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พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสราง
อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕๑
• ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล

เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรง
ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยซึง่ กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนทีจ่ ะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จั ด การน้ำ และสร า งอนาคตประเทศ โดยการจั ด ให ม กี ารลงทุ น ในโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยังทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มีความเสี่ยง
ตอความเชื่อมัน่ ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศทั้งการแกไข
เยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่ กลจะถึงและการสรางความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการ
ดั ง กลา วจะต อ งใช จ า ยเงิ น เป นจำนวนมาก และตอ งดำเนิ น การอย า งเร ง ดว น
หลายแนวทาง และโดยที่การวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศจะตองดำเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดภัยพิบัติ
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลมีความจำเปนตองใชเงิน
ในการดำเนินการดังกลาวจำนวนมาก แตโดยทีก่ ารกูเ งินของรัฐบาลตามกฎหมาย
ทีใ่ ชบังคับอยูในปจจุบันมีขอจำกัดบางประการ สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการ
ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสราง
อนาคตประเทศ เพื่อใหกระทรวงการคลังมีอำนาจกูเงินในนามของรัฐบาลเพื่อนำมา
ใชจา ยในการดำเนินการดังกลาวไดทนั ทีในการปองกันภัยพิบตั ลิ ว งหนาและเสริมสราง
ความเชื่อมัน่ ใหเกิดขึ้นตั้งแตในขณะนี้ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินทีม่ ีความจำเปน
รีบดวนอันมิอาจหลีกเลีย่ งได เพือ่ ประโยชนในอันทีจ่ ะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติอนุมัติพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒิสภา ครัง้ ที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันจันทรท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดพจิ ารณา
พระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมัติ จึงถือวาพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
๑
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พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกูเงินบาทหรือ
เงินตราตางประเทศในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย มีมลู คารวมกันไมเกิน
๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท เพือ่ ใหนำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสร า งอนาคตประเทศ โดยให ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอกรอบการใช จ า ยเงิ น กู 
ตามพระราชกำหนดนี้ตอ รัฐสภาเพื่อทราบกอนเริ่มดำเนินการ โดยการกูเงินดังกลาว
ใหกระทำไดภายในกำหนดเวลาไมเกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ เงิน
ที่ไดจากการกูดงั กลาว ใหนำไปใชจา ยตามวัตถุประสงคในการกูโดยไมตอ งนำสงคลัง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
โดยที่กระทรวงการคลังอาจนำเงินที่ไดจากการกูไปใหกตู อ แกหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานในกำกับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนำไป
ใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศก็ได
๒) ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรีมอี ำนาจปรับโครงสราง
หนี้เงินกูตามขอ ๑) โดยการดำเนินการกูเงินรายใหมเพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้
ชำระหนี้กอนถึงกำหนดชำระ ขยายหรือยนระยะเวลาการชำระหนี้ ตออายุ ซื้อคืน
หรือไถถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นทีเ่ ปนประโยชน
ตอการปรับโครงสรางหนี้เงินกู
ทั้งนี้ ในการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางเงินกูตามขอ ๑) นั้น ใหกระทำได
เฉพาะเพื่อเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระ
การชำระหนีโ้ ดยกระทรวงการคลั ง จะกู เ ป น สกุ ล เงิ น แตกต า งจากหนี ้เ ดิ ม ก็ ไ ด
ซึ่งเงินกูดังกลาว มิใหนับรวมในวงเงินตามขอ ๑)๒ และตองไมเกินจำนวนเงินกู
ทีย่ งั คางชำระ แตในกรณีท่ีหนี้เงินกูซ่งึ จะทำการปรับโครงสรางหนี้มีจำนวนเงินมาก
และกระทรวงการคลั ง เห็ น ว า ไม ส มควรกู เ งิ น เพื อ่ ปรั บ โครงสร า งหนี ้ดั ง กล า ว
ในคราวเดียวกัน กระทรวงการคลังอาจทยอยกูเงินเปนการลวงหนาไดไมเกิน ๑๒ เดือน
กอนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ
๓) ให ก องทุ น บริ ห ารเงิน กู เ พือ่ การปรั บ โครงสร า งหนี ้ส าธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศทำหนาที่บริหารเงินที่ไดรบั จากการกูเงิน
เพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูตามที่บัญญัติไวในพระราชกำหนดนี้

การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางเงินกูน้นั ไมใหนบั รวมกับวงเงินที่พระราชกำหนดกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังโดยอนุมตั ิ
คณะรัฐมนตรี กูเงินบาทหรือเงินตราตางประเทศในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย มีมลู คารวมกันไมเกิน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อให
นำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ.
๒
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โดยเงินทีไ่ ดรับจากการกูโดยการทยอยกูมาของกระทรวงการคลังเพื่อ
ปรับโครงสรางหนี้ตามขอ ๒) นั้น ใหนำสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับ
โครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศโดยใหนำเขาบัญชี
ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ และใหกระทรวงการคลังนำไปใชจา ยในการชำระเงินตน
ดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว
๔) ใหสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำนาจหนาทีด่ ำเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและจัดการการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชำระหนี้ และการอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกำหนดนี้
ทัง้ นี้ ภายใน ๖๐ วันนับแตวนั สิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลังรายงาน
การกูเ งินตามพระราชกำหนดนีท้ ก่ี ระทำในปงบประมาณทีล่ ว งมาแลวใหรฐั สภาทราบ
โดยรายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดของการกูเงิน วัตถุประสงคของ
การใชจายเงินกูรวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ
นอกจากกรณีทีไ่ ดบัญญัติไวแลวในพระราชกำหนดนี้ ใหนำบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมายเหตุ :• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ิ
พ.ศ. ๒๕๕๕๓
• ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๕

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรง
ในหลายพื้นทีข่ องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครัง้ ที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดลงมติ
อนุมัติพระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดพิจารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมัติ จึงถือวาพระราชกำหนดกองทุน
สงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
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พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕

จั ด การน้ำ และสร า งอนาคตประเทศ โดยการจั ด ให ม ีก ารลงทุ น ในโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยัง
ทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มี
ความเสี่ยงตอความเชื่อมัน่ ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศ
ทัง้ การแกไขเยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทใี่ กลจะถึงและการสราง
ความเชื่อมัน่ ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการ
ตามมาตรการดั ง กล า วจะต อ งใช จ า ยเงิ น เป น จำนวนมากและต อ งดำเนิ น การ
อยางเรงดวนหลายแนวทาง และโดยที่ปรากฏวา ในขณะนี้ผูประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยประสบปญหาดานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับประกันวินาศภัย
ทีเ่ กิดจากภัยพิบัติ สงผลใหประชาชนและผูประกอบการต องเสียเบี้ยประกัน
เปนจำนวนสูงมากหรือไมสามารถเอาประกันภัยได ดังนั้น เพื่อชวยเหลือประชาชน
และผูป ระกอบการใหไดรับความคุม ครองทรัพยสินและกิจการของบุคคลดังกลาว
ทีอ่ าจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต และเพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่ ในการลงทุน
ในประเทศ สมควรใหมกี ฎหมายวาดวยกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ิ เพื่อจัดตั้ง
กองทุนในการทำหนาทีบ่ ริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจำเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม
“ภัยพิบัติ” หมายความวา วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และภัยพิบัติอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
“ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิน าศภั ย ” หมายความว า บริ ษั ท จำกั ด
หรือบริษทั มหาชนจำกัดทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
วาดวยการประกันวินาศภัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม
การประกันภัยพิบัติ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกำหนดนี้
๒) การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหมกี ารจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ขิ ้นึ ในกระทรวงการคลัง
มีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามที่กำหนดไวในพระราชกำหนดนี้
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๓) รายไดและการจายของกองทุน
๓.๑) รายไดของกองทุน ใหกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน
ดังตอไปนี้
(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินทีไ่ ดรับจากผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนำสงเงิน
สมทบเขากองทุนตามมาตรา ๑๒
(๓) เงินทีไ่ ดรบั จากการทีก่ ระทรวงการคลังโดยอนุมตั คิ ณะรัฐมนตรี
กูในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และนำสงเขากองทุนตามมาตรา ๑๓
(๔) เงินที่เปนเบี้ยประกันภัย
(๕) เงินทีไ่ ดรับจากการชดเชยคาสินไหมทดแทนหรือการคืน
เบี้ยประกันภัยจากการทำประกันภัยตอ
(๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคให
(๗) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุน
ทั้งนี้ รายไดของกองทุนนั้นไมตองนำสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
๓.๒) การจายเงินจากกองทุน การจายเงินจากกองทุนนั้น ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเปนคาใชจายสำหรับการดังตอไปนี้
(๑) การดำเนินการในการรับประกันภัยและการทำประกันภัยตอ
และการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยการรับประกันภัยและการทำประกันภัยตอ
ของกองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด ซึ่งในการดำเนินการดังกลาวกองทุนอาจมอบหมายหรือวาจางนิตบิ คุ คลอื่น
ใหดำเนินการแทนก็ได
(๒) การบริหารกองทุน และการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกีย่ วเนื่องกับ
การจัดการกิจการของกองทุน
ทั้งนี้ ประเภทของการประกันภัย แบบและกรมธรรมประกันภัย
อัตราเบีย้ ประกันภัยและการชดเชยคาสินไหมทดแทนในการรับประกันภัยของกองทุน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ในกรณีทมี่ ีความจำเปนและคณะกรรมการเห็นสมควร กองทุน
อาจให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิน แก ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิน าศภั ย
เพื่อคุมครองความเสียหายจากการชดเชยคาสินไหมทดแทนในการรับประกัน
วินาศภัยที่เปนภัยพิบตั ริ า ยแรงได โดยใหผปู ระกอบธุรกิจประกันวินาศภัยดังกลาว
แจงความประสงคตอ กองทุน และเมื่อกองทุนพิจารณาเห็นสมควรใหความชวยเหลือ
และแจงใหผูป ระกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทราบแลว ใหผูประกอบธุรกิจประกัน
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พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕

วินาศภัยนำสงเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
ทั้ ง นี้ การให ค วามช ว ยเหลื อ การขอรั บ ความช ว ยเหลื อ
และการนำสงเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด และในการดำเนินการดังกลาวกองทุนอาจมอบหมาย
หรือวาจางนิติบุคคลอื่นใหดำเนินการแทนก็ได
๔) อำนาจหนาที่ของกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหกองทุนมีอำนาจกระทำกิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค
แหงกฎหมาย โดยอำนาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๔) กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
ทั้งนี้ กิจการของกองทุนนั้นไมอยูภ ายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
ประกั น วิ น าศภั ย และกฎหมายว า ด ว ยคณะกรรมการกำกั บ และส ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
๕) การกูเงินเขากองทุน
ให ก ระทรวงการคลั ง โดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี อ ำนาจกู เ งิน บาท
หรือเงินตราตางประเทศในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยมีมูลคารวมกัน
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ ลานบาท และนำสงเขากองทุนเพื่อใหนำไปใชจายตาม
วัตถุประสงค ไมตอ งนำสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง โดยวงเงิน การจัดการและวิธกี ารที่เกี่ยวกับการกูเงิน ใหเปนไปตาม
ทีค่ ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มตั ิ ซึ ่ง ค า ใช จ า ยในการกู เ งิ น และการออกและการจั ด การ
ตราสารหนี้นนั้ อาจจายจากเงินทีต่ ั้งไวในงบประมาณรายจายประจำปหรือเงินกู
รายนั้นก็ได
ทัง้ นี้ ใหสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีอำนาจหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและจัดการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชำระหนี้ และการอื่นใดที่
เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกำหนดนี้ และนอกจากกรณีทไี่ ดบัญญัติไวแลวใน
พระราชกำหนดนี้ ก็ใหนำบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ
มาใชบงั คับโดยอนุโลม
๖) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหมคี ณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ิ อันประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอำนวยการ
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สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกจำนวนไมเกิน ๔ คน
เปนกรรมการ และใหปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการคลัง
คนหนึ่งเปนเลขานุการและอีกไมเกิน ๒ คนเปนผูชว ยเลขานุการ โดยการดำรงตำแหนง
และการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกัน
ภัยพิบัติ
ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาทีค่ วบคุมดูแลกองทุนใหดำเนินกิจการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคทก่ี ำหนดไวในขอ ๒) โดยอำนาจหนาทีเ่ ชนวานีใ้ หรวมถึง
(๑) กำหนดนโยบายและใหความเห็นชอบในการดำเนินงานของกองทุน
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหหนวยงานของรัฐหนวยงาน
หนึ่งหนวยงานใดปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกำหนดนี้
(๓) กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการบริหารกิจการของกองทุน
ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๔) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๕) กำหนดระเบี ย บเกี ่ย วกั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ
(๖) มีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได
(๗) กระทำการอื่นใดที่จำเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของ
กองทุน
๗) การจัด ทำงบดุ ล งบการเงิ น และบั ญ ชี ข องกองทุ น ส ง เสริ ม การประกั น
ภัยพิบัติ
ให ก องทุน จั ด ทำงบดุ ล งบการเงิ น และบั ญ ชี ท ำการส ง ผู ส อบบั ญ ชี
ภายใน ๑๒๐ วั น นั บ แต วั น สิ น้ ป บั ญ ชี ท กุ ป และในทุ ก รอบป ให ส ำนั ก งาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกตามทีค่ ณะกรรมการแต ง ตั ง้
ด ว ยความเห็ น ชอบของสำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เป น ผู ส อบบั ญ ชี แ ละ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็น
เปน ข อ วิ เ คราะห ว า การใช จ า ยดั ง กล า วเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ประหยั ด
และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทำบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ และใหสงสำเนารายงานดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีดวย
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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ทั้งนี้ ในกรณีทกี่ ารดำเนินกิจการของกองทุนไมมีความจำเปนอีกตอไป
ให รั ฐ มนตรี เ สนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื ่อ พิ จ ารณาให มี ก ารยุ บ เลิ ก กองทุ น
เมือ่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย ใหกองทุนยุบเลิกเมื่อพนกำหนด ๓๐ วัน
นับ แต วั น ทีค่ ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ โดยให ส ภาพนิ ติ บุ ค คลของกองทุ น ดำรงอยู 
ตราบเทาที่จำเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสินและชำระบัญชี รวมทั้ง
การโอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยู
หมายเหตุ :• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผทู ไ่ี ดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕๔
• ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑๑

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอทุ กภัยอยางรายแรง
ในหลายพื้นทีข่ องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จั ด การน้ ำ และสร า งอนาคตประเทศ โดยการจั ด ให มี ก ารลงทุ น ในโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนัน้
ยังทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มี
ความเสี่ยงตอความเชื่อมั่นของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศ
ทัง้ การแกไขเยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทใี่ กลจะถึงและการสราง
ความเชื่อมัน่ ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการ
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครัง้ ที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดลงมติ
อนุมัตพิ ระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผทู ่ีไดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒสิ ภา
ครัง้ ที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิตบิ ัญญัต)ิ เมื่อวันจันทรท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดพจิ ารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมตั ิ
จึงถือวาพระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูทไี่ ดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจาก
รัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
๔

๑๑๐
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ตามมาตรการดั ง กล า วจะต อ งใช จ า ยเงิ น เป น จำนวนมากและต อ งดำเนิ น การ
อยางเรงดวนหลายแนวทาง และในชวงระยะเวลาที่ผา นมาไดมกี ารดำเนินการแกไข
ปญหาเพื่อเยียวยาสภาพความเปนอยู สถานประกอบการ การประกอบธุรกิจกิจการ
และทรัพยสินตาง ๆ ใหกลับคืนสูสภาพหรือภาวะปกติดังเดิม แตโดยที่ประชาชน
และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ประสบอุทกภัยมีจำนวนมาก
และมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือทางการเงินเปนพิเศษ สมควรกำหนด
ให ม ีก ารให ค วามช ว ยเหลื อ ทางด า นการเงิ น แก บุ ค คลดั ง กล า วเป น การเฉพาะ
โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจในการใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงิน
เปน การเฉพาะคราว เพื ่อ ให ส ถาบั น การเงิ น นำไปใช ใ นการให กู ย ืม เงิ น แก
ผูท ไี ่ ด รั บ ความเสี ย หายจากอุท กภั ย ต อ ไปในอั ต ราดอกเบี ย้ ต่ ำ อัน เป น การให
ความช ว ยเหลื อ ด า นการเงิ น ที ่ก อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ของประเทศและสร า งเสถี ย รภาพให แ ก เ ศรษฐกิ จ โดยรวม
หากการดำเนินการดังกลาวลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจจะเพิ่มมากขึ้น
จนกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจำเป น รี บ ด ว นอัน มิ อ าจจะหลี ก เลี ย่ งได เพื อ่ ประโยชน ใ นอัน ทีจ่ ะรั ก ษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป๕

