
 
 
 

 

ที่ กค 0905/    กระทรวงการคลัง  
    ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400 

           พฤษภาคม  256๔ 

เรื่อง   ร่างพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ้างถึง  ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๑๓๑๔                                 
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 2563 

          ๒. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ         
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน 1 แผ่น 
2. ร่างพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม           

จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... จ านวน 5 แผ่น 
3. สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด จ านวน 3 แผ่น 

 ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องร่างพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน            
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ....            
มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (2) ร่างพระราชก าหนด รวมทั้ง                    
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในด้าน (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๔) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร          
ต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้ งนี้  รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุ พัฒนพงษ์  พันธ์มี เชาว์ ) ก ากับการบริหารราชกา ร
กระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)   

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 

  1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน 2563 อนุมัติร่างพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบจาก          
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... (อ้างถึง ๑) และต่อมาพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก        
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กู้เงิน COVID-19) ได้มีผลใช้บังคับ           
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ก าหนดให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินบาทหรือ
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เงินตราต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 1,000,000 ล้านบาท โดยจะต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้
ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 (อ้างถึง ๒)  
   ทั้งนี้ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอ           
ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน COVID-19 แล้ว จ านวน 287 โครงการ กรอบวงเงินกู้ 833,475 ล้านบาท 
เพ่ือด าเนินมาตรการทางการคลังอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) แต่ละระลอกในช่วงปี  2563 - 2564 โดยเป็นการช่วยเหลือด้ านการแพทย์                 
และสาธารณสุข การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม โดยปัจจุบันได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มต่างๆ ผ่านโครงการเยียวยา
เกษตรกร กลุ่มเปราะบาง และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 42.47 ล้านคน โครงการเราชนะ จ านวน 
32.90 ล้านคน เราไม่ทิ้งกัน จ านวน 15.26 ล้านคน และเรารักกัน จ านวน 8.1 ล้านคน และการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้รับผลประโยชน์ผ่านการด าเนินโครงการคนละครึ่ง จ านวน 14.79 ล้านคน และเรา
เที่ยวด้วยกัน จ านวน 5.77 ล้านคน โดยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือ จ านวน 166,525  ล้านบาท นอกจากนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและ
ผู้ประกอบการจากการระบาดของ COVID-19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีความจ าเป็นต้องน าเงิน
ส่วนที่เหลือไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 อีกประมาณ 150,000 ล้านบาท จึงท าให้มีวงเงินคงเหลือจ านวน 16,525 ล้านบาท และ
คาดว่าจะมีการคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายบางส่วน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะพิจารณาให้กับ
หน่วยงานอ่ืนต่อไป ซึ่งจากการด าเนินมาตรการทางการคลังข้างต้นภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน COVID-19 ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 ซึ่งต่ ากว่ าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International 
Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่าจะหดตัวที่ประมาณร้อยละ 8 
  1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกยังมีความยืดเยื้อ 
อีกทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564            
มีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) หลายจุด ทั้งในแหล่งที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่
สาธารณะ และในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 110,082 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจ านวน 43,268 ราย 
และเสียชีวิตจ านวน 614 ราย  
  อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลพยายามจัดหาและกระจายวัคซีนให้ครอบคลุม
ประชากรมากที่สุดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แต่ยังมีความเสี่ยงของการกลายพันธุ์ของไวรัส จึงไม่สามารถใช้เป็น
หลักประกันว่าจะสามารถควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจ ากัด และยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  ความไม่แน่นอนของการกระจายวัคซีน ของหลายประเทศ           
เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อรายได้หลักของประเทศซึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยวและการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย 
ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ว่า จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2564 จะอยู่ที่ 3.2 ล้านคน ลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิมที่ 5 ล้านคน หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 53 จากปี 2563 และคาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงประมาณ 44๐,๐๐๐ 
ล้านบาท จากปี 2563  
  นอกจากนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้คาดการณ์ผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยว่า จะท าให้เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

/และสังคม ... 



