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บทที่ 9 
มาตรการการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจ 

ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

1. เกี่ยวกับมาตรการ 

ดวยการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงผลกระทบในวงกวาง และมี

แนวโนมรุนแรง รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จึงรวมกันวางแนวทาง

เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินในสภาวการณที่มีการแพรระบาดของ COVID-19 แก

ผูประกอบการ SMEs ซึ่งเปนผูจางแรงงาน 80% ของประเทศ ที่อาจประสบปญหาขาดสภาพคลอง และสงผล

ใหมีการเลิกจางงานและผิดนัดชำระหนี้ โดยมาตรการ Soft Loan คือการใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ย 0.01% ตอป ระยะเวลา 2 ป เพื่อใหสถาบันการเงินนำสินเชื่อดังกลาวไปกระจาย

ใหกับผูประกอบการ SMEs ในอัตราดอกเบ้ียไมเกิน 2% ตอป ระยะเวลา 2 ป และไมใหเรียกเก็บดอกเบี้ยใน 6 

เดือนแรก โดยกำหนดใหสถาบันการเงนินำสินเชื่อไปใหกูยืมแกผูประกอบวิสาหกิจที่มียอดหนี้คงคางกับสถาบัน

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมเกิน 500 ลานบาท และผูประกอบวิสาหกิจสามารถขอกูยืมเงินกับ

สถาบันการเงินไดไมเกินรอยละ 20 ของยอดหนี้คงคาง  

 1.1 วัตถุประสงค 

มาตรการมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนหรือชวยเหลือผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให

ผานพนสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการใหสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพ

คลองแกผูประกอบวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงมีการชะลอการชำระหนี้เพื ่อใหสอดคลองกับ

ความสามารถในการชำระหนี้ของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่คาดวาจะลดลงอยางรุนแรง

จากผลกระทบของการระบาด 

 1.2 เปาหมาย ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มลีักษณะตามที่ ธปท. กำหนดไว 6 

ขอ ไดแก 

1.วิสาหกิจที่มีวัตถุประสงคในการใชสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองสำหรับประกอบธุรกิจ ลด

ผลกระทบตอการจางาน 

2. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสถานประกอบการและ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

3. มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งกลุมธุรกิจของผูประกอบวิสาหกิจที่มีกับสถาบันการเงินแตละแหงไม

เกิน 500 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แตไมรวมถึงวงเงินตามภาระผูกพัน วงเงินสินเชื่อสวน

บุคคลภายใตการกำกับ วงเงนิสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตกำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต 

อนึ่งกลุมธุรกิจหมายถึงกลุมบุคคลธรรมดาและกลุมนิติบุคคล ดังนี้ ในกรณบีุคคลธรรมดาพิจารณาจากบุคคลที่
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มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะสามี ภรรยา และในกรณีนิติบุคคลพิจารณาจากบริษัทที่มีความสัมพันธใน

ลักษณะบริษัทลูกของผูประกอบวิสาหกิจโดยถือหุนเกินกวารอยละ 50 เพียงหนึ่งทอด1  

4. ไมเปนลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน สินทรัพยจัดชั้นสงสัย สินทรัพย

จัดชั้นสงสัยจะสูญ สินทรัพยจัดชั้นสูญ ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและ

การกันเงินสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

5. ไมเปนบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแตเปน

บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ MAI2  

6. ไมเปนผูประกอบธุรกิจทางการเงิน 

1.3 งบประมาณ 

งบประมาณสามารถแบงไดเปน 3 สวน ไดแก  

1. เงินทุนหมุนเวียนของมาตรการ : มีวงเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินเพื่อดําเนินมาตรการใน

วงเงินทั้งสิน้ไมเกิน 500,000 ลานบาท  

2. รายไดของมาตรการ : มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

0.01 ตอป  

3. คาใชจายของมาตรการ : มีการชดเชยความเสียหายของสถาบันการเงินจากการใหกูยืมเงิน

แกผูประกอบวิสาหกิจ และมีการชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไมเรียกเก็บจากผูประกอบวิสาหกิจในชวง

ระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแตวันทีผู่ประกอบวิสาหกิจไดรับสินเชื่อเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ปรับในประกาศ ธปท.ฉบับที่3 เดิมประกาศธปท.ฉบบัแรกธปท.ไดนิยามกลุมธุรกิจไววาบุคคลหลายคนที่ฐานะการเงินและความสามารถใน การ

ชําระหนี้มีความเกยี่วเนื่องสัมพันธกนัอยางใกลชิดจนเสมือนวาการใหสินเชื่อแกบุคคลใดบุคคลหนึงที่มีความสัมพันธดังกลาวเปนการใหสินเชื่อแก

บุคคลเดียวกันเชนบริษัทแมบริษัทลูกบรษิัทรวมหรือผูที่เก่ียวของกบับุคคลนั้นตามประกาศธปท.วาดวยหลักเกณฑการกํากบัลูกหนี้รายใหญ (Single 

Lending Limit) 
2 ขยายคุณสมบัติของผูประกอบวิสาหกิจในประกาศ ธปท. ฉบับ ที่ 2 ซึ่งในฉบับแรกไมนับรวมผูประกอบวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

(MAI) 
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1.4 ลักษณะการดำเนินมาตรการ 

รูปภาพที่ 9.1 : สรุปขั้นตอนการดำเนินมาตรการ 

 
ที่มา: มูลนิธ ิสวค. ประมวลจาก ธปท.  

