้าน

• กิจการท่ีลงทะเบียนส�าเร็จ แบ่งเป็น
1) กิจึการที�มีีห่น้าร้าน จึ�านวน 991,958 ร้าน 
2) ห่าบเร่และแผงลอย จึ�านวน 145,672 ร้าน 

• ประเภทของกิจการท่ีลงทะเบียนส�าเร็จ ส่วนให่ญ่เป็น
1) ร้านอาห่ารและเคร้�องด้้�มี จึ�านวน 624,500 ร้าน 
2) ร้านธงฟ้า มีีจึ�านวน 50,605 ร้าน 
3) ร้าน OTOP จึ�านวน 21,188 ร้าน 
4) ร้านค้าทั�วไป จึ�านวน 441,337 ร้าน 

• กิจการท่ีลงทะเบียนส่วนใหญ่่
อยู่ในภาคกลาง จึ�านวน 657,595 ร้าน รองลงมีาอยู่ใน 
ภาคติะวันออกเฉียงเห่น้อ จึ�านวน 298,049 ร้าน  
และภาคใติ ้  จึ� านวน 259,303 ร ้ าน โด้ยใน 
รายจึังห่วัด้นั�นพื่บว่า กิจึการที�ลงทะเบียนส่วนให่ญ่ 
อยู่ในกรุงเทพื่มีห่านคร รองลงมีาอยู่ในจัึงห่วัด้ชื้ลบุรี  
สมุีทรปราการ นนทบุรี เชีื้ยงให่ม่ี ปทุมีธานี นครราชื้สีมีา  
สงขลา นครศรีธรรมีราชื้ และสุราษฎร์ธานี ติามีล�าดั้บ

รวมยอดการใช้จ่ายทัง้โครงการ 102,065.30 ล้านบาท
แบ่งเป็นส่วนที�ประชื้าชื้นจึ่าย 52,251.30 ล้านบาท และ 
ส่วนที�รัฐบาลจึ่าย 49,814.00 ล้านบาท

ทั�งนี�การใชื้้จึ่ายส่วนให่ญ่อยู ่ในกลุ ่มีร้านอาห่ารและ 
เคร้�องด้้�มีร้อยละ 41 รองลงมีาเป็นร้านค้าทั�วไป ร้อยละ 37  
ร้านธงฟ้าร้อยละ 15 และร้าน OTOP ร้อยละ 7

ท่ีมา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, รวบรวมและสรุปโดยมูลนิธิ สวค.
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3. ผู้ลืการประมวลืผู้ลืมาตรการ (เบื�องต้น)

 1.  ศักยภาพของมาตรการ

ผลการด้�าเนินมีาติรการทั�ง 2 โครงการ มีีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมีโครงการเพิื่�มีก�าลังซ้�อให้่แก่ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การ 
แห่่งรัฐจึ�านวน 100,326 ร้าน และโครงการคนละครึ�ง จึ�านวน 1,137,630 ร้าน ซึ�งถ้ีอว่าครอบคลุมีจึ�านวนผู้ประกอบการ 
ร้านค้ารายย่อยพื่อสมีควร โด้ยมีาติรการทั�ง 2 โครงการก่อให้่เกิด้การใช้ื้จ่ึายในระบบเศรษฐกิจึมีากถึีง 40,287.78 ล้านบาท  
ในโครงการเพิื่�มีก�าลังซ้�อให้่แก่ผู้มีีบัติรสวัสดิ้การแห่่งรัฐรวมีกับโครงการคนละครึ�งอีก 102,065.30 ล้านบาท เป็นเงิน  
142,353.08 ล้านบาท ถ้ีอว่าสามีารถีกระตุ้ินการบริโภคของประเทศได้้ติามีวัติถุีประสงค์ของมีาติรการ ติลอด้จึนสามีารถี 
ขับเคล้�อนการขยายตัิวของเศรษฐกิจึโด้ยรวมี 

 2.  ประโยชน์ที�เกิดขึ้นแก่ SMEs และเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

การด้�าเนินมีาติรการทั�ง 2 โครงการ ก่อให่้เกิด้ประโยชื้น์ ด้ังนี�

2.1  โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ SMEs

ประโยชน์ทางตรง 
• ผู้ประกอบการรายย่อยที�เป็นร้านธงฟ้าฯ มีีรายได้้และยอด้ขายเพื่ิ�มีขึ�น
• สามีารถีรักษา และ/ห่ร้อเพิื่�มีระดั้บการจ้ึางงานในสาขาขายปลีก และ/ห่ร้อสาขาอ้�นที�เกี�ยวข้อง

ประโยชน์ทางอ้อม
• ผู้ประกอบการรายย่อยที�เป็นร้านธงฟ้าฯ ได้้เชื้้�อมีโยง/รู้จัึกกับผู้ผลิติสินค้าราคาประห่ยัด้ทั�งในและนอกพื่้�นที� 

 มีากขึ�น
• ผู ้ประกอบการรายย่อยที�เป็นร้านธงฟ้าฯ ได้้เรียนรู ้การใชื้้ระบบการสั�งซ้�อสินค้าและการชื้�าระเงินให่มี่ 

 ที�ใชื้้เทคโนโลยีมีาชื้่วย 
• ผู้ประกอบการที�เป็นผู้ผลิติสินค้าส่งร้านธงฟ้าฯ มีียอด้ขายและรายได้้เพื่ิ�มีขึ�น

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ
ส�านักงานเศรษฐกิจึการคลังคาด้การณ์ว่า การด้�าเนินโครงการทั�ง 2 ระยะจึะช่ื้วยกระตุ้ินให้่ระดั้บการบริโภค 

 ภายในประเทศเพิื่�มีขึ�นร้อยละ 0.57 และเศรษฐกิจึขยายตัิวได้้ร้อยละ 0.12 เม้ี�อเทียบกับกรณีที�ไม่ีมีีโครงการ
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2.2  โครงการคนละครึ่ง

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ SMEs

ประโยชน์ทางตรง 
• ผู้ประกอบการรายย่อยที�เป็นร้านค้าคนละครึ�ง มีีรายได้้และยอด้ขายเพื่ิ�มีขึ�น
• สามีารถีรักษา และ/ห่ร้อเพิื่�มีระดั้บการจ้ึางงานในสาขาขายปลีก อาห่ารและเคร้�องด้้�มี และ/ห่ร้อสาขาอ้�น 

 ที�เกี�ยวข้อง

ประโยชน์ทางอ้อม
• ผู้ประกอบการรายย่อยที�เป็นร้านค้าคนละครึ�ง ได้้เรียนรู้การใชื้้ระบบการชื้�าระเงินให่มี่ที�ใชื้้เทคโนโลยีมีาชื้่วย 
• ผู้ประกอบการที�เป็นผู้ผลิติสินค้าส่งร้านค้าคนละครึ�ง มีียอด้ขายและรายได้้เพื่ิ�มีขึ�น

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ
ส�านักงานเศรษฐกิจึการคลังคาด้การณ์ว่า การด้�าเนินโครงการทั�ง 2 ระยะจึะช่ื้วยกระตุ้ินให้่เศรษฐกิจึขยายตัิวได้้ 

 ร้อยละ 0.25 เม้ี�อเทียบกับกรณีที�ไม่ีมีีโครงการ

 3.  ข้อจ�ากัด และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่�อการจัดท�ามาตรการอ่�นๆ ต่อไป

• ระยะส้ัน เป็นมีาติรการที�กระตุ้ินเศรษฐกิจึได้้ดี้ แต่ิควรปรับปรุงระบบการสมัีครร้านค้าให้่สะด้วกและรวด้เร็ว 
 ยิ�งขึ�น เช่ื้น การใช้ื้ระบบออนไลน์ในการเช้ื้�อมีโยงข้อมูีลระห่ว่างห่น่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ฯลฯ

• ระยะยาว ควรเพิื่�มีการช่ื้วยเห่ล้ออ้�นๆ ที�จึะช่ื้วยให้่ผู้ประกอบการสามีารถีเติิบโติได้้อย่างยั�งย้น เช่ื้น การเพิื่�มี 
 ขีด้ความีสามีารถีในการแข่งขันให้่แก่ผู้ประกอบการ โด้ยการเพิื่�มีศักยภาพื่ของกิจึการ ฯลฯ
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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.)                            

เลขที� 21 อาคารทีเอสที ชัื้�น G, 17, 18, 23 ถีนนวิภาวดี้รังสิติ 
แขวงจึอมีพื่ล เขติจึติุจึักร กรุงเทพื่ฯ 10900 
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย                       

ฝ่าย The Creatia 
สายธุรกิจึโรงพื่ิมีพื่์และบรรจึุภัณฑ์ 
บริษัทอมีรินทร์พื่ริ�นติิ�งแอนด้์พื่ับลิชื้ชื้ิ�ง จึ�ากัด้ (มีห่าชื้น) 
376 ถีนนชื้ัยพื่ฤกษ์ แขวงติลิ�งชื้ัน 
เขติติลิ�งชื้ัน กรุงเทพื่ฯ 10170 
โทรศัพื่ท์ 0-2422-9000 ต่ิอ 1337 
โทรสาร 0-2422-9091 
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