-3- 
 

และสังคมแห่งชาติที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 เนื่องจากการระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย  
  ๑.๓ การระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อการฟ้ืนตัว
ของการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จ านวน 2,387,425 ล้านบาท ต่ ากว่าประมาณการเอกสารงบประมาณ 343,575 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 และต่ ากว่าปี  2562 จ านวน 178,691 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 ส าหรับ
สถานการณ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาการหดตัว        
ของเศรษฐกิจในปี 2563 และภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ที่ยังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐบาลในอนาคต 

รัฐบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหา             
จ ากัดการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจ ากัด และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-19 แต่เนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19 
มีข้อจ ากัด อาทิ การจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกระบวนการและใช้เวลา          
การด าเนินงาน ซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ประกอบกับวงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548            
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ใกล้เต็มกรอบวงเงินแล้ว  

1.4 ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 
และเพ่ือให้รัฐบาลสามารถบริหารสภาพคล่องทางการคลังในกรณีที่การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจ าเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ         
และสังคมที่ได้รับความเสียหาย และเตรียมการรองรับความเสียหายใหม่ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยการเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินล่วงหน้า เพ่ือให้ทันต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกจิในระยะยาวและยากต่อการแก้ไข 
        นอกจากนั้น ภายหลังการระบาดของ COVID-19 ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการลงทุน   
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยคาดว่าเมื่อสถานการณ์การระบาดสิ้นสุดลง และสถานการณ์ต่างๆ กลับเข้าสู่
ภาวะปกติ ธุรกิจเอกชน ภาคการผลิต และภาคการบริการจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการกลับมาด าเนินการ           
ได้ตามปกติ ดังนั้น ในช่วงรอยต่อดังกล่าวที่การลงทุนและการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนยังไม่ฟ้ืนตัว             
เต็มศักยภาพ ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการลงทุนเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  

ทั้งนี ้ กระทรวงการคลังเห็นควรก าหนดกรอบวงเงินเพ่ือรองรับสถานการณ์ไว้ไม่เกิน 
700,000 ล้านบาท ส าหรับใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค และวัคซีนที่ยังมีความจ าเป็นในช่วง  
ที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการกระจายวัคซีนให้กับประชากรตามแผน และการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและ
ผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจ รักษาการจ้างงาน และการบริโภคภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่องในระยะ
หนึ่งปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ส าหรับการบริหารความเสี่ยงของผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้และสภาพคล่องของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง
คาดการณ์ว่ากรอบวงเงินที่เสนอจะช่วยท าให้เศรษฐกิจปี 2564 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากที่ สศค. ประมาณไว้อีก
ประมาณร้อยละ 1.5 โดยมีกรอบการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 

(๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของ 
COVID-๑๙ วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงสถานพยาบาลส าหรับ          
การบ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 

/(2) แผนงาน ... 
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(๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙ วงเงิน 400,000 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลาง               
และขนาดย่อมให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อเนื่องได้ 

(๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 วงเงิน 270,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
แผนงาน/โครงการเพ่ือรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นการลงทุน และการบริโภค           
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

1.5 กระทรวงการคลังได้พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 พบว่ามีข้อจ ากัด ดังนี้  

   (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เสนอตั้งงบกลาง 
รายการที่ใช้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ จ านวน 2 รายการ 
ประกอบด้วย  

     (1.1) รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
COVID-19 ซึ่งได้ตั้งกรอบวงเงินไว้ จ านวน 40,325.6 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ COVID-19 ตลอดจนค่าใช้จ่าย              
ในการจัดซื้อวัคซีน ซึ่งปัจจุบันได้มีการทยอยเบิกจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงอาจไม่เพียงพอ
ส าหรับการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดได้ 

  (1.2) รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ซึ่งได้ตั้งกรอบวงเงินไว้ 
จ านวน 99,000 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่                  
ช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติและสาธารณภัยต่าง ๆ 
อีกทั้ง เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืน เป็นต้น ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(2) การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี พ .ศ . ๒๕๖4 ของส ่วนราชการ          
และหน่วยงานของรัฐ ในรายการที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อาทิ รายการ
งบประจ าอ่ืนที่ไม่จ าเป็น และรายการงบลงทุนที่ยังไม่มีการผูกพันสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง มาไว้เพ่ิมเติมในรายการ
งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงบประมาณ  
ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยรับงบประมาณ ตามแผนการใช้งบประมาณจริงในแต่ละไตรมาส จึงท าให้
หน่วยรับงบประมาณไม่มีเงินคงเหลือท่ีจะน ามาจัดท าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564  

(3) เงินทุนส ารองจ่ายตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ              
พ.ศ. 2561 วงเงิน 50,000 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 25,000 ล้านบาท ท าให้ มีวงเงิน
คงเหลือ จ านวน 25,000 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของ COVID-19 
ประกอบกับจ าเป็นต้องส ารองไว้เป็นวงเงินฉุกเฉินเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

(4) การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อจ ากัด และได้รับผลกระทบ            
จากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกับปัจจุบันวงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เหลือกรอบวงเงินกู้
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณจ ากัด และอาจจ าเป็นต้องใช้วงเงินกู้ดังกล่าวในกรณีการจัดเก็ บรายได้          

/ของรัฐบาล ... 
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ของรัฐบาลไม่เป็นไปตามประมาณการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดังนั้น รัฐบาล            
จึงไม่สามารถด าเนินการจัดหางบประมาณผ่านแนวทางดังกล่าวได้ 

(5) การใช้แหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔   
จึงไม่อาจใช้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและจ าเป็นในกรณีเร่งด่วนได้ 

    2. ความเร่งด่วนของเรื่อง  
 กระทรวงการคลั งเห็ นว่ า การระบาดของ COVID-19 ยั งคงส่ งผลกระทบ            
ต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศยังคงมีความต้องการใช้จ่ายเพ่ือฟ้ืนฟูและ          
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประกอบกับข้อจ ากัดของการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ือการเยียวยา ฟื้นฟูและ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากัดของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และ         
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เกี่ยวกับกรอบวงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้            
ไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องมีกรอบวงเงินกู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และเพ่ือบริหารสภาพคล่องทางการคลัง             
ซึ่งถือเป็นกรณีที่รัฐบาลต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและเป็นสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเสนอร่างพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. .... โดยมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 700,000  ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และบริหารสภาพคล่องทางการคลัง               
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

3. กรอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
3.1 การตราพระราชก าหนดเป็นไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ งและวรรคสอง             

แห่ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (รัฐธรรมนูญฯ) ซึ่ งบัญญัติ ไว้ว่า “ในกรณี                   
เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้  

การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได”้   

3.2 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
(พ.ร.บ. วินัยฯ) บัญญัติว่า “การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
ให้กระทรวงการคลังกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ทัน”  

๓.๓ การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดที่ตราขึ้น ถือเป็นการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน            
ตามมาตรา 140 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งก าหนดให้ใช้จ่ายได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยมาตรา ๕๓ แห่ง พ.ร.บ. วินัยฯ ได้ก าหนดให้กระทรวงการคลัง            
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มีอ านาจกู้ เงินในนามรัฐบาลได้ตามกฎหมายที่ ตราขึ้ นเป็นการเฉพาะ ทั้ งนี้  เงินที่ ได้ รับจากการกู้ เงิน                      
ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมาย
ก าหนดได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 4. สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนดที่เสนอ  
 4.1 สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนดที่เสนอ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

(๑) ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินบาทหรือเงินตรา
ต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 700,000 ล้านบาท 
โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ร่างมาตรา 3) 

(๒) วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกู้ให้น าไปใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการ  
ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เพ่ือการบริหาร
สภาพคล่องทางการคลัง (ร่างมาตรา 5) 

 - เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙    
 - เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ          

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙     
 - เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่     
ของ COVID-๑๙     

(๓) ในกรณีจ าเป็น คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ปรับวงเงินกู้ที่ก าหนดไว้ตามบัญชีท้าย
พระราชก าหนดนี ้ หรือเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการคลังตามข้อเสนอของกระทรว งการคลังก็ได้       
แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 700,000 ล้านบาท และในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้น าวงเงินกู้
ภายใต้พระราชก าหนดนี้มาใช้เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการคลัง  ให้กระทรวงการคลังด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง (ร่างมาตรา ๖) 

(4) ให้ม ีคณะกรรมการกลั ่นกรองการใช้จ ่ายเงินกู ้ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่              
และอ านาจ ดังนี้  

องค์ประกอบ (ร่างมาตรา 7) 
- เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธานกรรมการ  
- ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กรรมการ 
- ปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  กรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  กรรมการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 5 คน  กรรมการ 
- รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขานุการ  
ทั้ งนี้  ให้ ผู้ แทนส านั กงบประมาณและผู้ แทนส านั กงานบริหารหนี้ สาธารณะ              

เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม  
การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามพระราชก าหนดนี้  ให้ เป็นไป              

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
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 หน้าที่และอ านาจ (ร่างมาตรา 8) 
- พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ            

ใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก าหนดนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
- ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้ 

และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุก 3 เดือน  
- ก าหนดวงเงินส าหรับรายการเงินส ารองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้

ในบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้ เพื่อจัดเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงาน

หรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้ ระเบียบดังกล่าวเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้  
- ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(5) กระทรวงการคลังมีหน้าที่รายงานการกู้เงินตามร่างพระราชก าหนดที่กระท า                

ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน 
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ  ภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ร่างมาตรา ๑๐) 

(6) บัญชีท้ายร่างพระราชก าหนด ประกอบด้วย แผนงานหรือโครงการ หน่วยงาน              
ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน และวงเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

 

แผนงานหรือโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงิน 
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์   
เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของ 
COVID-๑๙ 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

30,000 ล้านบาท 

๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่           
ของ COVID-๑๙ 

- กระทรวงการคลัง  
- หน่วยงานของรัฐทีค่ณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

400,000 ล้านบาท 

๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙ 

- กระทรวงการคลัง  
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

270,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 

4.2 การรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจั ดท าร่ างพระราชก าหนดดั งกล่ าว เมื่ อวันที่  17 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงการคลังได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วย ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) เพ่ือพิจารณาแหล่งเงินเพ่ือด าเนินมาตรการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ตลอดจนพิจารณาร่างพระราชก าหนด 
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และกระทรวงการคลังได้มีการรับความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง         
ร่างพระราชก าหนดแล้ว ซึ่งตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ          
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดว่า การจัดท าร่างกฎหมายที่จ าเป็นต้องตราขึ้น           
โดยรีบด่วนเพ่ือประโยชน์ส าคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ            
ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจ าเป็นแล้ว ให้ถือว่าได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว และกรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐ
จะไม่เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว หรือจะเปิดเผย                
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 4.3 แผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง  
 ภายใต้ร่างพระราชก าหนด มาตรา ๗ วรรคสาม ก าหนดให้การด าเนินการ           
ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ร่างพระราชก าหนดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด              
โดยข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งเมื่อร่างพระราชก าหนด มีผลใช้บังคับแล้ว 
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะได้เสนอระเบียบดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรกต่อไป 
 ส าหรับการติดตามประเมินผล และการรายการผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนด 
ตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. วินัยฯ ก าหนดว่า เมื่อมีการใช้จ่ายเงินกู้แล้วให้มีการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ในการนี้  กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย              
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบ              
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามร่างพระราชก าหนดนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อให้มีมาตรฐานและวิธีปฏิบัติเดียวกัน  

๕. การประเมินสถานะหนี้สาธารณะ และการตั้งงบประมาณเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
สถานะหนี ้ส าธารณ ะคงค ้างป ัจจ ุบ ัน  (ณ  สิ ้น เด ือนม ีนาคม 2564 ) ม ีจ านวน 

8,472,186.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งการด าเนินการ            
กู้เงินของรัฐบาลภายใต้ร่างพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... ที่เสนอในวงเงิน 700,000 ล้านบาท 
และเมื่อรวมกับประมาณการการกู้เงินอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะแล้ว  จะส่งผลให้
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 คาดว่าจะปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 9,381,428 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 58.56 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ         
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง ก าหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งออกตามความในมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. วินัยฯ ที่ได้ก าหนด
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไว้ไม่เกินร้อยละ 60  

การกู้เงินภายใต้ร่างพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสั งคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  พ.ศ. .... ดั งกล่ าว 
กระทรวงการคลังจ าเป็นต้องช าระดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้ เงิน การออกและการจัดการตราสารหนี้            
ในการนี้ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ส านักงบประมาณพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือรองรับด้วย  

/6. ข้อเสนอ ... 
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๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด

ระลอกใหม่ของ COVID-๑๙ ในการนี้ จึงเห็นควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
๖.๑ เห็นชอบร่างพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... รวมทั้งแผนงาน
หรือโครงการตามบัญชีแนบท้ายร่างพระราชก าหนด ตามข้อ ๔.๑ 

๖.๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อ ๖.๑ แล้ว เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชก าหนดโดยด่วนต่อไป 

6.3 เห็นชอบให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้           
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2564 มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ร่างพระราชก าหนดนี้
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

6.4 มอบหมายส านักงบประมาณให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เพ่ือช าระดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน การออกและการจัดการตราสารหนี้ภายใต้พ ระราชก าหนด          
ตามนัยข้อ 5 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                          (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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โทรสาร 02 273 9144 
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