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ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๓๘ ตอนท่ี ๒๖ ก หนาท่ี ๕ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔.

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ประเทศไทยไดมีการกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ เพ่ือรับมือสถานการณ ทําใหการแพรระบาดอยูในเกณฑท่ีควบคุมไดและมีแนวโนมดีข้ึนเร่ือยมา 
อยางไรก็ตาม การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ น้ันไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ 
ทัง้ภาครัฐและเอกชนของประเทศเปนวงกวางและยาวนานกวาทีค่าดการณไว แมในชวงท่ีผานมาภาครัฐ
จะดําเนินมาตรการใหความชวยเหลอืลกูหนีใ้นดานตาง ๆ  อยางตอเนือ่งเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
แตผูประกอบธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจํานวนมากจําเปนตองใชระยะเวลาในการฟนตัว และตองการ 
ความชวยเหลือเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถกลับมาประกอบธุรกิจได จึงจําเปนตองมีมาตรการทางการเงิน
เพือ่สรางสภาพคลองเพิม่เตมิแกผูประกอบธรุกิจใหสอดคลองกบัวัฏจักรการฟนตวัของระบบเศรษฐกจิโลก
รวมถึงมีมาตรการลดภาระหน้ีของผูประกอบธุรกิจ โดยเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจโอนทรัพยสิน
ชําระหนี้แกสถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเชาทรัพยสินน้ันกลับไปใช
ประกอบธุรกิจเพ่ือปองกันไมใหเกิดสภาวะขาดสภาพคลองหรือผิดนัดชําระหน้ีอันจะสงผลตอฐานะ
ทางการเงินของสถาบันการเงิน และตอเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางรุนแรง การดําเนินมาตรการดังกลาว จําเปนตองกระทําโดยเรงดวนเพ่ือปองกันมิให
ปญหาลุกลามบานปลาย และเปนลักษณะกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได
เพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดมีการตราพระราชกําหนด
การใหความชวยเหลือและพ้ืนฟูผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔* เพ่ือกําหนดมาตรการ ตาง ๆ ใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจดีข้ึน

สรุปสาระสําคัญพระราชกําหนดสรุปสาระสําคัญพระราชกําหนด
การใหความชวยเหลือและพื้นฟูผูประกอบธุรกิจการใหความชวยเหลือและพื้นฟูผูประกอบธุรกิจ
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
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สรุปสาระสําคัญพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและพื้นฟูผูประกอบธุรกิจ
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๔

 ดังน้ัน คอลัมน “เกร็ดกฎหมายนารู” ฉบับน้ี จึงใครขอเสนอเร่ือง “สรุปสาระสําคัญ 
พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและพ้ืนฟูผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงมาตรการ
ตาง ๆ ที่ภาครัฐดําเนินการเพื่อใหการชวยเหลือผูประกอบการ ดังนี้ 

๑. มาตรการสนับสนุนการใหสินเชื่อแกผูประกอบธุรกิจ
   ๑.๑ วงเงินกูยืม
      ธนาคารแหงประเทศไทยมีอาํนาจใหกูยมืเงินแกสถาบันการเงิน เพือ่ใหสถาบันการเงิน
นําไปใหผูประกอบธุรกิจกูยืมได ดังนี้ 
     ๑) วงเงินไมเกินสองแสนหาหม่ืนลานบาท ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจใหกูยมืได
โดยไมตองไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
     ๒) วงเงินเกินสองแสนหาหมื่นลานบาทแตไมเกินสามแสนหาหมื่นลานบาท                  
ธนาคารแหงประเทศไทยตองไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
   ๑.๒ อัตราดอกเบี้ย
     อัตราดอกเบ้ียในการใหกูยืมแกสถาบันการเงินใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ตอป 
   ๑.๓ ระยะเวลาการย่ืนกู
     ๑) ใหสถาบันการเงินยื่นคําขอกูยืมเงินตอธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑ                      
และเง่ือนไขท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดภายใน ๒ ป นับแตวันท่ีพระราชกําหนดใชบังคับ  
(๑๐ เมษายน ๒๕๖๔)
     ๒) กรณีทีย่งัมวีงเงินเหลืออยูและมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือตอไป หรอืจะยุติ 
การดําเนินมาตรการ ธนาคารแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลา               
ยื่นคําขอกูยืมเงินดังกลาวออกไปอีกไมเกิน ๑ ป ก็ได หรือจะยุติการดําเนินมาตรการน้ีกอนกําหนดก็ได   
   ๑.๔ การนําเงินกูไปใชและการพิจารณาวงเงิน
     ๑) เงนิทีส่ถาบนัการเงนิไดรบัตองนาํไปใชใหกูยมืแกผูประกอบธรุกจิทีไ่มมวีงเงนิสนิเชือ่
กบัสถาบนัการเงนิ หรอืมวีงเงนิสินเช่ือกบัสถาบนัการเงนิทีจ่ะใหกูยมืไมเกนิหารอยลานบาทหรือจาํนวน
มากกวานั้น ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
     ๒) ใหพิจารณาวงเงินสินเช่ือ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เปนเกณฑ 
     ๓) ไมรวมถึงวงเงินสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด 
   ๑.๕ การใหกูยืมเงินแกผูประกอบธุรกิจ
     ในการใหกูยืมเงินแกผูประกอบธุรกิจ สถาบันการเงินตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี  
     ๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหกูยืมเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
ประกาศกําหนด  
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     ๒) คิดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด แตตองไมเกินรอยละ ๕ ตอป โดยในชวงระยะเวลา ๒ ปแรกของสัญญาใหคิด
อัตราดอกเบ้ียไดไมเกินรอยละ ๒ ตอป  
     ๓) ไมเรียกเก็บดอกเบ้ียจากผูประกอบธุรกิจในระหวาง ๖ เดือนแรกนับแตวันท่ี
ผูประกอบธุรกิจไดรับสินเช่ือของการยื่นขอสินเช่ือแตละคราว  

