ที่ กค 0905/

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
พฤษภาคม 256๔

เรื่อง ร่างพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ....
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง ๑. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๑๓๑๔
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 2563
๒. พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จานวน 1 แผ่น
2. ร่างพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... จานวน 5 แผ่น
3. สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชกาหนด จานวน 3 แผ่น
ด้ ว ยกระทรวงการคลั งขอเสนอเรื่อ งร่างพระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิน
เพื่ อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและสั งคมจากการระบาดระลอกใหม่ข องโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ....
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (2) ร่ า งพระราชก าหนด รวมทั้ ง
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในด้าน (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๔) การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม (๕) การสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง นี้ รองนายกรั ฐ มนตรี (นายสุ พั ฒ นพงษ์ พั น ธ์ มี เชาว์ ) ก ากั บ การบริ ห ารราชกา ร
กระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
1. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน 2563 อนุมัติร่างพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลั งกู้ เงิ น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา เยี ย วยา และฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ และสั งคม ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... (อ้างถึง ๑) และต่อมาพระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่ อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสั งคมที่ ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กู้ เงิน COVID-19) ได้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 กาหนดให้ กระทรวงการคลั งโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจกู้เงินบาทหรือ
/เงินตรา ...

-2เงินตราต่างประเทศ 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 จานวน 287 โครงการ กรอบวงเงินกู้ 833,475 ล้านบาท
เพื่อดาเนินมาตรการทางการคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) แต่ ล ะระลอกในช่ ว งปี 2563 - 2564 โดยเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการแพทย์
และสาธารณสุข การช่วยเหลื อและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม โดยปัจจุบั นได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มต่างๆ ผ่านโครงการเยียวยา
เกษตรกร กลุ่ มเปราะบาง และผู้ มี บั ตรสวัสดิการแห่ งรัฐ จานวน 42.47 ล้ านคน โครงการเราชนะ จ านวน
32.90 ล้ านคน เราไม่ ทิ้ งกัน จ านวน 15.26 ล้ านคน และเรารักกัน จานวน 8.1 ล้ านคน และการฟื้ นฟู
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้รับผลประโยชน์ผ่านการดาเนินโครงการคนละครึ่ง จานวน 14.79 ล้านคน และเรา
เที่ยวด้วยกัน จานวน 5.77 ล้านคน โดยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือ จานวน 166,525 ล้านบาท นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและ
ผู้ประกอบการจากการระบาดของ COVID-19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีความจาเป็นต้องนาเงิน
ส่วนที่เหลือไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 อีกประมาณ 150,000 ล้านบาท จึงทาให้มีวงเงินคงเหลือจานวน 16,525 ล้านบาท และ
คาดว่าจะมีการคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายบางส่วน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะพิจารณาให้กับ
หน่ วยงานอื่นต่อไป ซึ่งจากการดาเนิ นมาตรการทางการคลังข้างต้นภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน COVID-19 ส่ งผลให้
เศรษฐกิ จ ไทยปี 2563 หดตั ว ร้ อ ยละ 6.1 ซึ่ งต่ ากว่ าที่ ก องทุ น การเงิน ระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่าจะหดตัวที่ประมาณร้อยละ 8
1.2 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกยังมีความยืดเยื้อ
อีกทั้งการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้ งแต่ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564
มีลั กษณะการระบาดเป็ น กลุ่ มก้อน (Cluster) หลายจุด ทั้งในแหล่ งที่ พัก อาศั ย สถานที่ ท่ องเที่ ยว สถานที่
สาธารณะ และในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีจานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประเทศไทยมีจานวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 110,082 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจานวน 43,268 ราย
และเสียชีวิตจานวน 614 ราย
อย่ างไรก็ ดี แม้ ว่า ปั จจุบั น รัฐ บาลพยายามจั ดหาและกระจายวัคซี น ให้ ครอบคลุ ม
ประชากรมากที่สุ ดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แต่ ยังมีความเสี่ ยงของการกลายพั นธุ์ ของไวรัส จึงไม่สามารถใช้เป็ น
หลักประกันว่าจะสามารถควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจากัด และยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจัดเก็บ
รายได้ ข องรั ฐ บาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ความไม่ แ น่ น อนของการกระจายวั ค ซี น ของหลายประเทศ
เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อรายได้หลักของประเทศซึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ทั้งนี้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ว่า จานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2564 จะอยู่ที่ 3.2 ล้านคน ลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิมที่ 5 ล้านคน หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 53 จากปี 2563 และคาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงประมาณ 44๐,๐๐๐
ล้านบาท จากปี 2563
นอกจากนี้ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้คาดการณ์ผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยว่า จะทาให้เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของสานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
/และสังคม ...