 

ธปท. จะใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงิน เพื่อใหสถาบันการเงินนำเงินดังกลาวไปใหกูยืมเพิ่มเติมแก 

ผูประกอบวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพเพ่ือเสริมสภาพคลอง สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ำ รักษาระดับการ

จางงาน ทั้งนี้ สถาบันการเงินมีการติดตามดูแลใหผูประกอบวิสาหกิจนำเงินสินเชื่อไปใชสำหรับการดำเนิน

ธุรกิจ เชน การชำระหนี้แกเจาหนี้การคา และการจายคาแรงงาน เปนตน และติดตามดูแลไมใหผูประกอบ

วิสาหกิจนำเงินสินเชื่อมาชำระหนี้เดิมที่มีอยูกับสถาบันการเงิน 

 

รูปภาพที่ 9.2 : วิธีการ และกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอกูยืมเงินตอ ธปท. ของสถาบันการเงิน 

 
ที่มา: มูลนิธ ิสวค. ประมวลจาก ธปท.  
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รูปภาพที่ 9.3 : การใหกูยืมแกผูประกอบวิสาหกิจ และการรับเงินชดเชยของสถาบันการเงิน 

 
 

ที่มา: มูลนิธ ิสวค. ประมวลจาก ธปท.  

 

2. ผลการดำเนินงานมาตรการ 

 ธปท. ไดมีการดำเนินมาตรการในการปลอยสินเชื่อ Soft Loan เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และยุติ

การรับคำขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 มีผลการดำเนินมาตรการ ดังนี้ 

 ปริมาณสินเชื่ออนุมัติ 132,835 ลานบาท คิดเปนสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 1.7 ลานบาทตอราย และเมื่อ

พิจารณาตามขนาดของลูกหนี ้ดังนี้ ลูกหนี้รายเล็ก วงเงินสินเชื่อ 0-20 ลานบาท ลูกหนี้รายกลาง วงเงินสินเชื่อ 

20-100 ลานบาท และลูกหนี้รายใหญ วงเงินสินเชื่อ 100-500 ลานบาท พบวา ลูกหนี้รายเล็กขอรับสินเชื่อจาก

มาตรการคิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 76 กลาวคือ ปริมาณสินเชื่อประมาณ 100,955 ลานบาท ถูกปลอย

ใหกับลูกหนี้รายเล็ก 
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รูปภาพที ่9.4 : สัดสวนสินเชื่อท่ีอนุมัติแลว แบงตามขนาดของลูกหนี้ 

 
ที่มา: ธปท. 

 ดานจำนวนผูประกอบวิสาหกิจที่เขารวมมาตรการพบวา มีจำนวนผูประกอบวิสาหกิจที่ไดรับ Soft 

Loan จำนวน 76,713 ราย เม่ือจำแนกตามสาขาธุรกิจพบวา ดานการพาณิชยมีจำนวนผูประกอบวิสาหกิจเขา

รวมมาตรการสูงที่สุดรอยละ 52 รองลงมาคือดานอุตสาหกรรมการผลิต และบริการและอื่น ๆ คิดเปนสัดสวน

รอยละ 20 และรอยละ 14 ตามลำดับ  

 

รูปภาพที ่9.5 : สัดสวนสาขาธุรกิจที่ไดรับสินเชื่อ Soft Loan 

 
ที่มา: ธปท. 

3. ผลการประมวลผลมาตรการ (เบื้องตน) 

1. ศักยภาพของมาตรการ 

ดานผู ประกอบการ SMEs มาตรการฯ ยังไมกระจายอยางทั ่วถึงเพราะการกำหนดเงื่อนไข และ

คุณสมบัติของ SMEs ท่ีเขารวมมาตรการได สงผลใหผูประกอบการ SMEs ที่มีศกัยภาพบางสวนไมสามารถเขา

รายใหญ

6%

SMEs กลาง

18%

SMEs เล็ก

76%

โรงแรม

และที่พกั

5%

กอสรางและ

อสังหาฯ

9%

พาณิชย

52%

อุตสาหกรรม

การผลิต

20%

บริการและอ่ืน ๆ

14%
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รวมมาตรการ และดานสถาบันการเงินพบวา มาตรการยังไมสามารถรองรับความเสี่ยงไดอยางเพียงพอ ทำให

สถาบันการเงินไมกลาปลอยสินเชื่อใหแก SMEs 

2. ประสิทธิภาพของกลไกการขับเคลื่อนการทำมาตรการ 

ประส ิทธ ิ ภาพในการ ใช ทร ัพยากร  เป นการ ใช ระบบการ เง ินของประเทศท ี ่ ม ี อย ู  เดิ ม 

ในการดำเนินมาตรการ แตการขับเคลื่อนไมเปนผลมากเพราะเงื่อนไขดังที่กลาวขางตน 

3. ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแก SME และเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรงและทางออม 

ผูประกอบการ SMEs มีเงินหมุนเวียนเพ่ือประคองธุรกิจ ไมตองเลิกการจางงาน และมีเงินจายเจาหนี้

การคา แตยังสามารถสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจต่ำ   

4. ผลที่เกิดขึ้นจากการใชมาตรการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

ผลที่เกิดขึ้นจากมาตรการในเชิงบวกคือ SMEs มีแหลงเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ำในชวงการ

แพรระบาดของโรค COVID-19 อยางไรก็ตาม ผลเชิงบวกดังกลาวไมสามารถขยายเปนวงกวางไดเพราะไม

สามารถปลอยสินเชื่อไดตามเปาหมาย 

สวนผลที ่เกิดขึ ้นในเชิงลบพบวา สถาบันการเงินตองรับความเสี ่ยงจากการปลอยสินเชื ่อใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ซึ่งแมวาในชวงดำเนินมาตรการอาจเปนลูกหนี้ชั้นดี แตหากสถานการณ COVID-19 ไม

คลี่คลายอาจทำใหลูกหนี้กลุมดังกลาวเปน NPL ซึ่งรัฐบาลตองจายเงินชดเชยแกสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นใน

อนาคต 

5. ปญหาอุปสรรคในการการเขาถึงมาตรการ 

ปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงมาตรการ 4 ขอสำคัญ ไดแก (1) การกำหนดคุณสมบัติของวิสาหกิจ

ผูเขารวมมาตรการ (2) ผูประกอบวิสาหกิจไมประสงคใชสินเชื่อ Soft Loan (3) การชดเชยความเสี่ยงของ

มาตรการยังไมเพียงพอ และ (4) สถาบันการเงินบางแหงไดดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกัน โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

1. เนื่องจากมาตรการ Soft Loan เปนมาตรการระยะสั้น เรงดวนฉุกเฉิน ธปท. จึงตองการชวยเหลือ

กลุมลูกหนี้ที่สถาบันการเงินมีขอมูลพรอมและสามารถตัดสินใจไดทันที จึงกำหนดเปาหมายเปน

กลุมลูกหนี้เดิมที่มีศักยภาพ ทำใหกลุมเปาหมายแคบลงและสามารถปลอยสินเชื่อไดนอยราย 

สงผลใหผูประกอบวิสาหกิจบางรายที่มีศักยภาพแตไมเคยเปนลูกหนี้กับสถาบันการเงินไมสามารถ

เขารวมมาตรการได 

2. ผูประกอบวิสาหกิจยังไมมีความประสงคในการใชเงินสินเชื่อ Soft Loan เพราะเปนชวงท่ีธุรกิจไม

สามารถสรางรายไดได โดยผูประกอบวิสาหกิจมองวาการขอรับสินเชื่อเปนการแบกรับตนทุน

เพิ่มขึ้น ซึ่งมีลูกหนี้ที่แจงความประสงคขอคืนเงินสินเชื่อ Soft Loan กอนครบกำหนดชำระกวา 

7,000 ลานบาท 

3. การชดเชยความเสี่ยงของรัฐไมจูงใจมากพอที่จะสนับสนุนใหสถาบันการเงินกลาปลอยสินเชื่อ

ใหกับผูประกอบวิสาหกิจ โดยสถาบันการเงินตองคำนึงถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ฉะนั้น 

สถาบันการเงินจึงเลือกที่จะปลอยสินเชื่อใหกับผูประกอบวิสาหกิจที่มีหลักประกันที่เพียงพอ  
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4. ในชวงเวลาใกลเคียงกันมีสถาบันการเงินบางแหงไดออกมาตรการในลักษณะเดียวกันของสถาบัน

เองอยูแลว ซึ่งเปนการชวยเหลือกลุมเปาหมายเดียวกัน เชน ธนาคารออมสิน เปนตน 

6. ขอจำกัด และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดทำมาตรการอื่นๆ ตอไป 

ดวยปญหาและอุปสรรคที่กลาวขางตน โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขของผูประกอบการ SMEs และ

หลักเกณฑในการสนับสนุนสถาบันการเงนิ สงผลใหวงเงินสินเชื่อภายใตมาตรการ Soft Loan คงคางประมาณ 

350,000 ลานบาท และ ธปท. ไมขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการ มาตรการ Soft Loan จึงสิ้นสุดการรับคำ

ขอกู ส ินเชื ่อเมื ่อวันที ่ 18 เมษายน 2564 จึงนำมาสู ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการอื ่นๆ ตอไป คือ 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับผูประกอบการ SMEs เขารวมมาตรการ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและ

เงื่อนไขของสถาบันการเงิน ทั้งระยะเวลา อัตราดอกเบ้ีย หรืออ่ืนใด ในการสนับสนุนใหสถาบันการเงินสามารถ

ปลอยสินเชื่อไดมากขึ้น 

ทั้งนี้ ธปท. ไดนำวงเงินดังกลาวมาจัดทำมาตรการใหม โดยไดปรับหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ ที่เปน

อุปสรรคเดิมของมาตรการ Soft Loan เกิดเปนมาตรการใหม 2 มาตรการ ไดแก  (1) มาตรการสนับสนุนการ

ใหสินเชื่อแกผูประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟนฟู) วงเงิน 250,000 ลานบาท มุงเนนใหสถาบันการเงินสงผานสภาพ