  ๑.๖ การชําระคืนเงินกู
     ใหสถาบันการเงินชําระคืนเงินที่ไดกูยืมพรอมดอกเบี้ยแกธนาคารแหงประเทศไทย                 
ภายใน ๕ ป นบัแตวนัทีไ่ดรบัเงินกู หรือระยะเวลายาวกวาน้ันตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
   ๑.๗ การคํ้าประกันสินเชื่อที่สถาบันการเงินใหผูประกอบธุรกิจกูยืม
     ๑) เพือ่ประโยชนในการชวยเหลอืผูประกอบธุรกิจทีป่ระสบปญหาหรอืไดรบัผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ใหบรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอมมีวัตถุประสงค หนาท่ี และอํานาจในการค้ําประกันสินเช่ือ
ท่ีสถาบันการเงินใหผูประกอบธุรกิจกูยืมดวย 
     ๒) ในการค้ําประกันสินเชื่อ ใหบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม รับภาระ                
ไมเกินรอยละ ๔๐ ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่สถาบันการเงินแตละแหงไดใหเงินกูแกผูประกอบธุรกิจ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมรวมกันกําหนด  
     ๓) คาธรรมเนียมการค้ําประกันสินเช่ือ ใหเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ ๑.๗๕ ตอป 
ของวงเงนิคํา้ประกนัสนิเชือ่ โดยใหกระทรวงการคลงัจายเงนิชดเชยคาธรรมเนยีมการคํา้ประกนัสนิเช่ือ
ไมเกินรอยละ ๓.๕ ของวงเงินคํ้าประกันสินเชื่อใหแกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
     ๔) ใหบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอมยุติการค้ําประกันสินเช่ือ                             
เม่ือพน ๖ เดือน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการกูยืม แตการยุติการค้ําประกันสินเช่ือดังกลาว ไมกระทบ                  
ตอสิทธิและความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการคํ้าประกันที่กระทําไปกอนแลว 
     ๕) หากบรรษทัประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอมขาดสภาพคลองเฉพาะทีเ่กดิจาก                 
การค้ําประกัน ใหกระทรวงการคลังมีหนาที่และอํานาจดําเนินการใหความชวยเหลือตามควรแกกรณี  
เพื่อใหบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และหากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมมีภาระตองชําระหน้ี อันเปนผลใหขาดทุน
เปนจํานวนเทาใด ใหกระทรวงการคลงัชดใชให โดยใหสาํนักงบประมาณตัง้งบประมาณชดใชเปนรายป
ใหแลวเสร็จภายใน ๕ ป นับแตวันที่ทราบจํานวนเงินที่ขาดทุน 
     ๖) เมื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมชําระหนี้ใหสถาบันการเงินแลว                  
ใหบรรษทัประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอมเปนผูรบัชวงสทิธขิองสถาบนัการเงนิทีม่ตีอผูประกอบธรุกจิ 
โดยในการบริหารจัดการหนี้ที่ไดรับชวงสิทธิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด โดยจะกําหนดใหมอบหมายใหบริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัท
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สรุปสาระสําคัญพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและพื้นฟูผูประกอบธุรกิจ
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๖

บริหารสินทรัพย หรือบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหถือวาบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 