-3และสั งคมแห่ งชาติ ที่ คาดว่าเศรษฐกิ จไทยปี 2564 จะขยายตั วร้ อยละ 1.5 – 2.5 เนื่ องจากการระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย
๑.๓ การระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อการฟื้นตัว
ของการดาเนิ น กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จานวน 2,387,425 ล้านบาท ต่ากว่าประมาณการเอกสารงบประมาณ 343,575 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.5 และต่ ากว่ า ปี 2562 จ านวน 178,691 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.9 ส าหรั บ
สถานการณ์ ก ารจั ด เก็ บ รายได้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยั งคงได้ รับ ผลกระทบจากปั ญ หาการหดตั ว
ของเศรษฐกิจในปี 2563 และภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐบาลในอนาคต
รั ฐ บาลมี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งใช้ งบประมาณเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
จากัดการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจากัด และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-19 แต่เนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19
มีข้อ จ ากัด อาทิ การจั ด ท างบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มี กระบวนการและใช้ เวลา
การดาเนินงาน ซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ประกอบกับวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใกล้เต็มกรอบวงเงินแล้ว
1.4 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19
และเพื่ อ ให้ รั ฐ บาลสามารถบริ ห ารสภาพคล่ อ งทางการคลั ง ในกรณี ที่ ก ารจั ด เก็ บ รายได้ ข องรั ฐ บาลได้ รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รัฐ บาลจาเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับความเสียหาย และเตรียมการรองรับความเสียหายใหม่ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยการเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวและยากต่อการแก้ไข
นอกจากนั้ น ภายหลั งการระบาดของ COVID-19 ภาครัฐจาเป็ นต้องมีการลงทุ น
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยคาดว่าเมื่อสถานการณ์การระบาดสิ้นสุดลง และสถานการณ์ต่างๆ กลับเข้าสู่
ภาวะปกติ ธุรกิจเอกชน ภาคการผลิต และภาคการบริการจะใช้เ วลาอีกระยะหนึ่งในการกลับมาดาเนินการ
ได้ ต ามปกติ ดั ง นั้ น ในช่ ว งรอยต่ อ ดั งกล่ า วที่ ก ารลงทุ น และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชนยั งไม่ ฟื้ น ตั ว
เต็มศักยภาพ ภาครัฐจาเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ทั้งนี ้ กระทรวงการคลัง เห็ นควรกาหนดกรอบวงเงินเพื่อรองรับสถานการณ์ ไว้ไม่เกิน
700,000 ล้านบาท สาหรับใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค และวัคซีนที่ยังมีความจาเป็นในช่วง
ที่ ภ าครั ฐอยู่ ระหว่ างการกระจายวั คซี น ให้ กั บประชากรตามแผน และการช่ วยเหลื อเยี ยวยาประชาชนและ
ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจ รักษาการจ้างงาน และการบริโภคภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่องในระยะ
หนึ่งปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สาหรับ การบริหารความเสี่ยงของผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-19 ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การจั ด เก็ บ รายได้ แ ละสภาพคล่ อ งของรั ฐ บาล โดยกระทรวงการคลั ง
คาดการณ์ ว่ากรอบวงเงินที่เสนอจะช่วยทาให้เศรษฐกิจปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากที่ สศค. ประมาณไว้อีก
ประมาณร้อยละ 1.5 โดยมีกรอบการใช้จ่ายเงิน ดังนี้
(๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของ
COVID-๑๙ วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจั ย พั ฒ นาวัค ซีน ภายในประเทศ รวมทั้งการปรับ ปรุงสถานพยาบาลส าหรับ
การบาบัดรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19
/(2) แผนงาน ...
