
 
พระราชก าหนด 

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกไ้ขปัญหา  
เยียวยา  และฟืน้ฟูเศรษฐกจิและสังคม  ที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา  
เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้เรียกว่า  “พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



มาตรา ๓ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม   
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ  หรือออกตราสารหนี้  ในนามรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทย  มีมูลค่ารวมกันไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน 
หรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

มาตรา ๔ ให้ ก ารกู้ เ งิ นตามพระราชก าหนดนี้ เ ป็ นการกู้ เ งิ นตามมาตรา   ๕๓   
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

มาตรา ๕ เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้  จะน าไปใช้เพ่ือการอื่นนอกจากการดังต่อไปนี้มิได้   
(๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(๒) เพ่ือช่วยเหลือ  เยียวยา  และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน  เกษตรกร  และผู้ประกอบการ

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
(๓) เ พ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้  
มาตรา ๖ การกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จ าเป็น

โดยค านึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการช าระหนี้คืนประกอบด้วย  ทั้งนี้   การกู้ เงินเพ่ือการ 
ตามมาตรา  ๕  (๑)  และ  (๒)  ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกินหกแสนล้านบาท  และเพ่ือการตามมาตรา  ๕  (๓)  
ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสี่แสนล้านบาท   

ในกรณีจ าเป็น  คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้น าวงเงินกู้ เพ่ือการตามมาตรา  ๕  (๒)  มาใช้ 
เพื่อการตามมาตรา  ๕  (๑)  ก็ได้ 

ในกรณีจ าเป็นอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้น าวงเงินกู้ เ พ่ือการ  
ตามมาตรา  ๕  (๓)  มาใช้เพ่ือการตามมาตรา  ๕  (๑)  และ  (๒)  เพ่ิมเติมก็ได้  แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมด
ต้องไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาท  

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้  ให้เป็นไป
ตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบด้วย  เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   
ปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน  
เป็นกรรมการ  ให้รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการ  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย  เป็นเลขานุการ  และผู้แทนส านักงบประมาณ 
และผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม  โดยให้ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย 
เงินกู้ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไป 
ตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามพระราชก าหนดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  

มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้

ตามพระราชก าหนดนี้  ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
(๒) ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้   

และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน 
(๓) ก าหนดวงเงินส าหรับรายการเงินส ารองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชี

ท้ายพระราชก าหนดนี้  เพื่อจัดเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  เพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  

(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมติตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และวรรคสาม  
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงานหรือ

โครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้  ระเบียบดังกล่าวเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
การพิจารณากลั่นกรองตาม  (๑)  คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่ายี่สิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
มาตรา ๙ ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่และอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับ 

การบริหารและจัดการการกู้เงิน  การเบิกจ่ายเงินกู้  การช าระหนี้  และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงิน  
ตามพระราชก าหนดนี้  และให้น ากฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



เว้นแต่ค าว่าหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ทั้งนี้  นอกจาก
พระราชก าหนดนี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๐ ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้กระทรวงการคลังรายงาน 
การกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้ที่กระท าในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ  โดยรายงาน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน  วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   
ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวการณ์ 
แพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกประกอบกับโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน  
ส่งผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกและภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
การระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด  นอกจากนั้น  การระบาดของโรคร้ายแรงนี้ยังท าให้ระบบเศรษฐกิจ
ทั้งของโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
ในวงกว้าง  ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและ 
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งยวด  ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่  
ในการด าเนินมาตรการและวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือหยุดยั้งและควบคุมการระบาดของโรคและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ 
ผลกระทบ  แต่ก็ยังไม่เพียงพอในอันที่จะยุติการระบาดของโรคและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับ  
ผลกระทบในทุกภาคส่วน  แม้จะได้มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาเพ่ือใช้จ่ายในการนี้แล้วก็ตาม   
โดยในเบื้องต้นรัฐบาลประมาณการว่ามีความจ าเป็นรีบด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือแก้ไขปัญหา  เยียวยา   
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมประมาณหนึ่งล้านล้านบาท  ซึ่งไม่อาจด าเนินการให้ได้มาโดยวิธีการงบประมาณ
ตามปกติ  จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓


