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พระราชกําหนดใหอาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ งินเพือ่ แกไขปญหา
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
• ใหไว ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล

โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดระบาดอยางรุนแรงขึ้นทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย และองคการอนามัยโลกไดประกาศใหเปนภาวการณแพร
ระบาดใหญทั่วโลกประกอบกับโรคติดเชื้อดังกลาวเปนโรคอุบัติใหมที่ยังไมมี
ยารักษาและวัคซีนปองกัน สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อทั่วโลกและภายในประเทศ
เพิม่ สูงขึน้ อยางรวดเร็ว และยังไมสามารถคาดการณไดวา การระบาดของโรคดังกลาว
จะสิน้ สุดลงเมือ่ ใด นอกจากนัน้ การระบาดของโรครายแรงนีย้ งั ทําใหระบบเศรษฐกิจ
ทั้งของโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอยางรุนแรงและรวดเร็ว กระทบตอ
ประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกวาง ถือเปนภัยพิบตั สิ าธารณะทีส่ ง ผลกระทบอยาง
รุนแรงตอชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอย า งยิ่ ง ยวด ที่ ผ  า นมารั ฐ บาลได ใช ง บประมาณแผ น ดิ น ที่ มี อ ยู 
ในการดําเนินมาตรการและวิธีการตาง ๆ เพื่อหยุดยั้งและควบคุมการระบาด
ของโรคและชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ แตก็ยังไมเพียงพอในอันที่จะ
ยุ ติ ก ารระบาดของโรคและช ว ยเหลื อ เยี ย วยาประชาชนซึ่ ง ได รั บ ผลกระทบ
ในทุกภาคสวน แมจะไดมีการปรับแผนการใชจายงบประมาณมาเพื่อใชจาย
ในการนี้แลวก็ตาม โดยในเบื้องตนรัฐบาลประมาณการวามีความจําเปนรีบดวน
ที่ จ ะต อ งใช จ  า ยเงิ น เพื่ อ แก ไขป ญ หา เยี ย วยา และฟ  น ฟู เ ศรษฐกิ จ และ
สั ง คมประมาณหนึ่ ง ล า นล า นบาท ซึ่ ง ไม อ าจดํ า เนิ น การให ไ ด ม าโดยวิ ธี ก าร
งบประมาณตามปกติ จึ ง เป น กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจํ า เป น รี บ ด ว นอั น มิ อ าจ
จะหลีกเลีย่ งได เพือ่ ประโยชนในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกําหนดนี้
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สาระสําคัญโดยสรุป

๑) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๑)
กํ า หนดให “รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง ” รั ก ษาการตาม
พระราชกําหนดนี้
๒) หลักการสําคัญในการกูเงิน (มาตรา ๓ และมาตรา ๔)
เพื่อประโยชนในการแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ให
“กระทรวงการคลัง” โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงินบาทหรือเงินตรา
ตางประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
มีมลู คารวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาทโดยตองลงนามในสัญญากูเ งินหรือ
ออกตราสารหนี้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และกําหนดใหการกูเ งิน
ตามพระราชกําหนดนี้ เปนการกูเ งินตามมาตรา ๕๓๑ แหงพระราชบัญญัตวิ ินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) วัตถุประสงคของการกูเงิน (มาตรา ๕)
กําหนดใหเงินกูต ามพระราชกําหนดนี้ จะนําไปใชเพือ่ การอืน่ นอกจากการ
ดังตอไปนี้มิได
(๑) เพื่อแกไขปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(๒) เพือ่ ชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหแกภาคประชาชน เกษตรกร
และผูประกอบการซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙
(๓) เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
แผนงานหรือโครงการใชจายเงินกูเพื่อการดังกลาวนั้น ใหเปนไปตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีทายพระราชกําหนดนี้
๔) การพิจารณาอนุมัติวงเงินกูของคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๖)
ในการกูเงินตามพระราชกําหนดนี้ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชําระหนี้คืน
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๕๓ การกูเงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ ใหกระทรวง
การคลังกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเปนการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ
โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องเพื่อแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ โดยไมอาจตั้งงบประมาณรายจายประจําปไดทัน
กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ตองระบุวัตถุประสงคของการกูเงิน ระยะเวลาในการกูเงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช
จายเงินกู วงเงินที่อนุญาตใหใชจายเงินกู และหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบการดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใชจายเงินกูนั้น
เงินทีไ่ ดรบั จากการกูเ งินตามวรรคหนึง่ ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาไวเพือ่ ใหหนวยงานของรัฐเบิกไปใชจา ยตามแผนงาน
หรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดไดโดยไมตองนําสงคลัง เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น”.
๑
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ประกอบดวย โดยกําหนดใหการกูเงินเพื่อการตามขอ ๓) (๑) และ (๒) ใหมี
มูลคารวมกันไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลานบาท และเพื่อการตามขอ ๓) (๓) ใหมี
มูลคารวมกันไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท แตทั้งนี้
(๑) ในกรณีจําเปน กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจะมีมติใหนําวงเงินกู
เพื่อการตามขอ ๓) (๒) มาใชเพื่อการตามขอ ๓) (๑) ก็ได
(๒) ในกรณีจาํ เปนอันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได คณะรัฐมนตรีจะมีมติใหนาํ
วงเงินกูเ พือ่ การตามขอ ๓) (๓) มาใชเพือ่ การตามขอ ๓) (๑) และ (๒) เพิม่ เติม
ก็ได แตเมื่อรวมวงเงินกูทั้งหมดตองไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท
๕) คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู (มาตรา ๗)
เพือ่ ประโยชนในการพิจารณากลัน่ กรองและอนุมตั กิ ารใชจา ยเงินกู ใหเปน
ไปตามขอ ๓) และขอ ๔) กําหนดใหมี “คณะกรรมการกลัน่ กรองการใชจา ยเงินกู”
ประกอบดวย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธาน
กรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน ๕ คน
เปนกรรมการ ใหรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คนหนึง่ ซึง่ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย เปน
เลขานุการ และผูแ ทนสํานักงบประมาณและผูแ ทนสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
เปนผูช ว ยเลขานุการรวม โดยมี “สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ” รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใชจายเงินกู
โดยวาระการดํ า รงตํ า แหน ง และการพ น จากตํ า แหน ง ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒินั้น ใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
๖) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู (มาตรา ๘)
(๑) พิจารณากลัน่ กรองแผนงานหรือโครงการใหเปนไปตามแผนงานหรือ
โครงการใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดนี้ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่ง
กําหนดใหคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จไมชากวา ๒๐ วันนับแตวัน
ที่ไดรับเรื่อง
(๒) กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใชเงินกูตาม
พระราชกําหนดนีแ้ ละรายงานความกาวหนาตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยทุก ๓ เดือน
(๓) กําหนดวงเงินสําหรับรายการเงินสํารองจายตามแผนงานหรือโครงการ
ที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกําหนดนี้ เพื่อจัดเตรียมไวเปนคาใชจายสําหรับ
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามความจําเปนและเหมาะสม
เพื่อขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี
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(๔) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติในเรื่องการนําวงเงินกู
ตามความในขอ ๓) (๒) มาใชเพื่อการตามขอ ๓) (๑) ไปใชในกรณีจําเปน และ
ในเรือ่ งการนําวงเงินกูต ามความในขอ ๓) (๓) มาใชเพือ่ การตามขอ ๓) (๑) และ (๒)
เพิ่มเติม ในกรณีจําเปนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
(๕) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการที่ใชเงินกูตามพระราชกําหนดนี้ ระเบียบดังกลาว
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหใชบังคับได
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๗) หนาที่และอํานาจของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (มาตรา ๙)
กําหนดให “สํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ” มีหนาทีแ่ ละอํานาจดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารและจัดการการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชําระหนี้ และ
การอื่นใดที่เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกําหนดนี้ และใหนํากฎหมายวาดวย
การบริหารหนีส้ าธารณะมาใชบงั คับดวยโดยอนุโลม เวนแตคาํ วาหนวยงานของรัฐ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินยั การเงินการคลังของรัฐ ทัง้ นี้ นอกจากพระราชกําหนด
นี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
๘) การจัดทํารายงานของกระทรวงการคลัง (มาตรา ๑๐)
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ กําหนดใหกระทรวงการคลัง
รายงานการกูเงินตามพระราชกําหนดนี้ที่กระทําในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
ใหรฐั สภาทราบ โดยรายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดของการกูเ งิน
วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับหรือ
คาดวาจะไดรับ
๙) บัญชีทายพระราชกําหนด
ไดกําหนดแผนงานหรือโครงการ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การกูเงินตาม ๓) และกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละแผนงานหรือ
โครงการ และวงเงินกูในแตละแผนงานหรือโครงการดังกลาว

หมายเหตุ :-

พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป

๘๖