กำหนดใหมกี ารใหความชวยเหลือทางการเงินแกผทู ่ไี ดรบั ความเสียหาย
จากอุทกภัยตามทีบ่ ัญญัตไิ วในพระราชกำหนดนี้ ภายในวงเงินจำนวนไมเกิน
๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยและสถาบันการเงินรวมกัน
ดำเนินการดังกลาว ตามวิธีการดังตอไปนี้
๑) นอกเหนือจากการใหกยู ืมเงินตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจในการใหกยู มื เงินแกสถาบัน
การเงินในอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ ๐.๐๑ ตอปเปนการเฉพาะคราวเพื่อให
สถาบันการเงินนำไปใชในการใหกูยืมเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย
โดยทำเปนสัญญากูย มื หรืออาจใหกยู มื โดยการรับซือ้ ตัว๋ สัญญาใชเงินทีส่ ถาบันการเงิน
ผูก ูเปนผูอ อกก็ได ซึ่งในการจัดสรรวงเงินในการใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงิน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
ตามพระราชกำหนดการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ผู ที ่ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย พ.ศ. ๒๕๕๕
ไดกำหนดบทนิยามคำวา“อุทกภัย” และบทนิยามคำวา “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ ไวดังนี้
“อุทกภัย” หมายความวา อุทกภัยที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในเขตพื้นที่ท่ีมกี ารประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
“สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินและธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น.
๕
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๒) ใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณากำหนดจำนวนวงเงินทีจ่ ะจัดสรร
ใหแกสถาบันการเงินแตละแหงในการกูยืมเงิน และใหสถาบันการเงินทีไ่ ดรับ
การจัดสรรเงินดังกลาวยื่นคำขอกูยืมเงิน๖ตอธนาคารแหงประเทศไทย ภายในวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเงินที่สถาบันการเงินไดรับจัดสรรนั้น ตองนำไป
ใชในการใหกูยืมแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
(๑) บุคคลธรรมดาทีม่ ีภูมิลำเนา ที่อยูอาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่
ประกอบอาชีพหรือสถานประกอบธุรกิจหรือการคาของตนอยูในเขตพื้นที่อุทกภัย
(๒) ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีอ่ ยูใ นเขตพื้นที่
อุทกภัย
ทั้งนี้ ใหเงินที่สถาบันการเงินไดรับการจัดสรรมาเพือ่ ไปใชในการ
ใหกยู มื แกผทู ่ไี ดรับความเสียหายจากอุทกภัย สถาบันการเงินตองดำเนินการตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) วงเงินทีใ่ หกูยืมตองเปนเงินในสวนทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
ใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินในสัดสวนไมเกินรอยละ ๗๐ ของวงเงินดังกลาว และ
สถาบันการเงินออกเงินสมทบในสวนที่เหลือจนเต็มวงเงินที่ใหกูยืม
(๒) สถาบันการเงินตองคิดอัตราดอกเบี้ยในการใหกูยืมเงินตาม (๑)
ไมเกินรอยละ ๓ ตอป
๓) ในกรณีทีส่ ถาบันการเงินไดรับชำระคืนตนเงินกูจากผูทีไ่ ดรับความ
เสียหายจากอุทกภัย ใหดำเนินการสงคืนตนเงินกูแกธนาคารแหงประเทศไทยและ
สถาบันการเงินตองชำระคืนเงินที่ไดกูยืม๗ ตามพระราชกำหนดนี้ภายในเวลา
๕ ปนับแตไดรับเงินกูจากธนาคารแหงประเทศไทย แตตอ งไมเกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ มิใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘ มาใชบังคับกับการใหกูยืมเงินของ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามพระราชกำหนดนี้
การยื่นคำขอกูยืมเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด.
การชำระคืนเงินกู ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด.
๘
พระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๙ หาม ธปท. กระทำการดังตอไปนี้
...
(๔) ใหกูยืมเงินในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
…” .
๖

๗

๑๑๒
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หมายเหตุ :• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู
ทีก่ ระทรวงการคลังกูเ พือ่ ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การ
ฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕๙
• ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑๕

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอทุ กภัยอยางรายแรง
ในหลายพื้นทีข่ องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จั ด การน้ ำ และสร า งอนาคตประเทศ โดยการจั ด ให มี ก ารลงทุ น ในโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยังทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มีความเสี่ยง
ตอความเชื่อมัน่ ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศทั้งการแกไข
เยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่ กลจะถึงและการสรางความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการ
ดั ง กลา วจะต อ งใช จ า ยเงิ น เป น จำนวนมากและต อ งดำเนิ น การอยา งเร ง ด ว น
หลายแนวทาง และแนวทางหนึ่งคือการตองลดภาระงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ย
เงินกูทกี่ ูมาเพื่อชวยเหลือการดำเนินการของกองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินที่เกิดจากการแกไขปญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจำเปนตองปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนี้เงินกูดังกลาว
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครัง้ ที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติอนุมัติพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒสิ ภา ครัง้ ที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันจันทรท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมไดพจิ ารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมตั ิ จึงถือวาพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนีเ้ งินกูท ่กี ระทรวงการคลังกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป.
๙
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

เสียใหมใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และไมเปนภาระตองบประมาณรายจายของรัฐบาล
อีก ต อ ไป สมควรให ม ีก ฎหมายว า ด ว ยการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารหนี ้เ งิ น กู ที ่
กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน โดยกำหนดใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีหนาที่
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนตนเงินกูและการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่
เกี ่ย วกั บ หนีเ้ งิ น กู ท ีก่ ระทรวงการคลั ง กู เ พื ่อ ช ว ยเหลื อ การจั ด การและฟ น ฟู
สถาบันการเงินที่ประสบปญหาวิกฤตทางการเงินเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนดังกลาว ตลอดจน
ปรับปรุงการจัดหาแหลงเงินในการนำไปชำระตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูไดอยาง
ตอเนือ่ ง โดยยังคงหลักเกณฑและแหลงเงินในการชำระคืนตนเงินกูท ่กี ำหนดไวแตเดิม
พรอมกับเพิ่มเติมการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปใชในการดำเนินการ
ดังกลาวดวย ทั้งนี้ ภายใตหลักการในการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ
ซึ่งการปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูดังกลาวจะทำใหรัฐบาลมีงบประมาณรายจาย
ไปสมทบกับเงินอื่นทีจ่ ะนำไปใชในการบูรณะ ฟนฟูและพัฒนาประเทศไดอยาง
เพียงพอ อีกทัง้ ยังเปนการสรางเสถียรภาพตอระบบการเงินการคลังของประเทศโดยรวม
และโดยที ่เ ปน กรณีฉุ ก เฉิ น ทีม่ ี ค วามจำเป น รี บ ด ว นอัน มิ อ าจหลี ก เลี ่ย งได
เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตอง
ตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป๑๐

เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรงใน
หลายพื้นทีข่ องประเทศไทย รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะ
และฟน ฟูประเทศ รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศ จึ ง ต อ งมีม าตรการฟ น ฟู ป ระเทศทั ้ง การแก ไขเยีย วยาความเสี ย หาย
การปองกันภัยพิบัติทใี่ กลจะถึงและการสรางความเชื่อมัน่ ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกลาวจะตองใชจา ยเงิน
เปนจำนวนมากและตองดำเนินการอยางเรงดวนหลายแนวทาง และแนวทางหนึ่ง
คือการตองลดภาระงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกูทกี่ ูมาเพื่อชวยเหลือการ
ดำเนินการของกองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่เกิดจากการ
แกไขปญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจำเปนตอง
ปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนีเ้ งินกูด ังกลาวเสียใหมใหมปี ระสิทธิภาพ
ตามพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูท่กี ระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดกำหนดบทนิยามคำวา“กองทุน” และบทนิยามคำวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ ไวดังนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกำหนดนี้.
๑๐