คลองดังกลาวแกผูประกอบธุรกิจ SMEs ที่ไดรับผลกระทบแตยังมีศักยภาพ และ (2) มาตรการสนับสนุนการ

รับโอนทรัพยชำระหนี้ และใหสิทธิลูกหนี้ซื้อคืน (โครงการพักทรัพยพักหนี้) วงเงิน 100,000 ลานบาท มุงเนน

ในการชวยเหลือผูประกอบธุรกิจที่ไดรับผลกระทบรุนแรง ตองใชเวลานานในการฟนตัว แตยังมีศักยภาพและมี

ทรัพยสินเปนหลักประกัน 

มาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศ 

1. เกี่ยวกับมาตรการ 

 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

เปนวงกวาง ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริโภคนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในฐานะ

หนวยงานที่กำกับดูแลนโนบายการขับเคลื่อนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย ไดเสนอมาตรการรักษาระดับ

การบริโภคของประเทศ ในการประชุมศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลการทบการระบาดของโรคติด

เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที ่ 16 กันยายน 2563) โดยมาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศ

ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และ (2) โครงการคนละครึ่ง 

เริ่มดำเนินโครงการระยะที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 และขยายระยะเวลาเปนระยะที่ 2 เดือนมกราคม – 

มีนาคม 2564  

 โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐดำเนินการโดยเพิ่มวงเงินคาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ใหกับผูมีบัตรสวัสดิการเปน 500 บาทตอเดือน รวม 6 เดือน และโครงการคนละครึ่งภาครัฐรวมจาย (Co-pay) รอย

ละ 50 จำนวนไมเกิน 150 บาทตอคนตอวัน หรือไมเกิน 3,500 บาทตอคน ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับ

คาอาหาร เครื่องดื่ม และสินคาทั่วไป 
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1.1 วัตถุประสงค 

มาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มกำลังซื้อใหแกกลุมผูมีรายได

นอยและประชาชนทั่วไป และชวยเหลือผูประกอบการรายยอย โดยมาตรการขางตน แบงเปน 2 โครงการ 

ไดแก โครงการเพ่ิมกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และโครงการคนละครึ่ง มีรายละเอียดวัตถุประสงค

รายโครงการ ดังนี ้

ตารางที ่9.1 : วัตถุประสงคของการดำเนินโครงการ 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละครึ่ง 
ระยะที่ 1 เพื่อชวยเหลือเยียวยา และลดภาระคาใชจาย

ใหแกกลุมผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ประมาณ 14 ลาน

คน ในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ซึ่งทำใหไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ 

มีรายไดลดลงและไมสามารถหารายไดจากแหลงอื ่นมา

ทดแทนได 

ระยะที่ 2 เพื่อชวยรักษาระดับคุณภาพชีวิตของผูมีบตัร

สวัสดิการแหงรัฐ อันกอใหเกิดการใชจ ายในทองถิ่น

ช วยเหล ือผู ประกอบการในพื ้นที ่  ซ ึ ่งถ ือเป นวงจร

เศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญอีกดวย 

ระยะที่ 1 เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยการลด

ภาระคาใช จ ายของประชาชนในส วนของคาอาหาร 

เครื่องดื่ม และสินคาทั่วไป อันจะเปนการเพิ่มอุปสงคการ

บริโภคภายใน ประเทศ ซึ่งจะสงผลใหผูประกอบการราย

ยอย โดยเฉพาะกลุมหาบเร แผงลอย ที่ไมใชนิติบุคคล

หรือรานสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส ใหมีรายไดจากการ

ขายสินคาเพิ่มข้ึน 

ระยะที่ 2 เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากใหเปนไป

อยางตอเนื่องตลอดชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2564 ผาน

การบริโภคจับจายใชสอยของประชาชน 

ที่มา: คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงนิกู และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สรุปโดย มูลนิธิ สวค. 

 

 1.2 เปาหมาย  

 ในภาพรวมของมาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศ กระทรวงการคลังคาดวา ทั้งโครงการ

เพ่ิมกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และโครงการคนละครึ่ง จะชวยลดภาระคาครองชีพใหแกประชาชน

ผูมีรายไดนอย และชวยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ 81,000 

ลานบาท ครอบคลุมประชาชน 24 ลานคน ซึ่งจะชวยใหมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นในชวงที่เหลือ

ของป 2563 และสงแรงขับเคลื่อนตอเนื ่องไปยังป 2564 โดยมีรายละเอียดผลที่คาดวาจะไดรับในแตละ

โครงการ ดังนี ้

ตารางที่ 9.2 : ผลที่คาดวาจะไดรับ 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละครึ่ง 
1. ชวยบรรเทาภาระคาใชจายใหผูมีบัตรสวัสดิการแหง

รัฐ สามารถดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานในชวงที่มีสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 ได  

ชวยลดภาระคาใชจายของประชาชนและชวยเติมกำลัง

ซื ้อของประชาชนเพื ่อใหมีการใชจ ายหมุนเวียนไปถึง

ผูประกอบการ รายยอยไดอยางตอเนื่อง เปนเงิน 60,000 

ลานบาท 
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โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละครึ่ง 
2. สงผลตอเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนกลุมผู

มีรายไดนอย และมีความเปราะบางทางดานทรัพยสิน

และหนี้สิน  

3. กอใหเกิดการใชจายในทองถิ ่น และกระจายรายไดสู

ผู ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเปนเศรษฐกิจฐานรากที่

สำคัญของประเทศ 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สรุปโดย มลูนิธ ิสวค. 

นอกจากนี้ ระบบการชำระเงินในโครงการดังกลาว ยังคาดวาจะชวยสรางการเรียนรูใหกับประชาชน

จนถึงระดับฐานราก ใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี เพื่อลดความเลื่อมล้ำและพัฒนาใหสังคมไทย

เดินหนาสู Digital Society ไปพรอมๆ กัน ในขณะเดียวกันยังเปนการลดการใชเงินสด ทำใหการดำเนิน

โครงการโปรงใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 งบประมาณ 

โครงการเพ่ิมกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และโครงการคนละครึ่ง ใชงบประมาณภายใต

พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีวงเงนิรายโครงการ ดังนี ้

ตารางที่ 9.3 งบประมาณโครงการ 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละคร่ึง 
ระยะที่ 1 จำนวน 21,000 ลานบาท 

ระยะที่ 2 จำนวน 20,635.49 ลานบาท 

รวมงบประมาณโครงการ 41,635.49  ลานบาท 

ระยะที่ 1 จำนวน 30,000 ลานบาท 

ระยะที่ 2 จำนวน 22,500 ลานบาท 

รวมงบประมาณโครงการ 52,500 ลานบาท 

รวมงบประมาณมาตรการทั้งสิ้น 94,135.49 ลานบาท 

หมายเหตุ: เปนการคำนวณงบประมาณรวมในเบื้องตน 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

1.4 ลักษณะการดำเนินมาตรการ 

มาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศ ประกอบดวย โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ และโครงการ คนละครึ่ง โดยมีรายละเอียดลักษณะการดำเนินงาน ดังนี ้

(1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนโครงการที่ใหความชวยเหลือวงเงินคาซื้อ

สินคาบริโภคอุปโภคที่จำเปนจากรานธงฟาราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น กับผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

จำนวน 500 บาทตอคนตอเดือน เปนระยะเวลารวมระยะที่ 1-2 จำนวน 6 เดือน ในชวงเดือนตุลาคม 2563 

ถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยให 500 บาทเทากันทั้งในกลุมผูมีรายไดต่ำกวา 30,000 บาทตอป และกลุมที่มี

รายไดเกินกวา 30,000 บาทตอป ซึ่งเดิมผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐจะไดวงเงินคาซื้อสินคาบริโภคอุปโภคเพียง 
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300 บาทตอเดือนในกลุมผูมีรายไดต่ำกวา 30,000 บาทตอป และ 200 บาทตอเดือนในกลุมผูมีรายไดเกินกวา 

30,000 บาทตอป 

ภาพที่ 9.6 : สรุปโครงการที่ใหความชวยเหลือแกผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

ที่มา: มูลนิธ ิสวค. 

สำหรับขั้นตอนการเขาโครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐนั้น หากเปนรานคาที่

เขารวมโครงการรานธงฟาราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นอยูแลว ไมตองสมัครเพิ่มแตอยางใด โดย

ปจจุบันมีรานคาธงฟาฯ ในโครงการจำนวน 100,326 ราน แบงเปนรานที่รับชำระเงินดวยแอพลิเคชั่นถุงเงิน

รอยละ 67 และรานที่นับชำระเงินดวยเครื่อง EDC รอยละ 33  

อยางไรก็ดี กรณีรานคาสมัครเขารวมโครงการรานธงฟาราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นใหม 

สามารถสมัครไดที่กรมการคาภายใน หรือสำนักงานพาณิชยจังหวัด โดยกรมการคาภายในจะรวบรวมขอมูล

ประสานงานไปยังกรมบัญชีกลางทุกวันจันทร และกรมบัญชีกลางประสานงานตอไปยังธนาคารกรุงไทยเพื่อ

ดำเนินการติดตั้งและสงมอบเครื่องชำระเงนิ EDC หรือแอพลิเคชั่นถุงเงินใหแกรานธงฟาฯ ท้ังนี้ ภายหลังมีผูถือ

บัตรสวัสดิการแหงรัฐไปใชจายที่รานธงฟาฯ ธนาคารกรุงไทยจะดำเนินโอนเงินเขาบัญชีรานธงฟาในวันทำการ

ถัดไป นอกจากนี ้ กรมการคาภายในยังเปนผูจัดหาและคัดเลือกผู ผลิตสินคาที ่จำหนายสินคาใหกับราน 

ธงฟาฯ ดวย 
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ภาพที่ 9.7 : ขั้นตอนการดำเนินโครงการสมัครโครงการรานธงฟาราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 

ที่มา: มูลนิธ ิสวค. 

(2) โครงการคนละครึ่ง 

      โครงการคนละครึ่ง รับสมัครรานคาเขารวมโครงการ 3 ประเภท ไดแก รานอาหารและเครื่องดื่ม 

สินคาทั่วไป และรานคา OTOP ซึ่งเปนผูประกอบการรายยอย เชน หาบเร แผงลอย โดยมีเงื่อนไขวาเปน

กิจการที่ไมไดจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล และไมเปนรานสะดวกซื้อที่เปนธุรกิจเฟรนไชส ซึ่งรวมถึงรานธง

ฟาฯ ที่รับชำระเงินดวยแอพลิเคชั่นถุงเงินดวยเชนกัน และภายหลังการใชจายของผูลงทะเบียนโครงการคนละ

ครึ่ง ธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของรานคาในวันทำการถัดไป 
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ภาพที่ 9.8 : ขั้นตอนการดำเนินโครงการสมัครโครงการคนละครึ่ง 

ที่มา: มูลนิธ ิสวค. 

 ทั้งนี้ ทั ้งสองโครงการ มีรายละเอียดลักษณะการดำเนินโครงการ ไดแก การขับเคลื ่อนมาตรการ 

กลุมเปาหมายที่เปนประชาชนและผู ประกอบการ ตลอดจนหนวยงานที่เกี ่ยวของและระยะเวลาดำเนิน

โครงการ ดังนี ้

ตารางที่ 9.4 : สรุปลักษณะการดำเนินมาตรการรักษาระดบัการบริโภคของประเทศ 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละคร่ึง 

1) การขับเคลื่อนมาตรการ  

ระยะที่ 1 ชวยเหลือวงเงินคาซื้อสินคาบริโภคอุปโภคท่ี

จำเปนจากรานธงฟาราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 

จำนวน 500 บาทตอคนตอเดือน เปนระยะเวลา 3 เดือน 

ตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 

 

ระยะที่ 2 ชวยเหลือวงเงินคาซื ้อสินคาบริโภคอุปโภคที่

จำเปนจากรานธงฟาราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 

จำนวน 500 บาทตอคนตอเดือน เปนระยะเวลา 3 เดือน 

ตั้งแตเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 

ระยะที่ 1 ภาครัฐรวมจาย (Co-pay) รอยละ 50 จำนวนไม

เกิน 150 บาทตอคนตอวัน หรือไมเกิน 3,000 บาทตอคน 

ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับคาอาหาร เครื่องดื่ม และ

สินคาทั่วไป ไมรวมล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ยาสูบ 

และการบริการ 

ระยะที่ 2 ภาครัฐรวมจายคาอาหาร เครื่องดื่ม และสินคา

ทั่วไป ผานฝายของผูซื้อรอยละ 50 ทั้งนี้ ไมเกิน 150 บาท

ตอคนตอวัน โดยโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 นี้ แบงกลุม

ผูใชสิทธิเปน 2 กลุม ประกอบดวย  

(1) ผูไดรับสิทธิเดิม ไมเกิน 10 ลานคน จะไดรับสิทธิ

วงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 
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โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละคร่ึง 
มกราคม 2564 ซึ่งเมื ่อรวมกับวงเงินตามสิทธิที ่มีอยูเดิม 

3,000 บาท เทากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถใช

จายไดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  

(2) ผูลงทะเบียนใหม ไมเกิน 5 ลานคน จะไดรับสิทธิ

วงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท สำหรับใชจาย

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 

2) กลุมเปาหมายมาตรการ (ประชาชน) 

คุณสมบัต ิ

- เปนผูมีบัตรสวสัดิการแหงรัฐ 

- จำนวน 14 ลานคน 

 

การลงทะเบียน 

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไมตองลงทะเบียนเพ่ิมเติม จะไดรับ

การปรับวงเงนิตามกำหนดระยะเวลาทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัต ิ

- ประชาชนผูที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป  

- มีบัตรประจำตัวประชาชน 

- ไมใชผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

การลงทะเบียน  

ระยะที่ 1 

- ของทาง: เว็บไซต www.คนละครึ่ง.com  

- ตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.  

- โดยผู ไดร ับสิทธิตองยืนยันตัวตนผาน g-Wallet แอพ

พลิเคชัน “เปาตัง” อีกขั้นตอนหนึ่งดวย จึงจะสามารถใช

จายกับรานคาที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เขารวม

โครงการเพ่ือรับสิทธิได 

- จำกัดจำนวนไมเกิน 10 ลานคน 

 

 

 

ระยะที่ 2 

กรณผีูไดรับสิทธิเดิม 

- มีเงื ่อนไขวาตองใชจายเงินที ่ไดรับ 3,000 บาทใหครบ

ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

- จากนั้นจะมีปุมในแอปพลิเคชัน “เปาตัง ”ใหกดยืนยัน

การเขารวมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2  

กรณผีูลงทะเบียนใหม 

- ใหลงทะเบียนดวยวิธีการเดิม ผานเว็บไซต www.คนละ

ครึ่ง .com ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เปนตนไป ใน

ระหวางเวลา 06.00 น  .- 23.00 น . 

