
 
พระราชก าหนด 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

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

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้เรียกว่า  “พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชก าหนดนี้ 
“ผู้ประกอบวิสาหกิจ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  หมายความว่า  วิสาหกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่งไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  และไม่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด  

“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับการจ่ายเงินชดเชย 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
มาตรา ๔ เพ่ือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  

หรือจากมาตรการที่รัฐก าหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติอันเป็นการระงับ ยับยั้ง  และแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว  ให้ด าเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชก าหนดนี้ 

ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย  ร่วมกันด าเนนิการ
ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรการสนับสนุนการให้สนิเชื่อเพิ่มเติม 

 
 

มาตรา ๖ นอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะคราว
ภายในวงเงินไม่เกินห้าแสนล้านบาท  เพ่ือให้สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ตามที่ก าหนดในพระราชก าหนดนี้  

อัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้คิ ดในอัตราร้อยละ 
ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต่อปี 

การให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง  อาจท าโดยวิธีการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน  
ที่สถาบันการเงินผู้กู้เป็นผู้ออกก็ได้ 

มิ ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๙  (๔)  แห่ งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย   
พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้บังคับแก่การให้กู้ยืมเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชก าหนดนี้   
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มาตรา ๗ ให้สถาบันการเงินยื่นค าขอกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้  
ใช้บังคับ  แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือต่อไปและยังมีวงเงินเหลืออยู่  ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกคราวละไม่เกินหกเดือนก็ได้แต่ไม่เกินสองคราว  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  

ในการให้กู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ให้สถาบันการเงินผู้กู้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระ  
โดยไม่จ าเป็นในการยื่นค าขอ  หรือก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องขออนุญาตใด ๆ 

มาตรา ๘ เงินที่สถาบันการเงินได้รับตามมาตรา  ๗  ต้องน าไปใช้ให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบวสิาหกจิ
ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๙ การให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจตามมาตรา  ๘  สถาบันการเงินต้อง
ด าเนินการตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วงเงินที่ให้กู้ยืมต้องเป็นการให้สินเชื่อเพ่ิมเติมจากยอดหนี้เดิมไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดหนี้
คงค้าง  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  แต่ไม่รวมถึงยอดหนี้คงค้างของวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ  วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  และวงเงินสินเชื่อ  
บัตรเครดิต  ทั้งนี้  วงเงินที่ให้กู้ยืมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เดิม 

(๒) คิดอัตราดอกเบี้ยในส่วนสินเชื่อเ พ่ิมเติมตาม  (๑)  ส าหรับระยะเวลาสองปีแรก   
ในอัตราไม่เกินร้อยละสองต่อปี  โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้เป็นระยะเวลาหกเดือนแรกนับแต่วันที่  
ผู้ประกอบวิสาหกิจได้รับสินเชื่อเพิ่มเติม 

ดอกเบี้ยที่ไม่เรียกเก็บตาม  (๒)  ให้สถาบันการเงินได้รับการชดเชยพร้อมกับก าหนดการจ่าย 
เงินชดเชยความเสียหายตามมาตรา  ๑๑  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศก าหนด 

ในการให้กู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้สถาบันการเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
การจ านองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด  และการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ  อันเนื่องมาจาก
การให้กู้ยืมเงินตามมาตรการในพระราชก าหนดนี้ 

มาตรา ๑๐ ให้สถาบันการเงินช าระคืนเงินที่ได้กู้ยืมตามพระราชก าหนดนี้พร้อมดอกเบี้ย 
แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้  
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มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สถาบันการเงินได้รับความเสียหายจากการให้กู้ยืมเงินตามมาตรา  ๙  
ให้สถาบันการเงินที่ได้รับความเสียหายได้รับชดเชยความเสียหายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  

(๑) ร้อยละเจ็ดสิบของจ านวนเงินที่สถาบันการเงินต้องกันส ารองเพ่ิมเติมจากยอดหนี้รวม 
ของลูกหนี้คูณด้วยอัตราส่วนของยอดหนี้ใหม่ตามพระราชก าหนดนี้กับยอดหนี้รวม  ส าหรับผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๒) ร้อยละหกสิบของจ านวนเงินที่สถาบันการเงินต้องกันส ารองเพ่ิมเติมจากยอดหนี้รวม 
ของลูกหนี้คูณด้วยอัตราส่วนของยอดหนี้ใหม่ตามพระราชก าหนดนี้กับยอดหนี้รวม  ส าหรับผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่มีวงเงินสินเชื่อเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วิธีการค านวณความเสียหายและความเสียหายที่พึงได้รับการชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  

เมื่อครบสองปีหกเดือนนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ด าเนินการค านวณเงินชดเชยตามมาตรา  ๙  วรรคสองและมาตรานี้  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการก ากับการจ่ายเงินชดเชย  ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง  
เป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนหนึ่ง
ซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย   ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ   
และผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นกรรมการ  และให้พนักงานที่ผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทยมอบหมาย  เป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการสิ้นสุดลง  เมื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว  
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินชดเชยให้แก่สถาบันการเงินตามมาตรา  ๙  

วรรคสอง  และมาตรา  ๑๑ 
(๒) ตรวจสอบการค านวณเงินชดเชยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยก าหนดตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๑ 
(๓) แจ้งให้กระทรวงการคลังทราบถึงจ านวนเงินชดเชยและสถาบันการเงินที่ได้รับเงินชดเชย 
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สถาบันการเงินใดมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเสียหาย  จ านวนความเสียหาย หรือค่าชดเชย   
ให้เสนอข้อโต้แย้งนั้นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเงินชดเชย   
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๔ เมื่อได้รับแจ้งตามมาตรา  ๑๓  (๓)  แล้วให้กระทรวงการคลังเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นประการใด  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ไปตามนั้น 

ในกรณีที่ต้องมีการจ่ายเงินชดเชย  ให้กระทรวงการคลังด าเนินการจ่ายให้แล้วเสร็ จโดยเร็ว 
เพื่อมิให้เป็นภาระแก่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเกินสมควร  

หมวด  ๒ 
การชะลอการช าระหนี ้

 
 

มาตรา ๑๕ เ พ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้สถาบันการเงินชะลอการช าระหนีเ้งนิตน้
และดอกเบี้ยของผู้ประกอบวสิาหกิจที่มีวงเงนิสินเชื่อกับสถาบันการเงนิแตล่ะแห่งไม่เกนิหนึง่ร้อยล้านบาท
หรือลูกหนี้อื่นได้  

การชะลอการช าระหนี้ตามวรรคหนึ่ง  มิให้ถือว่าเจ้าหนี้ผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้   
หรือลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้  

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการชะลอการช าระหนี้  ระยะเวลาการชะลอการช าระหนี้  
และวิธีการช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ชะลอไว้  ให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง  และมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมี 
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ของประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ  โดยการให้สินเชื่อเพ่ิมเตมิเพ่ือเสริมสภาพคลอ่ง   
รวมถึงการชะลอการช าระหนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ที่คาดว่าจะลดลงอย่างรุนแรงจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   
ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องมีการด าเนินการอย่างเร่งด่วน  เพ่ือป้องกันมิให้ภาคธุรกิจเกิดสภาวะการขาด  
สภาพคล่องหรือผิดนัดช าระหนี้และอาจส่งผลกับฐานะทางการเงินและการท าหน้าที่ด้านสินเชื่อ 
ของสถาบันการเงิน  อันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะท าให้ปัญหา  
ทวีความรุนแรงและยากต่อการแก้ไขในภายหลัง  จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจ  
จะหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
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