๑๑๔
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มากขึ้นและไมเปนภาระตองบประมาณรายจายของรัฐบาลอีกตอไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
๑) หนาที่และรับผิดชอบของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
ให ก องทุ น มี ห น า ที ่แ ละรั บ ผิ ด ชอบเกี ่ย วกั บ การชำระคื น ต น เงิ น กู 
และการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกู๑๑ ดังตอไปนี้
(๑) หนี ้เ งิ น กู ท กี ่ ระทรวงการคลั ง กู ต ามพระราชกำหนดให อ ำนาจ
กระทรวงการคลั ง กู เ งิ น และจั ด การเงิ น กู เ พื ่อ ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื ่อ การฟ น ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ยังคงมีอยู
(๒) หนี ้เ งิ น กู ท กี ่ ระทรวงการคลั ง กู ต ามพระราชกำหนดให อ ำนาจ
กระทรวงการคลั ง กู เ งิ น และจั ด การเงิ น กู เ พื ่อ ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื ่อ การฟ น ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ยังคงมีอยู
การจัดลำดับการชำระหนี้ตนเงินกูหรือดอกเบี้ยเงินกู และการกำหนด
จำนวนเงินทีจ่ ะตองชำระตามพระราชกำหนดนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
แจงใหทราบ ทั้งนี้ โดยใหคำนึงถึงจำนวนเงินหรือสินทรัพยในบัญชีสะสมเพื่อการ
ชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ที่อาจนำมาชำระหนี้ได
ทั้ ง นี้ ในระหว า งการชำระคื น ตน เงิ น กู ดั ง ทีก่ ล า วมาข า งต น นั ้น
ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ (มาตรา ๗)
(๑) ในแตละป ใหธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเงินกำไรสุทธิทตี่ อง
นำสงรัฐตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เปนจำนวนไมนอ ยกวารอยละ
๙๐ เขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(๒) ใหโอนสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจำปตามกฎหมาย
วาดวยเงินตราหลังจากการจายเมือ่ สิน้ ปเขาบัญชีสะสมเพือ่ การชำระคืนตนเงินกูช ดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะเพื่อ
ชำระคืนตนเงินกูตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการ
เงินกูเ พือ่ ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะทีส่ อง
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไมตองโอนเขาบัญชีสำรองพิเศษ
(๓) ใหโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืน
ตนเงินกูช ดใชความเสียหายของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๑๑

หนี้เงินกู ใหหมายความรวมถึงหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้เงินกูดวย.
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) บัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เพือ่ ประโยชนในการดำเนินการชำระคืนตนเงินกูแ ละการชำระดอกเบีย้
เงินกู ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกูตามขอ ๑) ใหบญ
ั ชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อ
ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะทีส่ อง พ.ศ. ๒๕๔๕
มีวัตถุประสงคเพื่อการชำระคืนตนเงินกูตามขอ ๑) และการชำระดอกเบี้ยเงินกู
ที่เกิดจากหนี้เงินกูดังกลาว โดยเงินหรือสินทรัพยดงั ตอไปนี้ ใหนำสงเขาหรือรับขึ้น
บัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดวย
(๑) เงินหรือสินทรัพยที่นำสงหรือโอนตามมาตรา ๗ (ขอ ๑)
(๒) เงินทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยนำสงตามมาตรา ๑๐ ซึ่งเปนเงินที่
สถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิ่มตามขอ ๕) ตอธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) นี้
(๓) เงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ยข องกองทุน เพื ่อ การชำระคื น ต น เงิ น กู ช ดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจัดตั้ง
โดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทีก่ ระทรวงการคลัง
โอนมาเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) นี้
(๔) ดอกผลของเงินหรือสินทรัพยตาม (๑) (๒) และ (๓)
๓) การกำกับดูแลและจัดการเงินหรือสินทรัพยตามบัญชีสะสมเพื่อการ
ชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
รายไดของธนาคารแหงประเทศไทยอันเปนเงินหรือสินทรัพยในบัญชี
สะสมเพื ่อ การชำระคื น ต น เงิ น กู ช ดใช ค วามเสี ย หายของกองทุ น เพื ่อ การฟ น ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังกลาวนั้น มิใหนำไปจัดสรรเปนเงินสำรอง
หรือเปนเงินนำสงรัฐตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมาย
อืน่ ใด และใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ดูแลรักษา ตลอดจนจัดการเงิน
หรือสินทรัพยดังกลาวและแปลงเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อใหสอดคลอง
กับตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ รวมทัง้ ใหมอี ำนาจสัง่ จายเงิน
จากบัญชีดังกลาวใหแกกองทุนเพื่อการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๑๑๖
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

(๑) ชำระดอกเบี้ยเงินกูที่เกิดจากหนี้เงินกูตามขอ ๑)
(๒) ชำระคืนตนเงินกูตามขอ ๑)
(๓) จายเปนคาบริหารจัดการเกีย่ วกับการดำเนินการตาม (๑) และ (๒)
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด
๔) อำนาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการเรียกใหสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากนำสงเงิน
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจเรียกใหสถาบันการเงินนำสงเงิน
เปนอัตรารอยละตอปของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ไดรับการคุมครอง
เงินฝากตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด ซึ่งเมื่อรวมอัตราดังกลาว
กับอัตราที่กำหนดใหสถาบันการเงินนำสงเขากองทุนคุมครองเงินฝากตามกฎหมาย
วาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ ๑ ตอปของยอดเงินฝาก
ถัวเฉลี่ยของบัญชีทีไ่ ดรับการคุมครองเงินฝาก และเพื่อประโยชนในการชำระ
คืนตนเงินกูหรือดอกเบี้ยเงินกูใหพอเพียง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเรียกให
สถาบันการเงินนำสงเงินเพิ่มขึ้นจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
ดังกลาวก็ได ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยใหสถาบันการเงิน
นำสงแลวตองไมเกินอัตรารอยละ ๑ ของยอดเงินทีส่ ถาบันการเงินไดรบั จากประชาชน
๕) การนำสงเงิน หรือนำสงไมครบ และการเสียเงินเพิม่ ของสถาบันการเงิน
๕.๑) สถาบันการเงินใดไมนำสงเงินตามขอ ๔) หรือนำสงไมครบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ ๒ ตอเดือน
ของจำนวนเงินทีไ่ มนำสงหรือนำสงไมครบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
๕.๒) สถาบันการเงินใดไมนำสงเงินตามขอ ๔) หรือนำสงไมครบ
และไมเสียเงินเพิม่ ตามขอ ๕.๑) ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจออกคำสั่ง
เรียกใหสถาบันการเงินนั้นชำระเงินดังกลาวภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดยเงินที่สถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิ่มตามขอ ๕)๑๒ ให
ธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความ
เสียหายของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) ตอไป
ทัง้ นี้ ใหกระทรวงการคลังโอนเงินของกองทุนเพื่อการชำระคืนตนเงินกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑
เขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒)
เงินทีส่ ถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิม่ ตามขอ ๕) ใหถือวาเปนหนีอ้ ันมีบุริมสิทธิลำดับตอจากหนีภ้ าษีอากร
ของสถาบันการเงินนั้น.
๑๒
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

เมือ่ ไดดำเนินการโอนเงินดังกลาวเสร็จสิ้นแลว ใหยุบเลิกกองทุนเพื่อ
การชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
และจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งนี้ นับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
นอกจากนี้ ใหบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกำหนดให
อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑๑๓ และบทบัญญัตมิ าตรา ๘ วรรคสอง๑๔
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
และจัดการเงินกูเ พือ่ ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕๑๕ เปนอันสิ้นผลใชบังคับนับแตวันทีพ่ ระราชกำหนดนี้ใช
บังคับ
หมายเหตุ :• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ใหตั้งเงินรายจายเพื่อชำระคาดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจำป”.
๑๔
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๘ ใหจัดตั้งบัญชีขึ้นบัญชีหนึ่งในฝายการธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทย เรียกวา “บัญชีสะสมเพื่อการชำระ
คืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” มีวตั ถุประสงคเพื่อการชำระคืนตนเงินกูตาม
พระราชกำหนดนี้ และตนเงินกูตามพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ในระหวางการชำระหนีต้ นเงินกูต ามวรรคหนึง่ สินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจำปตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
หลังจากการจายเมื่อสิ้นปใหโอนเขาบัญชีตามวรรคหนึ่งโดยไมตองโอนเขาบัญชีสำรองพิเศษ ทั้งนี้ จนกวาจะมียอดรวมทั้งหมดเทากับ
ตนเงินกูตามวรรคหนึ่ง”.
๑๕
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ บัญญัติวา
“มาตรา ๙ รายไดของธนาคารแหงประเทศไทยอันเปนสินทรัพยในบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มิใหนำไปจัดสรรเปนเงิน
สำรองหรือเปนเงินนำสงรัฐตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นใด และใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ดแู ล
รักษาและจัดการสินทรัพยดังกลาวและแปลงเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อใหสอดคลองกับตนเงินกูตามพระราชกำหนดนี้
รวมทั้งใหมีอำนาจจายเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ชำระคืนตนเงินกูตามพระราชกำหนดนี้
(๒) ชำระคืนตนเงินกูของพันธบัตรของกองทุนเพือ่ การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งกระทรวงการคลังไดคำ้ ประกัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เมื่อกระทรวงการคลังเห็นสมควรใหมีการชำระตนเงินกูตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยสั่งจายเงินและนำสงใหแก
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๐ ใหตั้งเงินรายจายเพื่อชำระคาดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ไวในงบประมาณรายจายประจำป เวนแต
คาดอกเบี้ยเงินกูที่ตองชำระในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหชำระจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”.
๑๓

๑๑๘
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