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การประกาศแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของสิงคโปร์ 

 

เมื ่อวันที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์  
นาย Heng Swee Keat ได้ประกาศแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี  2564  โ ดยมี ก า รต ั ้ ง งบขาดด ุ ลบ ัญชี 1ไว ้ ที่   
11 พันล้านเหรียญสิงคโปร์2 (248.38 พันล้านบาท) หรือ 2.2% 
ของ GDP สิงคโปร์ 

ด้วยวิกฤตการณ์ COVID-19 ในปี 2563 
ส ิ งค โปร์ ม ี การนำ เ ง ินบางส ่ วนจาก
งบประมาณพื้นฐานประจำปี 2563 และ
งบประมาณพิเศษภายใต้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ 4 แพ็คเกจ ที่มีมูลค่ารวมเกือบ 
1003 พันล้านเหรียญสิงคโปร์  (2,258 
พันล้านบาท) ทำให้งบประมาณปี 2563 
สิงคโปร์ขาดดุลมากถึง 64.9 พันล้าน

เหรียญสิงคโปร์ (1,445.12 พันล้านบาท) ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราช โดยสิงคโปร์มีการนำเงิน
สำรองออกมาใช้ 52 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (1,174.16 พันล้านบาท) 

 ทั้งนี้ การนำเงินสำรองมูลค่า 52 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ออกมาใช้ในปี 2563 สิงคโปร์ได้ใช้เงินไป
เพียง 42.7 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (964.17 พันล้านบาท) ทำให้ยังมีเงินคงเหลืออีก 9.3 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ 
(964.17 พันล้านบาท) ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 สิงคโปร์จึงนำเงินสำรองออกมาใช้
อีก 11 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (248.38 พันล้านบาท) 

 วิกฤตการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ทำให้ในปี 2563 เศรษฐกิจ
สิงคโปร์ตกอยู่ในภาวะถดถอยที่ -5.4% หลังจากการเติบโต 1.3% ในปี 2562 แต่คาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจ
สิงคโปร์จะปรับตัวดีขึ้น ทำให้การคาดการณ์ GDP ในปี 2564 คาดว่าจะเติบโตที่ 4% ถึง 6% 

 

 
1 สถานะงบประมาณสิงคโปร์ - ปีงบประมาณ 2563: ขาดดุล 64.9 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (13.9% ของ GDP) / ปีงบประมาณ 2564: ขาดดุล  
11 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (2.2% ของ GDP) 
2 อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ 22.58 บาท 
3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง 4 แพ็คเกจ ที่มีมูลค่ารวมเกือบ 100  พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ได้แก่ แพ็คเกจที่ 1 ภายใต้งบประมาณ Unity Budget 
มูลค่า 6.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ แพ็คเกจที่ 2 ภายใต้งบประมาณ Resilience Budget มูลค่า 48 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ แพ็คเกจที่ 3 ภายใต้
งบประมาณ Solidarity Budget มูลค่า 5.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ แพ็คเกจที่ 3 (เพิ่มเติม) มูลค่า 3.8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ และแพ็คเกจที่ 4 ภายใต้ 
Fortitude Budget มูลค่า 33 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ 
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สรุปนโยบายสำคัญภายใต้แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของสิงคโปร์ 

1. นโยบายด้านการช่วยเหลือชาวสิงคโปร์ 
การจัดสรรงบประมาณมูลค่า 900 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (20,322 ล้านบาท) ภายใต้แพ็คเกจ Household 
Support Package สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวชาวสิงคโปร์ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ระดับต่ำ
ถึงปานกลาง ดังนี้ 

➢ GST Voucher-Cash Special Payment ชาวสิงคโปร์ที่มีรายได้น้อยจะได้รับเงินสดมูลค่า 
200 เหรียญสิงคโปร์ (4,516 บาท) 

➢ GST Voucher-U-Save Special Payment ครอบครัวชาวสิงคโปร์ที่มีสิทธิ์4จะได้รับส่วนลด
ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมอีก 50% จากปกติที่ได้รับ 

➢ Service and Conservancy Charges Rebate ครอบครัวชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในอาคาร 
HDB จะได้รับเงินคืนประมาณ 1.5 ถึง 3.5 เดือน ของค่าบำรุงรักษาอาคาร HBD (Service and 
Conservancy Charges: S&CC) ในช่วงหนึ่งปี 

➢ เงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กชาวสิงคโปร์ ครอบครัวชาวสิงคโปร์ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี จะ
ได้รับเงินทุนเพื่อการศึกษาเพ่ิมเติมมูลค่า 200 เหรียญสิงคโปร์ (4,516 บาท) ผ่านบัญชีการศึกษา
ที่เก่ียวข้อง 

➢ Community Development Council (CDC) Vouchers ทุกครอบครังชาวสิงคโปร์จะ
ได้รับบัตรกำนัลจาก CDC มูลค่า 100 เหรียญสิงคโปร์ (2,258 บาท) เพ่ือนำไปใช้ในร้านค้าต่างๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 
4 ครอบครัวชาวสิงคโปร์ที่มีสิทธิ์ได้รับ GST Voucher — U-Save Special Payment แบ่งตามประเภทขนาดของที่พัก HDB - 
https://www.gstvoucher.gov.sg/pages/u-save.aspx# 
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2. นโยบายการช่วยเหลือด้านธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ 11 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (248.38 พันล้าน
บาท) ภายใต้แพ็คเกจ COVID-19 Resilience Package เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับการระบาดของไวรัส 
COVID-19 อย่างต่อเนื่อง 

➢ Public Health and Safe Re-Opening การจัดสรรงบประมาณ 4.8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ 
(108.38 พันล้านบาท) เพ่ือการปกป้องสุขภาพของชาวสิงคโปร์ เช่น การฉีดวัคซีนฟรี เป็นต้น 

➢ Support for Workers and Businesses 
i. การจัดสรรงบประมาณ 700 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (15,806 ล้านบาท) สำหรับการ

ขยายระยะเวลาการรับเงินสนับสนุนค่าจ้างแรงงานท้องถิ่น ภายใต้โครงการ Jobs 
Support Scheme  

• นายจ้างในกลุ่มการบินและอวกาศ และการท่องเที่ยว จะได้รับเงินสนับสนุน 
30% ของค่าจ้างแรงงานที่ได้รับเงินสนับสนุน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถนุายน 
2564 และจะปรับลงเป็น 10% ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564  

• นายจ้างในกลุ่มร้านค้าปลีก ศิลปะ วัฒนธรรม บริการ และอาหาร จะได้รับเงิน
สนับสนุน 10% ของค่าจ้างแรงงานที ่ได้ร ับเงินสนับสนุน ระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2564 

ii. การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 5.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (121.93 พันล้านบาท) 
สำหรับแพ็คเกจ SGUnited Jobs and Skills Package เพื่อสนับสนุนการจ้างงาน
ชาวสิงคโปร์ 200,000 ราย 

iii. การขยายระยะเวลาการเข้าถ ึงส ินเชื ่อ โปรแกรม Temporary Bridging Loan 
Programme และโครงการ Enterprise Financing Scheme สำหรับการจัดหาเงินทุน
เพ่ือการค้า จนถึงวันที่ 30 กนัยายน 2564 

iv. กองทุนเงินช่วยเหลือแรงงานและผู้ที ่ประกอบอาชีพอืสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 

• เงินช่วยเหลือสูงสุด 700 เหรียญสิงคโปร์ (15,806 บาท) ต่อเดือนเป็นเวลา  
3 เดือน สำหรับผู้ที่ตกงาน 

• เงินช่วยเหลือได้สูงสุด 500 เหรียญสิงคโปร์ (11,290บาท) ต่อเดือนเป็นเวลา  
3 เดือน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

➢ Support for Specific Sectors 
i. ภาคการบินได้รับการจัดสรรงบประมาณ 870 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (19.64 พันล้าน

บาท) 
ii. กองทุนสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพรถรับจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
iii. การจัดสรรงบประมาณ 45 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ภายใต้แพ็คเกจ Arts & Culture 

Resilience Package และ Sports Resilience Package เพื ่อสนับสนุนธ ุรก ิจและ 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระในภาคส่วนเหล่านี้ 
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3. นโยบายด้านธุรกิจ 
➢ การเลื่อนการปรับขึ้นภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Service Tax: GST) จาก 7% เป็น 

9% ในช่วงปี 2565 ถึง 2568 
➢ การเริ่มเก็บภาษี GST สำหรับการนำเข้าสินค้ามูลค่าต่ำผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะมีผลตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2566 

 

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม Singapore Green Plan 2030 
➢ นโยบายด้านการสร้างความยืดหยุ่นของแหล่งอาหาร การจัดสรรงบประมาณ 60 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์ (1.35 พันล้านบาท) ภายใต้กองทุน Agri-Food Cluster Transformation Fund เพ่ือ
สนับสนุนการนำเทคโนโลยีไปใช้ในภาคเกษตรของสิงคโปร์ 

➢ การส่งเสริมการใช้ถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 
i. การสร้างจุดชาร์จรถยนต์ EV ในบริเวณที่จอดรถยนต์สาธารณะและที่จอดรถยนต์

ส่วนตัวอีก 60,000 แห่ง ภายในปี 2573 
ii. การจัดสรรงบประมาณ 30 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (677.4 ล้านบาท) ภายใน 5 ปีข้างหน้า 

สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ EV 
iii. การลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพ่ิมเติมของรถยนต์ EV จาก 5,000 เหรียญสิงคโปร์ 

(112,900 บาท) เป็น 0 เหรียญสิงคโปร์ เริ ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงธันวาคม 
2566 

➢ นโยบายสนับสนุนเงินทุนด้านการก่อสร้างสีเขียว 

-------------------------- 
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ที่มา :  

Ministry of Finance / Singapore Budget - https://www.mof.gov.sg/singaporebudget/budget-
speech/a-introduction#Introduction 

Channel News Asia - https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/budget-2021-
singapore-jss-household-support-package-covid-19-14209224 

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 
กุมภาพันธ์ 2564 


