
แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๘๓

   หลักการและเหตุผล
โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดระบาดอยางรุนแรงขึ้นทั่วโลก

รวมทั้งประเทศไทย และองคการอนามัยโลกไดประกาศใหเปนภาวการณแพร
ระบาดใหญทั่วโลกประกอบกับโรคติดเช้ือดังกลาวเปนโรคอุบัติใหมที่ยังไมมี
ยารักษาและวัคซีนปองกัน สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อทั่วโลกและภายในประเทศ
เพิม่สูงขึน้อยางรวดเรว็ และยงัไมสามารถคาดการณไดวาการระบาดของโรคดงักลาว
จะสิน้สดุลงเมือ่ใด  นอกจากนัน้ การระบาดของโรครายแรงนีย้งัทาํใหระบบเศรษฐกจิ
ทั้งของโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอยางรุนแรงและรวดเร็ว กระทบตอ
ประชาชนทกุสาขาอาชพีในวงกวาง ถอืเปนภยัพบิตัสิาธารณะทีส่งผลกระทบอยาง
รุนแรงตอชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางย่ิงยวด ที่ผานมารัฐบาลไดใชงบประมาณแผนดินที่มีอยู 
ในการดําเนินมาตรการและวิธีการตาง ๆ เพื่อหยุดยั้งและควบคุมการระบาด
ของโรคและชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ แตก็ยังไมเพียงพอในอันท่ีจะ
ยุติการระบาดของโรคและชวยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบ
ในทุกภาคสวน แมจะไดมีการปรับแผนการใชจายงบประมาณมาเพื่อใชจาย
ในการน้ีแลวก็ตาม โดยในเบ้ืองตนรัฐบาลประมาณการวามีความจําเปนรีบดวน
ที่จะต องใช จ ายเงินเพ่ือแก ไขป ญหา เยียวยา และฟ นฟู เศรษฐกิจและ
สังคมประมาณหน่ึงลานลานบาท ซ่ึงไมอาจดําเนินการใหไดมาโดยวิธีการ
งบประมาณตามปกติ จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจ
จะหลีกเล่ียงได เพือ่ประโยชนในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกําหนดนี้
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พระราชกําหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่แกไขปญหา 
  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
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พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพ่ือแก�ไขป�ญหา เยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีได�รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๔

   สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๑)

กําหนดให “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” รักษาการตาม
พระราชกําหนดน้ี

๒) หลักการสําคัญในการกูเงิน (มาตรา ๓ และมาตรา ๔)
เพื่อประโยชนในการแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให 
“กระทรวงการคลัง” โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงินบาทหรือเงินตรา
ตางประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
มมีลูคารวมกนัไมเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาทโดยตองลงนามในสัญญากูเงนิหรอื
ออกตราสารหนี้ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และกําหนดใหการกูเงนิ
ตามพระราชกําหนดน้ี เปนการกูเงนิตามมาตรา ๕๓๑ แหงพระราชบัญญัตวิินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓) วัตถุประสงคของการกูเงิน (มาตรา ๕)
กาํหนดใหเงนิกูตามพระราชกาํหนดนี ้จะนําไปใชเพือ่การอืน่นอกจากการ

ดังตอไปนี้มิได
(๑) เพื่อแกไขปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(๒) เพือ่ชวยเหลอื เยียวยา และชดเชยใหแกภาคประชาชน เกษตรกร

และผูประกอบการซ่ึงไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙

(๓) เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แผนงานหรือโครงการใชจายเงินกูเพื่อการดังกลาวนั้น ใหเปนไปตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีทายพระราชกําหนดน้ี

๔) การพิจารณาอนุมัติวงเงินกูของคณะรัฐมนตร ี(มาตรา ๖)
ในการกูเงินตามพระราชกําหนดนี้ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

อนุมัติเทาท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชําระหนี้คืน

๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๓ บัญญัติวา 

  “มาตรา ๕๓  การกูเงินของรัฐบาลนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะ ใหกระทรวง
การคลังกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายท่ีตราข้ึนเปนการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ
โดยเรงดวนและอยางตอเน่ืองเพ่ือแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ โดยไมอาจตั้งงบประมาณรายจายประจําปไดทัน

  กฎหมายที่ตราข้ึนตามวรรคหนึ่ง ตองระบุวัตถุประสงคของการกูเงิน ระยะเวลาในการกูเงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช
จายเงินกู วงเงินที่อนุญาตใหใชจายเงินกู และหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบการดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใชจายเงินกูนั้น

  เงนิทีไ่ดรบัจากการกูเงนิตามวรรคหนึง่ ใหกระทรวงการคลงัเกบ็รักษาไวเพือ่ใหหนวยงานของรฐัเบกิไปใชจายตามแผนงาน
หรือโครงการตามท่ีกฎหมายกําหนดไดโดยไมตองนําสงคลัง เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น”.
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๘๕

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) ในกรณจีาํเปนอนัมอิาจจะหลกีเลีย่งได คณะรัฐมนตรีจะมมีตใิหนาํ
วงเงนิกูเพือ่การตามขอ ๓) (๓) มาใชเพือ่การตามขอ ๓) (๑) และ (๒) เพิม่เตมิ
ก็ได แตเมื่อรวมวงเงินกูทั้งหมดตองไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท 

๕) คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู (มาตรา ๗)
เพือ่ประโยชนในการพจิารณากลัน่กรองและอนมุตักิารใชจายเงนิกู ใหเปน

ไปตามขอ ๓) และขอ ๔) กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู”
ประกอบดวย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธาน
กรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน ๕ คน 
เปนกรรมการ ใหรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คนหนึง่ซึง่เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติมอบหมาย เปน
เลขานกุาร และผูแทนสาํนกังบประมาณและผูแทนสาํนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ 
เปนผูชวยเลขานุการรวม โดยม ี“สาํนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ” รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของคณะกรรมการกล่ันกรอง
การใชจายเงินกู

โดยวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒินั้น ใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด

๖) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู (มาตรา ๘) 
(๑) พจิารณากล่ันกรองแผนงานหรือโครงการใหเปนไปตามแผนงานหรือ

โครงการใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดนี้ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่ง
กําหนดใหคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จไมชากวา ๒๐ วันนับแตวัน
ที่ไดรับเรื่อง

(๒) กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีใชเงินกูตาม
พระราชกําหนดน้ีและรายงานความกาวหนาตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยทุก ๓ เดอืน

(๓) กาํหนดวงเงินสาํหรับรายการเงินสาํรองจายตามแผนงานหรือโครงการ
ที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกําหนดนี้ เพื่อจัดเตรียมไวเปนคาใชจายสําหรับ
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามความจําเปนและเหมาะสม 
เพื่อขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี

83-95-MAC6.indd   8583-95-MAC6.indd   85 8/14/20   3:18 PM8/14/20   3:18 PM

creo




พระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินเพ่ือแก�ไขป�ญหา เยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีได�รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๖

(๔) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติในเร่ืองการนําวงเงินกู
ตามความในขอ ๓) (๒) มาใชเพ่ือการตามขอ ๓) (๑) ไปใชในกรณีจําเปน และ
ในเรือ่งการนาํวงเงนิกูตามความในขอ ๓) (๓) มาใชเพ่ือการตามขอ ๓) (๑) และ (๒)
เพิ่มเติม ในกรณีจําเปนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบตังิานตามท่ีไดรบั
มอบหมาย

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการท่ีใชเงินกูตามพระราชกําหนดน้ี ระเบียบดังกลาว
เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหใชบังคับได

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

๗) หนาที่และอํานาจของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (มาตรา ๙) 
กาํหนดให “สาํนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ” มหีนาทีแ่ละอํานาจดาํเนินการ

เกี่ยวกับการบริหารและจัดการการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชําระหนี้ และ
การอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกําหนดน้ี และใหนํากฎหมายวาดวย
การบรหิารหนีส้าธารณะมาใชบังคบัดวยโดยอนุโลม เวนแตคาํวาหนวยงานของรัฐ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวนัิยการเงนิการคลงัของรฐั  ทัง้นี ้นอกจากพระราชกาํหนด
นี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น

๘) การจัดทํารายงานของกระทรวงการคลัง (มาตรา ๑๐)
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ กําหนดใหกระทรวงการคลัง

รายงานการกูเงินตามพระราชกําหนดน้ีที่กระทําในปงบประมาณท่ีลวงมาแลว
ใหรฐัสภาทราบ โดยรายงานดงักลาวอยางนอยตองระบรุายละเอยีดของการกูเงนิ 
วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับหรือ
คาดวาจะไดรับ

๙) บัญชีทายพระราชกําหนด
ไดกําหนดแผนงานหรือโครงการ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การกูเงินตาม ๓) และกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละแผนงานหรือ
โครงการ และวงเงินกูในแตละแผนงานหรือโครงการดังกลาว

  

หมายเหตุ :-  
  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป 
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