- ่ึงผูลงทะเบียนตองมีสัญชาติไทย มีอายุ  18 ปบริบูรณขึ้น

ไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไมใชผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ ทั้งนี้ ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ยังไดเปด
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โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละคร่ึง 
 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไข 

ไมระบุ 

 

โอกาสใหผูที่เคยถูกตัดสิทธิจากการไมใชสิทธิโครงการคน

ละครึ่งระยะแรก สามารถลงทะเบียนเขารวมโครงการคน

ละครึ่ง ระยะที่ 2 ไดใหม นอกจากนี้ ขอย้ำวาผูใชสิทธิ

โครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่ 2 จะไมสามารถ

ใชสิทธิมาตรการชอปดีมีคืนได ซึ่งเปนไปตามหลักการท่ี

จำแนกกลุมเปาหมายของโครงการและมาตรการตาง ๆ 

ไวอยางชัดเจนไมใหซ้ำซอนลักลั่นกัน 

เง่ือนไข 

ผูไดรับสิทธิจะตองเริ่มใชจายภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันถัด

จากวันที่ตนไดรับ SMS แจงรับสิทธิหรือวันที่เปดใหเริ่มใชจาย

ตามโครงการ มิเชนนั้นจะถูกตัดสิทธิและไมสามารถลงทะเบียน

ไดอีก โดยสิทธิท่ีถูกตัดจะนำไปเปดใหลงทะเบียนใหม 

2) กลุมเปาหมายมาตรการ (รานคา/ผูประกอบการ) 

คุณสมบัต ิ

- เปนรานธงฟาฯ  

 

 

 

 

 

การลงทะเบียน 

ไมตองลงทะเบียนเขารวมโครงการเพิ่มเติม สามารถเขารวม

โครงการเพ่ิมกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวสัดิการแหงรัฐไดทันท ี

 

 

 

คุณสมบัต ิ

- ประเภทรานคาที ่สามารถเขารวมโครงการ ไดแก เปน

กิจการประเภทรานอาหารและเครื่องดื่ม สินคาทั่วไป ซึ่ง

เปนผูประกอบการรายยอย เชน หาบเร แผงลอย 

- ไมไดจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล 

- ไมเปนรานสะดวกซื้อที่เปนธุรกิจเฟรนไชส 

- เปาหมายรานคา 100,000 ราน 

การลงทะเบียน  

- ของทาง: เวบ็ไซต www.คนละครึ่ง.com หรือลงทะเบียน

ผานทางสาขาธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารกรุงไทยจะ

ชวยติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เพื่อใชในการรับชำระเงนิ

จากการขายสินคา 

- ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.  

3) หนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงานผูจัดทำและดำเนินโครงการ:  

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

หนวยงานรวมดำเนินโครงการ:  

- ธนาคารกรุงไทย  

- กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชิย 

- กรมบัญชีกลาง 

หนวยงานผูจัดทำและดำเนินโครงการ:  

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

หนวยงานรวมดำเนินโครงการ:  

- ธนาคารกรุงไทย  

- กระทรวงมหาดไทย 

- กรมบัญชีกลาง 
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โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละคร่ึง 

4) ระยะเวลาดำเนินมาตรการ 

ระยะที่ 1: เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

ระยะที่ 2: เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 

ระยะที่ 1: เดือนตุลาคม - ธันวาคม 25633 

ระยะที่ 2: เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 

2. ผลการดำเนินงานมาตรการ 

 การดำเนินมาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไดสิ้นสุดลงเมื่อ

วันที่ 31 มีนาคม 2564  สามารถสรุปผลการดำเนินงานรายโครงการได ดังนี ้

ตารางที่ 9.5 : ผลการดำเนินงานรายโครงการ 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละคร่ึง 
ระยะที่ 1  

ยอดการใชจายเฉลี่ย 499.42 บาท/คน/เดือน 

ยอดการใชจายเฉลี่ย 416.13 บาท/ครั้ง/เดือน 

ระยะที่ 2  

ยอดการใชจายเฉลี่ย 498.44 บาท/คน/เดือน 

ยอดการใชจายเฉลี่ย 485.49 บาท/ครั้ง/เดือน 

 

รวมยอดการใชจายทั้งโครงการ 40,287.78 ลานบาท 

 

ระยะที่ 1-2 

- กิจการลงทะเบียนรวมทั้งหมด 1,594,923 ราน แบงเปน  

1) กิจการที่ลงทะเบียนสำเร็จ จำนวน 1,137,630 ราน  

2) กิจการที่ไมเขาเงื่อนไขโครงการ 8,000 กวาราน 

3) กิจการที่ติดตอไมไดหรือเปลี่ยนใจ 5 แสนกวาราน 

4) กิจการที่ยกเลิกการสมัคร 2,000 กวาราน 

- กิจการที่ลงทะเบียนสำเร็จ แบงเปน 

1) กิจการที่มีหนาราน จำนวน 991,958 ราน  

2) หาบเรและแผงลอยจำนวน 145,672 ราน  

- ประเภทของกิจการที่ลงทะเบียนสำเร็จ สวนใหญเปน 

1) รานอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 624,500 ราน  

2) รานธงฟา มีจำนวน 50,605 ราน  

3) ราน OTOP จำนวน 21,188 ราน  

4) รานคาทั่วไป จำนวน 441,337 ราน  

- กิจการที ่ลงทะเบียนสวนใหญอยู ในภาคกลาง จำนวน 

657,595 ราน รองลงมาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จำนวน 298,049 ราน และภาคใต จำนวน 259,303 ราน 