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ประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙ วงเงิน 400,000 ล้านบาท
เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ ายของประชาชน และช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อเนื่องได้
(๓) แผนงานหรื อ โครงการที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 วงเงิน 270,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
แผนงาน/โครงการเพื่ อรั กษาระดับ การจ้างงานของผู้ ป ระกอบการและกระตุ้น การลงทุ น และการบริโภค
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
1.5 กระทรวงการคลังได้พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 พบว่ามีข้อจากัด ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ เสนอตั้ งงบกลาง
รายการที่ใช้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ จานวน 2 รายการ
ประกอบด้วย
(1.1) รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
COVID-19 ซึ่งได้ตั้งกรอบวงเงินไว้ จานวน 40,325.6 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่าย
งบประมาณดั ง กล่ า ว เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ COVID-19 ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจัดซื้อวัคซีน ซึ่งปัจจุบันได้มีการทยอยเบิกจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงอาจไม่เพียงพอ
สาหรับการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดได้
(1.2) รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งได้ตั้งกรอบวงเงินไว้
จานวน 99,000 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติและสาธารณภัยต่าง ๆ
อีกทั้ง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น เป็นต้น ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(2) การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ของส่ว นราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ในรายการที่ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อาทิ รายการ
งบประจาอื่นที่ไม่จาเป็น และรายการงบลงทุนที่ยังไม่มีการผูกพันสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง มาไว้เพิ่มเติมในรายการ
งบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงบประมาณ
ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยรับงบประมาณ ตามแผนการใช้งบประมาณจริงในแต่ละไตรมาส จึงทาให้
หน่วยรับงบประมาณไม่มีเงินคงเหลือที่จะนามาจัดทาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
(3) เงิ น ทุ น ส ารองจ่ า ยตามมาตรา 45 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ
พ.ศ. 2561 วงเงิน 50,000 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วจานวน 25,000 ล้านบาท ทาให้ มีวงเงิน
คงเหลือ จานวน 25,000 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอสาหรับรองรับการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของ COVID-19
ประกอบกับจาเป็นต้องสารองไว้เป็นวงเงินฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(4) การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไม่สามารถ
ดาเนิ น การได้ เนื่ องจากการจั ด เก็บ รายได้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ข้ อจ ากั ด และได้รับ ผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกับปัจจุบันวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เหลือกรอบวงเงินกู้
เพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณจ ากัด และอาจจาเป็ นต้องใช้ว งเงินกู้ดังกล่ าวในกรณี การจัดเก็ บ รายได้
/ของรัฐบาล ...
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จึงไม่สามารถดาเนินการจัดหางบประมาณผ่านแนวทางดังกล่าวได้
(5) การใช้ แ หล่ งเงิน จากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ อาจไม่ ทั นต่ อสถานการณ์ ปั จจุ บั น
เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
จึงไม่อาจใช้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและจาเป็นในกรณีเร่งด่วนได้
2. ความเร่งด่วนของเรื่อง
กระทรวงการคลั ง เห็ น ว่ า การระบาดของ COVID-19 ยั ง คงส่ ง ผลกระทบ
ต่อการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจไทยอย่ างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศยังคงมีความต้องการใช้จ่ายเพื่ อฟื้ นฟูและ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประกอบกับข้อจากัดของการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพื่อการเยี ยวยา ฟื้นฟูและ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และ
ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กรอบวงเงิน กู้ เพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณหรื อ เมื่ อ รายจ่ ายสู งกว่ารายได้
ไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงมีความจาเป็นต้องมีกรอบวงเงินกู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิ จ และสั งคมจากการระบาดระลอกใหม่ ของ COVID-19 และเพื่ อ บริห ารสภาพคล่ องทางการคลั ง
ซึ่งถือเป็นกรณีที่รัฐบาลต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและเป็นสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็น
รี บ ด่ ว นอั น มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ดั ง นั้ น กระทรวงการคลั งจึ ง เห็ น ควรเสนอร่ า งพระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ พ.ศ. .... โดยมีกรอบวงเงิน กู้ไม่เกิน 700,000 ล้ านบาท เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการแก้ไขปัญ หา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมจากการระบาดระลอกใหม่ ข อง COVID-19 และบริ ห ารสภาพคล่ อ งทางการคลั ง
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
3. กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1 การตราพระราชก าหนดเป็ น ไปตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 (รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า “ในกรณี
