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พระราชกําหนด
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เป นการสมควรมี กฎหมายว าด วยการให อํ านาจกระทรวงการคลั งกู เงิ น เพื่ อฟ นฟู และ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกูเงินบาทในนามรัฐบาล
แห ง ราชอาณาจั ก รไทยเพื่ อ นํา ไปใช ใ นการดํ า เนิน มาตรการเพื่ อ ฟ น ฟู แ ละเสริ ม สร า งความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดนี้ตอ
รัฐสภาเพื่อทราบกอนเริ่มดําเนินการ
การกูเงินตามวรรคหนึ่ง ใหมีมูลคารวมกันไมเกิน สี่แสนลานบาท และใหกระทําไดภายใน
กําหนดเวลาไมเกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔ เงินที่ไดจากการกูตามมาตรา ๓ ใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกูโดยไมตอง
นําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตคณะรัฐมนตรี
จะมีมติใหสมทบเปนเงินคงคลัง
กระทรวงการคลังอาจนําเงินที่ไดจากการกูไปใหกูตอแกหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับ
ดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายวาดวย
การบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใชจายหรือลงทุนเพื่อฟนฟูหรือเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ได
มาตรา ๕ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข คาธรรมเนียม คาใชจาย การจัดการและวิธีการที่เกี่ยวกับ
การกูเงินแตละคราว และระยะเวลาชําระตนเงินคืน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
มาตรา ๖ คาใชจายในการกูเงินและการออกและจัดการตราสารหนี้ อาจจายจากเงินที่ตั้งไว
ในงบประมาณรายจายประจําปหรือเงินกูรายนั้นก็ได
มาตรา ๗ ภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลังรายงานการกูเงิน
ตามพระราชกําหนดนี้ที่กระทําในปงบประมาณที่ลวงมาแลวใหรัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกลาวอยางนอย
ตองระบุรายละเอียดของการกูเงิน วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน
ที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ
มาตรา ๘ ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐ มนตรีมีอํานาจปรับโครงสรางหนี้เงิน กู
ตามมาตรา ๓ โดยดําเนินการกูเงินรายใหมเพื่อชําระหนี้เดิม แปลงหนี้ ชําระหนี้กอนถึงกําหนดชําระ
ขยายหรือยนระยะเวลาการชําระหนี้ ตออายุ ซื้อคืน หรือไถถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทําธุรกรรม
ทางการเงินอื่นที่เปนประโยชนตอการปรับโครงสรางหนี้เงินกู
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มาตรา ๙ การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางเงินกูตามมาตรา ๓ ใหกระทําไดเฉพาะเพื่อเปนการ
ประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยกระทรวงการคลังจะ
กูเปนสกุลเงินแตกตางจากหนี้เดิมก็ได
เงิน กูตามวรรคหนึ่ง มิใ หนับรวมในวงเงินตามมาตรา ๓ และตองไมเกิน จํานวนเงินกูที่ยัง
คางชําระ
ในกรณีท่หี นี้เงินกูซึ่งจะทําการปรับโครงสรางหนี้มีจํานวนเงินมากและกระทรวงการคลังเห็นวา
ไมสมควรกูเงิน เพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวในคราวเดียวกัน กระทรวงการคลังอาจทยอยกูเงิน
เปนการลวงหนาไดไมเกินสิบสองเดือนกอนวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ
มาตรา ๑๐ ใหกองทุนบริหารเงิน กูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ใ นประเทศทําหนาที่บริหารเงิน ที่ไดรับจากการกูเงิน เพื่อปรับโครงสรางหนี้เงิน กูตามที่
บัญญัติไวในพระราชกําหนดนี้
เงินที่ไดรับจากการกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ตามมาตรา ๙ วรรคสาม ใหนําสงเขากองทุน
บริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยใหนําเขา
บัญชีปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ และใหกระทรวงการคลังนําไปใชจายในการชําระเงินตน ดอกเบี้ย
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว
มาตรา ๑๑ ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
และจั ด การการกู เ งิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น กู การชํ า ระหนี้ และการอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ การกู เ งิ น ตาม
พระราชกําหนดนี้
มาตรา ๑๒ นอกจากกรณี ที่ ไ ด บั ญ ญั ติ ไ ว แ ล ว ในพระราชกํ า หนดนี้ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ไดเกิดวิกฤติการณของระบบสถาบันการเงิน
ในตางประเทศซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลก และสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจของไทยอยางรุนแรง
แมในชวงระยะเวลาที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจหลายประการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
แตยังไมเพียงพอ ประกอบกับการจัดเก็บรายไดของรัฐต่ํากวาที่ประมาณการไวอยางมาก ทําใหการบริหาร
ราชการแผนดินและการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐไมอาจดําเนินการใหบรรลุผลได ดังนั้น เพื่อเปนการฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศใหกลับคืนสูภาวะปกติโดยเร็ว รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองใชเงินในการดําเนินมาตรการ
เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจอยางเรงดวนและตอเนื่อง แตเนื่องจากการกูเงิน ของรัฐบาลตามกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันมีขอจํากัดบางประการ ฉะนั้นเพื่อใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินในนามของรัฐบาลเพือ่ นํามาใชจา ย
หรือลงทุน หรือเพื่อดําเนินมาตรการที่สําคัญและจําเปนตอการฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้

