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๘๗

พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบ
   วิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
   โคโรนา 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 ๖

   หลักการและเหตุผล
โดยทีก่ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ไดสงผลกระทบในวงกวาง 

และมีแนวโนมรนุแรงมากยิง่ขึน้ จงึจาํเปนตองมมีาตรการในการใหความชวยเหลอื
เพิม่เตมิแกผูประกอบวสิาหกจิซึง่เปนภาคธรุกจิทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ
และเปนแหลงจางงานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยการใหสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อ
เสริมสภาพคลองรวมถึงการชะลอการชําระหน้ีเพื่อใหสอดคลองกับความสามารถ
ในการชําระหน้ีของผู ประกอบวิสาหกิจที่คาดวาจะลดลงอยางรุนแรงจากผล
กระทบของการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ซึง่มาตรการดงักลาวตองมี
การดาํเนนิการอยางเรงดวน เพือ่ปองกนัมใิหภาคธรุกจิเกดิสภาวะการขาดสภาพคลอง
หรอืผดินดัชาํระหนีแ้ละอาจสงผลกบัฐานะทางการเงินและการทาํหนาทีด่านสนิเชือ่
ของสถาบันการเงิน อนัอาจกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งจะทําใหปญหาทวีความรุนแรงและยากตอการแกไขในภายหลัง จึงเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงไดที่จะตองใหความชวยเหลือ
ทางการเงนิแกผูประกอบวสิาหกจิทีไ่ดรบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อประโยชนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)

“ผูประกอบวิสาหกิจ” หมายความวา ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” หมายความวา วิสาหกิจที่มีวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินแตละแหงไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท และไมเปนสวนหนึ่ง 
ของกลุมธุรกิจที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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๘๘

“สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจใหสินเชื่อ

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับการจายเงินชดเชย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดน้ี

๒) บททั่วไป (มาตรา ๔)  
เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ หรือจากมาตรการที่รัฐกําหนดใหประชาชนตองปฏิบัติอันเปน
การระงับ ยับยั้ง และแกไขปญหาอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ดงักลาว กาํหนดให “กระทรวงการคลงั” และ “ธนาคารแหงประเทศไทย” รวมกัน
ดําเนินการชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจตามวิธีการท่ีบัญญัติไวใน
พระราชกําหนดนี้ 

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กาํหนดให “รฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” รกัษาการตามพระราชกําหนดน้ี

๔) มาตรการสนับสนุนการใหสินเชื่อเพ่ิมเติม (หมวด ๑ มาตรการสนับสนุน
การใหสินเชื่อเพิ่มเติม มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๔)

๔.๑) วงเงินกูของธนาคารแหงประเทศไทย
นอกเหนือจากการใหกูยืมเงินตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย

ธนาคารแหงประเทศไทย พระราชกําหนดน้ีกาํหนดให “ธนาคารแหงประเทศไทย” 
มีอํานาจใหกูยืมเงินแก “สถาบันการเงิน” เปนการเฉพาะคราวภายในวงเงิน
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือให“สถาบันการเงิน” ใหกู ยืมเงินแก 
“ผูประกอบวิสาหกิจ” ตามท่ีกําหนดในพระราชกําหนดน้ี โดยใหคิดในอัตรา
รอยละ ๐.๐๑ ตอป โดยการใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินดังกลาวน้ัน อาจทําโดย
วิธีการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่สถาบันการเงินผูกูเปนผูออกก็ได (มาตรา ๖)  

๔.๒) ระยะเวลาในการยื่นคําขอกูยืมเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดให “สถาบันการเงิน” สามารถยื่นคําขอกู ยืมเงินตอ 

“ธนาคารแหงประเทศไทย” ภายใน ๖ เดือนนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใช
บังคับ กลาวคือ ตั้งแตวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ แตในกรณีที่มีความจําเปน
ตองใหความชวยเหลือตอไปและยังมีวงเงินเหลืออยู “ธนาคารแหงประเทศไทย”
จะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอกีคราวละไมเกนิ ๖ เดือนก็ไดแตไมเกนิ ๒ คราว
และเงินที ่“สถาบนัการเงนิ” ไดรบัน้ันตองนําไปใชใหกูยมืแก “ผูประกอบวิสาหกจิ” 
ทีไ่มมลีกัษณะตองหามตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกาํหนด (มาตรา ๗ 
และมาตรา ๘) 
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๘๙

๔.๓) เงื่อนไขการใหกูยืมเงินของสถาบันการเงิน
ในการใหกู ยืมเงินแก “ผู ประกอบวิสาหกิจ” นั้น กําหนดให 

“สถาบันการเงิน” ตองดําเนินการตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) วงเงินท่ีใหกูยืมตองเปนการใหสนิเชือ่เพิม่เติมจากยอดหนีเ้ดมิ

ไมเกินรอยละ ๒๐ ของยอดหนี้คงคาง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต
ไมรวมถึงยอดหน้ีคงคางของวงเงินสนิเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบั วงเงินสนิเช่ือ
รายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ และวงเงินสนิเช่ือบตัรเครดิต ทัง้นี้ 
วงเงินที่ใหกูยืมดังกลาวตองไมมีผลกระทบตอวงเงินสินเชื่อที่มีอยูเดิม

(๒) คดิอัตราดอกเบีย้ในสวนสนิเชือ่เพิม่เตมิตาม (๑) สาํหรบัระยะเวลา 
๒ ปแรกในอัตราไมเกินรอยละ ๒ ตอป โดยไมเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผูกูเปน
ระยะเวลา ๖ เดือนแรกนับแตวันท่ีผูประกอบวิสาหกิจไดรับสินเชื่อเพิ่มเติม
โดยดอกเบี้ยที่ไมเรียกเก็บดังกลาวนั้น ใหสถาบันการเงินไดรับการชดเชยพรอมกับ
กําหนดการจายเงินชดเชยความเสียหายตามขอ ๔.๕.๓) 

ทั้งนี้ ในการใหกูยืมเงินแกผูประกอบวิสาหกิจดังกลาว กําหนด
ใหสถาบันการเงินไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพยและอาคารชุด และการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
อันเนื่องมาจากการใหกูยืมเงินตามมาตรการในพระราชกําหนดนี ้(มาตรา ๙)

๔.๔) ระยะเวลาในการชําระเงินคืนแกธนาคารแหงประเทศไทย
กาํหนดให “สถาบนัการเงิน” ชาํระคนืเงนิทีไ่ดกูยมืตามพระราชกําหนด

นี้พรอมดอกเบี้ยแก “ธนาคารแหงประเทศไทย” ภายใน ๒ ปนับแตวันที่ไดรับ
เงินกู (มาตรา ๑๐)  

๔.๕) การชดเชยความเสียหายและดอกเบี้ย
๔.๕.๑) คณะกรรมการกํากับการจายเงินชดเชย

กําหนดใหมี “คณะกรรมการกํากับการจายเงินชดเชย”
ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยคนหนึ่งซ่ึงผูวา
การธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมาย ผู อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะและผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนกรรมการ และให
พนักงานท่ีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมาย เปนเลขานุการ ทั้งนี้ 
ใหคณะกรรมการสิ้นสุดลง เมื่อไดดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจของ
คณะกรรมการเสร็จสิ้นแลว (มาตรา ๑๒) 
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๙๐

๔.๕.๒) หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการกํากับการจายเงิน
ชดเชย

(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการจายเงินชดเชยใหแก
สถาบันการเงิน

(๒) ตรวจสอบการคาํนวณเงนิชดเชยใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

(๓) แจงใหกระทรวงการคลังทราบถึงจาํนวนเงินชดเชยและ
สถาบันการเงินที่ไดรับเงินชดเชย

ในกรณีทีส่ถาบันการเงินใดมีขอโตแยงเก่ียวกับความเสียหาย
จาํนวนความเสยีหาย หรอืคาชดเชย ใหเสนอขอโตแยงนัน้ตอคณะกรรมการภายใน 
๓๐ วนันบัแตวนัท่ีไดรบัแจงการไดรบัเงนิชดเชย และคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด (มาตรา ๑๓) 

ทั้งน้ี เมื่อกระทรวงการคลังไดรับแจงตาม (๓) แลว ให
กระทรวงการคลังเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ
เปนประการใด ใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการไปตามน้ัน ในกรณีที่ตองมีการจายเงิน
ชดเชย ใหกระทรวงการคลังดําเนินการจายใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิใหเปนภาระ
แกสถาบันการเงินที่เกี่ยวของเกินสมควร (มาตรา ๑๔)

๔.๕.๓) การขอรับเงินชดเชยความเสียหาย
ในกรณีที่ “สถาบันการเงิน” ไดรับความเสียหายจาก

การใหกูยมืเงินแก “ผูประกอบวสิาหกิจ” ตามขอ ๔.๓) ใหสถาบันการเงนิท่ีไดรบั
ความเสยีหายไดรับชดเชยความเสยีหายตามที ่“ธนาคารแหงประเทศไทย” กําหนด
โดยความเห็นชอบของ “คณะรัฐมนตรี” ซึ่งตองไมนอยกวา

(๑) รอยละ ๗๐ ของจํานวนเงินท่ีสถาบันการเงินตอง
กันสํารองเพิ่มเติมจากยอดหนี้รวมของลูกหนี้คูณดวยอัตราสวนของยอดหน้ีใหม
ตามพระราชกําหนดน้ีกบัยอดหน้ีรวม สาํหรบัผูประกอบวสิาหกิจทีม่วีงเงนิสนิเชือ่
ไมเกิน ๕๐ ลานบาท ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) รอยละ ๖๐ ของจํานวนเงินท่ีสถาบันการเงินตอง
กันสํารองเพิ่มเติมจากยอดหนี้รวมของลูกหนี้คูณดวยอัตราสวนของยอดหน้ีใหม
ตามพระราชกาํหนดนีก้บัยอดหนีร้วม สาํหรบัผูประกอบวสิาหกจิทีม่วีงเงนิสนิเชือ่
เกิน ๕๐ ลานบาทข้ึนไป ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยวิธีการคํานวณความเสียหายและความเสียหายที่
พึงไดรับการชดเชยดังกลาวน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และเม่ือครบ ๒ ป ๖ เดือนนับแตวนัที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ก็ใหธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการคํานวณเงินชดเชย 
แลวเสนอตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตอไป (มาตรา ๑๑)
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๑

๕) การชะลอการชําระหนี ้(หมวด ๒ การชะลอการชําระหนี ้มาตรา ๑๕) 
เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ ให “ธนาคารแหงประเทศไทย” มอีาํนาจสัง่ให “สถาบนัการเงนิ”
ชะลอการชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียของ “ผูประกอบวิสาหกิจ” ที่มีวงเงิน
สินเช่ือกับสถาบันการเงินแตละแหงไมเกิน ๑๐๐ ลานบาทหรือลูกหน้ีอื่นได 
โดยในการชะลอการชําระหน้ีดังกลาว มิใหถือวาเจาหน้ีผอนเวลาชําระหน้ีให
แกลูกหนี้หรือลูกหนี้ผิดนัดชําระหน้ี โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชะลอการชําระหนี้ ระยะเวลาการชะลอการชําระหนี้และวิธีการชําระหนี้เงินตน
และดอกเบ้ียที่ชะลอไวนั้น ใหเปนไปตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด

หมายเหตุ :-  
  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตน
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