เพื่ อประโยชน์ ในอั น ที่ จะรั กษาความปลอดภั ยของประเทศ ความปลอดภั ย สาธารณะ ความมั่ น คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐ มนตรี
เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้”
3.2 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
(พ.ร.บ. วินัยฯ) บัญญัติว่า “การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
ให้ กระทรวงการคลั งกระทาได้โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่ ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ และเฉพาะกรณี ที่ มีความ
จาเป็ นที่จะต้องดาเนิ น การโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญ หาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ทัน”
๓.๓ การใช้ จ่ า ยเงิน กู้ ต ามพระราชก าหนดที่ ต ราขึ้ น ถื อ เป็ น การใช้ จ่ ายเงิน แผ่ น ดิ น
ตามมาตรา 140 แห่งรัฐธรรมนู ญฯ ซึ่งกาหนดให้ ใช้จ่ายได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยมาตรา ๕๓ แห่ง พ.ร.บ. วินัยฯ ได้กาหนดให้กระทรวงการคลัง
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-6มี อ านาจกู้ เงิ น ในนามรั ฐ บาลได้ ต ามกฎหมายที่ ต ราขึ้ น เป็ น การเฉพาะ ทั้ ง นี้ เงิ น ที่ ได้ รั บ จากการกู้ เงิ น
ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมาย
กาหนดได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
4. สาระสาคัญของร่างพระราชกาหนดที่เสนอ
4.1 สาระสาคัญของร่างพระราชกาหนดที่เสนอ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
(๑) ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติค ณะรัฐ มนตรีมีอานาจกู้เงินบาทหรือเงิน ตรา
ต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 700,000 ล้านบาท
โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ร่างมาตรา 3)
(๒) วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกู้ให้นาไปใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการ
ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เพื่อการบริหาร
สภาพคล่องทางการคลัง (ร่างมาตรา 5)
- เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙
- เพื่อ ช่ว ยเหลือ เยีย วยา หรือ ชดเชยให้แ ก่ป ระชาชนและผู้ป ระกอบการ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙
- เพื่อฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสั งคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-๑๙
(๓) ในกรณีจาเป็น คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ปรับวงเงินกู้ที่กาหนดไว้ตามบัญชีท้าย
พระราชก าหนดนี ้ หรือ เพื ่อ บริห ารสภาพคล่อ งทางการคลัง ตามข้อ เสนอของกระทรว งการคลัง ก็ไ ด้
แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 700,000 ล้านบาท และในกรณีที่คณะรัฐ มนตรีมีมติให้นาวงเงินกู้
ภายใต้พ ระราชกาหนดนี้ม าใช้เ พื่อ บริห ารสภาพคล่อ งทางการคลัง ให้ก ระทรวงการคลัง ดาเนิน การให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง (ร่างมาตรา ๖)
(4) ให้ม ีค ณะกรรมการกลั ่น กรองการใช้จ ่า ยเงิน กู ้ โดยมีอ งค์ป ระกอบ หน้า ที่
และอานาจ ดังนี้
องค์ประกอบ (ร่างมาตรา 7)
- เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
- ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
- ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
- ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
- ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กรรมการ
- ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกิน 5 คน กรรมการ
- รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ เลขานุการ
ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณและผู้ แ ทนส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม
การด าเนิ น การตามแผนงานหรื อ โครงการตามพระราชก าหนดนี้ ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
/หน้าที่ ...
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- พิจ ารณากลั่น กรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ
ใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกาหนดนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
- กากับดูแลการดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ ตามพระราชกาหนดนี้
และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุก 3 เดือน
- กาหนดวงเงินสาหรับรายการเงินสารองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้
ในบัญ ชีท้ายพระราชกาหนดนี ้ เพื่อจัด เตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ การแก้ไขปัญ หาเกี่ยวกับการบริห าร
โครงการ ตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกาหนดนี้ ระเบียบดังกล่าวเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้
- ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(5) กระทรวงการคลั งมีห น้าที่ รายงานการกู้เงินตามร่างพระราชกาหนดที่ กระท า
ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ ภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ร่างมาตรา ๑๐)
(6) บัญชีท้ายร่างพระราชกาหนด ประกอบด้วย แผนงานหรือโครงการ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน และวงเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
แผนงานหรือโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วงเงิน
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
- กระทรวงสาธารณสุข
30,000 ล้านบาท
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของ - หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรี
COVID-๑๙
มอบหมาย
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
- กระทรวงการคลัง
400,000 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่
- หน่วยงานของรัฐทีค่ ณะรัฐมนตรี
ประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับ
มอบหมาย
ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-๑๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ - กระทรวงการคลัง
270,000 ล้านบาท
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
- หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรี
จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙ มอบหมาย
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของร่างพระราชกาหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4.2 การรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ด ท าร่ า งพระราชก าหนดดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2564
กระทรวงการคลั งได้มี การประชุม หารื อ ร่ว มกับ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง (ประกอบด้ ว ย ส านั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมบัญชีกลาง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) เพื่อพิจารณาแหล่งเงินเพื่อดาเนินมาตรการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ตลอดจนพิจารณาร่างพระราชกาหนด
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ร่างพระราชกาหนดแล้ ว ซึ่ งตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก เกณฑ์ก ารจั ดท าร่างกฎหมายและ
การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดว่า การจัดทาร่างกฎหมายที่ จาเป็นต้องตราขึ้น
โดยรีบด่วนเพื่อประโยชน์สาคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรื อป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ เมื่อ หน่ ว ยงานของรัฐ ได้ รับ ฟั งความคิ ดเห็ นจากหน่ วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจาเป็นแล้ว ให้ถือว่าได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว และกรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐ
จะไม่เปิ ดเผยสรุป ผลการรับ ฟั งความคิดเห็ นหรือรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบดังกล่ าว หรือจะเปิ ดเผย
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
4.3 แผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง
ภายใต้ ร่ า งพระราชก าหนด มาตรา ๗ วรรคสาม ก าหนดให้ ก ารด าเนิ น การ
ตามแผนงานหรื อ โครงการภายใต้ ร่ างพระราชก าหนดนี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ค ณะรัฐ มนตรีก าหนด
โดยข้ อ เสนอของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใช้ จ่ ายเงิน กู้ ซึ่ งเมื่ อ ร่ างพระราชก าหนด มี ผ ลใช้ บั งคั บ แล้ ว
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะได้เสนอระเบียบดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรกต่อไป
สาหรับการติดตามประเมินผล และการรายการผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนด
ตามมาตรา 58 แห่ ง พ.ร.บ. วินั ย ฯ กาหนดว่า เมื่อมีการใช้จ่ายเงินกู้แล้ วให้ มีการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรั ฐ มนตรี ในการนี้ กระทรวงการคลั ง จึ ง เห็ น สมควรให้ น าระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
การประเมิน ผลการใช้จ่ ายเงิน กู้เพื่ อแก้ไขปัญ หา เยียวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิจและสั งคมที่ ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามร่างพระราชกาหนดนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อให้มีมาตรฐานและวิธีปฏิบัติเดียวกัน
๕. การประเมินสถานะหนี้สาธารณะ และการตั้งงบประมาณเพื่อชาระหนี้เงินกู้
สถานะหนี ้ส าธารณ ะคงค้า งปัจ จุบ ัน (ณ สิ ้น เดือ นมีน าคม 2564) มีจ านวน
8,472,186.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งการดาเนินการ
กู้เงินของรัฐบาลภายใต้ ร่างพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่ อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... ที่เสนอในวงเงิน 700,000 ล้านบาท
และเมื่อรวมกับ ประมาณการการกู้เงิน อื่นตามกฎหมายว่าด้ว ยการบริห ารหนี้ส าธารณะแล้ว จะส่งผลให้
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 9,381,428 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อ ยละ 58.56 ของผลิ ตภั ณ ฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งยังอยู่ภ ายใต้กรอบการบริห ารหนี้ส าธารณะ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กาหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งออกตามความในมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. วินัยฯ ที่ได้กาหนด
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไว้ไม่เกินร้อยละ 60
การกู้เงินภายใต้ ร่างพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญ หา
เศรษฐกิ จ และสั งคมจากการระบาดระลอกใหม่ ข องโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... ดั งกล่ า ว
กระทรวงการคลั งจ าเป็นต้องชาระดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้ เงิน การออกและการจัด การตราสารหนี้
ในการนี้ จึงเห็น สมควรมอบหมายให้สานัก งบประมาณพิจ ารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อรองรับด้วย
/6. ข้อเสนอ ...

-9๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ระลอกใหม่ของ COVID-๑๙ ในการนี้ จึงเห็นควรนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
๖.๑ เห็ น ชอบร่า งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... รวมทั้งแผนงาน
หรือโครงการตามบัญชีแนบท้ายร่างพระราชกาหนด ตามข้อ ๔.๑
๖.๒ เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบตามข้ อ ๖.๑ แล้ ว เห็ น ควรมอบหมายให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชกาหนดโดยด่วนต่อไป
6.3 เห็ น ชอบให้ น าระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ ว ยการประเมิ น ผลการใช้ จ่ายเงิน กู้
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2564 มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ร่างพระราชกาหนดนี้
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
6.4 มอบหมายสานักงบประมาณให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เพื่ อ ช าระดอกเบี้ ย และค่ าใช้ จ่ ายในการกู้ เงิน การออกและการจั ดการตราสารหนี้ ภ ายใต้ พ ระราชก าหนด
ตามนัยข้อ 5
จึงเรียนมาเพื่อโปรดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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