โดยในรายจังหวัดนั้นพบวา กิจการท่ีลงทะเบียนสวนใหญ

อยู ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาอยู ในจังหวัดชลบุรี 

สมุทรปราการ นนทบุรี เชียงใหม ปทุมธานี นครราชสีมา 

สงชลา นครศรีธรรมราช และสุราษฏรธานี ตามลำดับ 

 

รวมยอดการใชจายทั้งโครงการ 102,065.30 ลานบาท 

แบงเปนสวนท่ีประชาชนจาย 52,251.30 ลานบาท  

และสวนท่ีรัฐบาลจาย 49,814.00 ลานบาท 

 
3 โดยเร่ิมใชจายไดตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 31ธันวาคม 2563 ในเวลา 06.00 น. - 23.00 น. 
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โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละคร่ึง 
ทัง้นี้การใชจายสวนใหญอยูในกลุมรานอาหารและเครื่องดื่ม

รอยละ 41 รองลงมาเปนรานคาทั่วไปรอยละ 37 รานธงฟา

รอยละ 15 และราน OTOP รอยละ 7 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, รวบรวมและสรุปโดย มูลนิธิ สวค. 

3. ผลการประมวลผลมาตรการ (เบื้องตน) 

1. ศักยภาพของมาตรการ 

ผลการดำเนินมาตรการทั้ง 2 โครงการ มีผูประกอบการรานคาเขารวมโครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมี

บัตรสวัสดิการ จำนวน 100,326 ราน และโครงการคนละครึ่ง จำนวน 1,137,630 ราน ซึ่งถือวาครอบคลุม

จำนวนผู ระกอบการรานคารายยอยพอสมควร โดยมาตรการทั้ง 2 โครงการกอใหเกิดการใชจายในระบบ

เศรษฐกิจมากถึง 40,287.78 ลานบาท ในโครงการเพ่ิมกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการ รวมกับโครงการคนละ

ครึ่งอีก 102,065.30 ลานบาท เปน 142,353.08 ลานบาท ถือวาสามารถกระตุนการบริโภคของประเทศได

ตามวัตถุประสงคของมาตรการ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม   

2. ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแก SMEs และเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออม 

การดำเนินมาตรการทั้ง 2 โครงการ กอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

 2.1 โครงการเพ่ิมกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแก SMEs 

 ประโยชนทางตรง  

- ผูประกอบการรายยอยท่ีเปนรานธงฟาฯ มีรายไดและยอดขายเพิ่มขึ้น 

- สามารถรักษาและ/หรือเพ่ิมระดับการจางงานในสาขาขายปลีกและ/หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 

 ประโยชนทางออม 

- ผูประกอบการรายยอยท่ีเปนรานธงฟาฯ ไดเชื่อมโยง/รูจักกับผูผลิตสินคาราคาประหยัดทั้งในและนอกพ้ืนที่

มากขึ้น 

- ผูประกอบการรายยอยที่เปนรานธงฟาฯ ไดเรียนรูการใชระบบการสั่งซื้อสินคาและการชำระเงินใหมที่ใช

เทคโนโลยีมาชวย  

- ผูประกอบการที่เปนผูผลิตสินคาสงรานธงฟาฯ มียอดขายและรายไดเพ่ิมข้ึน 

ประโยชนที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณวา การดำเนินโครงการทั้ง 2 ระยะ จะ

ชวยกระตุนใหระดับการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.57 และเศรษฐกิจขยายตัวไดรอยละ 0.12 เมื่อ

เทียบกับกรณีไมมีโครงการ 

 2.2 โครงการคนละครึ่ง 

ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแก SMEs 

 ประโยชนทางตรง  

- ผูประกอบการรายยอยท่ีเปนรานคาคนละครึ่ง มีรายไดและยอดขายเพิ่มขึ้น 
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- สามารถรักษาและ/หรือเพ่ิมระดับการจางงานในสาขาขายปลีก อาหารและเครื่อง และ/หรือสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 
 ประโยชนทางออม 

- ผูประกอบการรายยอยท่ีเปนรานคาคนละครึ่ง ไดเรียนรูการใชระบบการชำระเงินใหมท่ีใชเทคโนโลยีมาชวย  
- ผูประกอบการที่เปนผูผลิตสินคาสงรานคาคนละครึ่ง มียอดขายและรายไดเพ่ิมขึ้น 
ประโยชนที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณวา การดำเนินโครงการทั้ง 2 ระยะ จะ

ชวยกระตุน ใหเศรษฐกิจขยายตัวไดรอยละ 0.25 เมื่อเทียบกับกรณีไมมีโครงการ 

3. ขอจำกัด และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดทำมาตรการอื่นๆ ตอไป 

 ระยะสั้น เปนมาตรการที่กระตุนเศรษฐกิจไดดี แตควรปรับปรุงระบบการสมัครรานคาใหสะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เชน การใชระบบออนไลนในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  

เปนตน 

 ระยะยาว ควรเพิ ่มการชวยเหลืออื่นที ่ชวยใหผูประกอบการสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน เชน  

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ โดยการเพิ่มศักยภาพของกิจการ  

เปนตน 

 