๒. มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพยสินหลักประกันเพื่อชําระหนี้
    ๒.๑ วงเงินกูยืม
     ธนาคารแหงประเทศไทยมีอาํนาจใหกูยมืเงินแกสถาบันการเงิน เพือ่ใหสถาบันการเงิน
นําไปใหผูประกอบธุรกิจกูยืมได ดังนี้ 
    ๑) วงเงินไมเกินหน่ึงแสนลานบาท ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจใหกูยืมได
โดยไมตองไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
     ๒) วงเงินเกินหน่ึงแสนลานบาทแตไมเกินสามแสนหาหม่ืนลานบาท ธนาคาร
แหงประเทศไทยตองไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
   ๒.๒ สถาบันการเงินท่ีจะขอกูยืมได
     ตองเปนสถาบันการเงินที่ไดรับโอนทรัพยสินอันเปนหลักประกันตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด แตหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาวตองไมขัดตอ
หลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
     ๑) ผูประกอบธุรกิจเปนลูกหน้ีของสถาบันการเงินน้ันอยูแลวกอนวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
     ๒) ผูประกอบธุรกิจมีทรัพยสินไมวาจะเปนของผูประกอบธุรกิจเองหรือของบุคคลอ่ืน                 
เปนหลักประกันการชําระหนี้อยูแลว 
     ๓) สถาบันการเงินรับโอนทรัพยสินอันเปนหลักประกันการชําระหน้ีเพ่ือชําระหน้ี                          
ท่ีคางชําระอยูตามจํานวนท่ีตกลงกัน 
     ๔) ในการรับโอนทรัพยสินตองมีเง่ือนไขวาผูประกอบธุรกิจ หรือเจาของทรัพยสิน
อันเปนหลักประกัน หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงผูประกอบธุรกิจหรือเจาของทรัพยสินอันเปนหลักประกันกําหนด 
มีสิทธิซ้ือทรัพยสินอันเปนหลักประกันคืนไดภายในระยะเวลาท่ีตกลงกัน ซ่ึงตองไมเกิน ๕ ป นับแต
วันท่ีโอนทรัพยสินอันเปนหลักประกัน  หรือภายในระยะเวลาทีย่าวกวาน้ันตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศขยาย
     ๕) เม่ือผูประกอบธุรกิจโอนทรัพยสินแลว ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิเชาทรัพยสินน้ัน                   
จากสถาบันการเงินเพ่ือไปประกอบธุรกิจตามสภาพแหงทรัพยสินไดตามอัตราคาเชาท่ีจะตกลงกัน 
แตตองแจงความประสงควาจะเชาใหสถาบันการเงินทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีโอนทรัพยสิน 
     ๖) ราคาทรัพยสินท่ีสถาบันการเงินจะขายคืนใหแกผูประกอบธุรกิจหรือเจาของ
ทรัพยสิน อันเปนหลักประกันตองไมสูงกวาราคาท่ีรับโอนไวรวมกับคาใชจายในการดูแลรักษา 
และคาใชจายอ่ืนใดท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด หักดวยคาเชาตาม ๕) 
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  ๒.๓ ระยะเวลาการย่ืนกู
     ภายใน ๒ ป นับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหสถาบันการเงินยื่นคําขอกูยืมเงิน               
ตอธนาคารแหงประเทศไทยไดไมเกินจํานวนเงินท่ีเปนราคารับโอนทรัพยสิน แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาออกไปอกีไมเกิน ๑ ป ก็ได
   ๒.๔ อัตราดอกเบี้ย
     อัตราดอกเบ้ียในการกูยืมใหคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ตอป 

  ๒.๕ การชําระคืนเงินกู
     ใหสถาบันการเงินชําระคืนเงินที่ไดกูยืมพรอมดอกเบี้ยแกธนาคารแหงประเทศไทย                  
ภายใน ๕ ป นับแตวันที่ไดรับเงินกู  หรือระยะเวลายาวกวานั้นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด ทั้งนี้ การชําระคืนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด

บทสรุป
นอกจากทีภ่าครฐัจะมีมาตรการตาง ๆ  ใหประชาชนในประเทศถือปฏบิตัเิพือ่ปองกนัและบรรเทา           

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือการจัดหาวัคซีนเพื่อปองกันเชื้อ
ไวรสัใหประชาชนเพ่ือจะไดมภูีมคิุมกนัโรคแลว มาตรการดานการใหความชวยเหลือและฟนฟผููประกอบ
ธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก็เปนมาตรการท่ีมีความ
จําเปนเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการใหธุรกิจกลับมาฟนตัวไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงเม่ือภาคธุรกิจสามารถ
กลับมาดําเนินธุรกิจไดโดยเร็วมากเทาใด ก็จะสงผลตอความเช่ือม่ันในเสถียรภาพทางการเงินและทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยมากข้ึนเทาน้ัน และถอืเปนวคัซีนอยางหน่ึงทีจ่ะสรางภมูคิุมกันแกประเทศไทย
ใหแข็งแรงทางดานธุรกิจ สามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศไดในสภาวะท่ีการแพรระบาดของโรค
ยังคงดําเนินอยูนี้ไดตอไป

พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและพื้นฟู
ผูประกอบธุรกิจทีไ่ดรบัผลกระทบจากการระบาดของ
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
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