
 
พระราชก าหนด 

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม 
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพ่ิมเติม  

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพิ่มเติม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้เรียกว่า  “พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพ่ิมเติม   

พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

มาตรา ๓ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ซึ่งยังไม่ยุติลง  ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



มีอ านาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ  หรือออกตราสารหนี้  ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย   

มีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าแสนล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน  หรือออกตราสารหนี้  ภายในวันที่   

๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วงเงินกู้ตามวรรคหนึ่งไม่กระทบต่ออ านาจการกู้เงินหรือออกตราสารหนี้ของกระทรวงการคลัง

ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  

และสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

มาตรา ๔ ให้ ก า รกู้ เ งิ น ตามพระร าชก าหนดนี้ เ ป็ นกา รกู้ เ งิ น ตามมาตรา   ๕๓   

แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

มาตรา ๕ เงินกู้ตามพระราชก าหนดนี้  จะน าไปใช้เพ่ือการอื่นนอกจากการดังต่อไปนี้มิได้  

(๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 

(๒) เพ่ือช่วยเหลือ  เยียวยา  และชดเชย  ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ  ซึ่งได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  

(๓) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา  ๒๐๑๙ 

แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้  

มาตรา ๖ การกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จ าเป็น 

โดยค านึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการช าระหนี้คืนประกอบด้วย  ในกรณีจ าเป็น  คณะรัฐมนตรี 

จะมีมติให้ปรับวงเงินกู้ที่ก าหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดนี้เพ่ือการตามมาตรา  ๕  (๑)  (๒)   

และ  (๓)  ก็ได้ แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกินห้าแสนล้านบาท   

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไป 

ตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนด 

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเ พ่ือแก้ ไขปัญหา  เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม   

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓  มีหน้าที่ 

และอ านาจในการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  และให้น าความในมาตรา  ๘   

แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเ พ่ือแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



และสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๘ การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการกู้เงิน  การเบิกจ่ายเงินกู้   

การช าระหนี้  การรายงานการกู้เงิน  และการอื่นใดที่ เกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชก าหนดนี้    

ให้น าความในมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



บัญชีท้ายพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  ๒๐๑๙  เพ่ิมเติม 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

แผนงานหรือโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

วงเงิน 
(ภายใต้บังคับ
มาตรา ๖) 

๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายในการจดัหาเครือ่งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์  
ยารักษาโรค  วคัซนี  และการวิจัย  พัฒนาและผลติวคัซนีภายในประเทศ  รวมทัง้การปรบัปรุง 
สถานพยาบาลส าหรับการบ าบัดรักษาผูต้ดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั 
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ  
 

- กระทรวง 
สาธารณสุข 
- หน่วยงานของรัฐ 
ที่คณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย 

๓๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๒. แผนงานหรือโครงการที่มวีตัถุประสงค์เพ่ือชว่ยเหลือ  เยียวยา  และชดเชย 
ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  ๒๐๑๙  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  และช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือด าเนินธุรกจิได้ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

- กระทรวงการคลัง  
- หน่วยงานของรัฐ 
ที่คณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย 

๓๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับแผนงาน 
หรือโครงการเพื่อรักษาระดบัการจา้งงานของผู้ประกอบการ  และกระตุน้การลงทนุ 
และการบริโภค  ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐ 
ที่คณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย 

๑๗๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   
ยังระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของพ่ีน้องประชาชนและ  
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง  เป็นวิกฤติส าคัญที่จ าเป็น  
ต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้ด าเนินการอยู่  จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ ยงได้  เพ่ือประโยชน์ 
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔


