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หลักการและเหตุผล
 เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรง

ในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทยซึง่กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนทีจ่ะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมกีารลงทุนในโครงสราง
สาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่จำเปน นอกจากน้ี ผลจากการเกิดความเสยีหายน้ันยังทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มีความเสี่ยง
ตอความเชื่อมัน่ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศทั้งการแกไข
เยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสรางความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวจะตองใชจายเงินเปนจำนวนมาก และตองดำเนินการอยางเรงดวน
หลายแนวทาง และโดยที่การวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศจะตองดำเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดภัยพิบัติ
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลมีความจำเปนตองใชเงิน
ในการดำเนินการดังกลาวจำนวนมาก แตโดยทีก่ารกูเงินของรัฐบาลตามกฎหมาย
ทีใ่ชบังคับอยูในปจจุบันมีขอจำกัดบางประการ สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการ
ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสราง
อนาคตประเทศ เพื่อใหกระทรวงการคลังมอีำนาจกูเงนิในนามของรฐับาลเพื่อนำมา
ใชจายในการดำเนินการดังกลาวไดทันทีในการปองกันภัยพิบัติลวงหนาและเสริมสราง
ความเชื่อมัน่ใหเกิดขึ้นตั้งแตในขณะนี้ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจำเปน
รีบดวนอันมิอาจหลีกเล่ียงได เพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้
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 พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
 เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสราง   
 อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕๑

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑

 ๑ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติอนุมัติพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวฒิุสภา ครัง้ที ่๑๔ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัจนัทรท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ท่ีประชมุไดพจิารณา
พระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมัติ จึงถือวาพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป. 
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สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑) ใหกระทรวงการคลงัโดยอนมุติัคณะรฐัมนตร ีมอีำนาจกูเงินบาทหรอื

เงินตราตางประเทศในนามรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย มมีลูคารวมกนัไมเกนิ 
๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท เพือ่ใหนำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ โดยใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจายเงินกู 
ตามพระราชกำหนดน้ีตอรฐัสภาเพื่อทราบกอนเริ่มดำเนินการ โดยการกูเงนิดงักลาว
ใหกระทำไดภายในกำหนดเวลาไมเกินวันที่ ๓๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่เงิน
ท่ีไดจากการกูดงักลาว ใหนำไปใชจายตามวัตถปุระสงคในการกูโดยไมตองนำสงคลงั
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

  โดยท่ีกระทรวงการคลงัอาจนำเงนิท่ีไดจากการกูไปใหกูตอแกหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานในกำกับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือสถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนำไป
ใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศก็ได

 ๒) ใหกระทรวงการคลงัโดยอนมุติัคณะรฐัมนตรมีอีำนาจปรบัโครงสราง
หนี้เงินกูตามขอ ๑) โดยการดำเนินการกูเงินรายใหมเพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้ 
ชำระหนี้กอนถึงกำหนดชำระ ขยายหรือยนระยะเวลาการชำระหนี้ ตออายุ ซื้อคืน 
หรือไถถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นทีเ่ปนประโยชน
ตอการปรับโครงสรางหนี้เงินกู

 ทั้งนี้ ในการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางเงินกูตามขอ ๑) นั้น ใหกระทำได
เฉพาะเพื่อเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระ
การชำระหนีโ้ดยกระทรวงการคลังจะกูเปนสกุลเงินแตกตางจากหนี้เดิมก็ได 
ซึ่งเงินกูดังกลาว มิใหนับรวมในวงเงินตามขอ ๑)๒ และตองไมเกินจำนวนเงินกู
ทีย่งัคางชำระ แตในกรณท่ีีหน้ีเงนิกูซึ่งจะทำการปรบัโครงสรางหน้ีมีจำนวนเงนิมาก
และกระทรวงการคลังเห็นวาไมสมควรกู เงินเพือ่ปรับโครงสรางหนี ้ดังกลาว
ในคราวเดยีวกนั กระทรวงการคลังอาจทยอยกูเงนิเปนการลวงหนาไดไมเกนิ ๑๒ เดอืน
กอนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ 

 ๓) ใหกองทุนบริหารเง ินกู เพ ือ่การปรับโครงสรางหนี ้สาธารณะ
และพฒันาตลาดตราสารหนี้ในประเทศทำหนาท่ีบรหิารเงนิท่ีไดรบัจากการกูเงิน
เพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูตามที่บัญญัติไวในพระราชกำหนดนี้

 ๒ การกูเงนิเพื่อปรบัโครงสรางเงนิกูน้ัน ไมใหนบัรวมกบัวงเงนิท่ีพระราชกำหนดกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังโดยอนมุตัิ
คณะรฐัมนตร ีกูเงนิบาทหรอืเงนิตราตางประเทศในนามรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย มีมลูคารวมกนัไมเกนิ ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อให
นำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ.

P103-118.indd   104 3/28/2012   1:24:06 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๑๐๕

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  โดยเงินทีไ่ดรับจากการกูโดยการทยอยกูมาของกระทรวงการคลังเพื่อ
ปรับโครงสรางหนี้ตามขอ ๒) นั้น ใหนำสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับ
โครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศโดยใหนำเขาบัญชี
ปรบัโครงสรางหนี้สาธารณะ และใหกระทรวงการคลงันำไปใชจายในการชำระเงนิตน 
ดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว

 ๔) ใหสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำนาจหนาทีด่ำเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและจัดการการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชำระหนี ้และการอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกำหนดนี้

 ทัง้นี ้ภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัสิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลงัรายงาน
การกูเงินตามพระราชกำหนดน้ีท่ีกระทำในปงบประมาณท่ีลวงมาแลวใหรัฐสภาทราบ
โดยรายงานดงักลาวอยางนอยตองระบรุายละเอยีดของการกูเงนิ วตัถปุระสงคของ
การใชจายเงินกูรวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ

 นอกจากกรณีทีไ่ดบัญญัติไวแลวในพระราชกำหนดนี้ ใหนำบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะมาใชบังคับโดยอนุโลม

หมายเหตุ :- 
• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ  
 พ.ศ. ๒๕๕๕๓

 

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๕

หลักการและเหตุผล
เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรง

ในหลายพื้นทีข่องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร

 ๓ ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ครัง้ที ่๑๓ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ ท่ีประชมุไดลงมติ
อนุมัติพระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดพิจารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมัติ จึงถือวาพระราชกำหนดกองทุน
สงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
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พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

จัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมีการลงทุนในโครงสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปน นอกจากนี ้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยัง
ทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มี
ความเสี่ยงตอความเชื่อมัน่ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศ
ทัง้การแกไขเยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสราง
ความเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการ
ตามมาตรการดังกลาวจะตองใชจายเงินเปนจำนวนมากและตองดำเนินการ
อยางเรงดวนหลายแนวทาง และโดยที่ปรากฏวา ในขณะนี้ผูประกอบธุรกิจประกัน
วนิาศภยัประสบปญหาดานการบรหิารจดัการความเสี่ยงจากการรบัประกนัวนิาศภยั
ทีเ่กิดจากภัยพิบัติ สงผลใหประชาชนและผูประกอบการตองเสียเบี้ยประกัน
เปนจำนวนสูงมากหรือไมสามารถเอาประกันภัยได ดังนั้น เพื่อชวยเหลือประชาชน
และผูประกอบการใหไดรับความคุมครองทรัพยสินและกิจการของบุคคลดังกลาว
ทีอ่าจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต และเพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่ในการลงทุน
ในประเทศ สมควรใหมกีฎหมายวาดวยกองทนุสงเสรมิการประกนัภยัพบิตั ิเพื่อจดัตั้ง
กองทุนในการทำหนาทีบ่ริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจำเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป 
๑) บทนิยาม

“ภัยพิบัติ” หมายความวา วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และภัยพิบัติอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
“ผู ประกอบธุรกิจประกันว ินาศภัย” หมายความวา บริษัทจำกัด

หรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
วาดวยการประกันวินาศภัย

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม
การประกันภัยพิบัติ

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

๒) การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหมกีารจัดต้ังกองทุนสงเสรมิการประกันภัยพิบัติขึ้นในกระทรวงการคลัง 

มีฐานะเปนนติิบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามที่กำหนดไวในพระราชกำหนดนี้ 
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๓) รายไดและการจายของกองทุน
 ๓.๑) รายไดของกองทุน ใหกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน 

ดังตอไปนี้
   (๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให
   (๒) เงินทีไ่ดรับจากผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนำสงเงิน

สมทบเขากองทุนตามมาตรา ๑๒
   (๓) เงินท่ีไดรับจากการท่ีกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

กูในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และนำสงเขากองทุนตามมาตรา ๑๓
   (๔) เงินที่เปนเบี้ยประกันภัย
   (๕) เงินทีไ่ดรับจากการชดเชยคาสินไหมทดแทนหรือการคืน

เบี้ยประกันภัยจากการทำประกันภัยตอ
   (๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคให
   (๗) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุน
   ทั้งนี้ รายไดของกองทุนนั้นไมตองนำสงคลังเปนรายไดแผนดิน

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
 ๓.๒) การจายเงินจากกองทนุ การจายเงนิจากกองทนุนั้น ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเปนคาใชจายสำหรับการดังตอไปนี้
   (๑)  การดำเนนิการในการรบัประกนัภยัและการทำประกนัภยัตอ 

และการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผู ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยการรับประกันภัยและการทำประกันภัยตอ
ของกองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด ซึ่งในการดำเนินการดงักลาวกองทนุอาจมอบหมายหรือวาจางนิตบิคุคลอื่น
ใหดำเนินการแทนก็ได

   (๒)  การบรหิารกองทุน และการอื่นท่ีเกี่ยวกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบั
การจัดการกิจการของกองทุน

   ทั้งนี้ ประเภทของการประกันภัย แบบและกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบ้ียประกันภัยและการชดเชยคาสินไหมทดแทนในการรับประกันภัยของกองทุน 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

   ในกรณีทีม่ีความจำเปนและคณะกรรมการเห็นสมควร กองทุน
อาจใหความชวยเหลือทางการเง ินแกผู ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
เพื่อคุมครองความเสียหายจากการชดเชยคาสินไหมทดแทนในการรับประกัน
วินาศภัยที่เปนภยัพิบตัริายแรงได โดยใหผูประกอบธรุกิจประกนัวนิาศภยัดงักลาว
แจงความประสงคตอกองทนุ และเมื่อกองทนุพจิารณาเห็นสมควรใหความชวยเหลอื
และแจงใหผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทราบแลว ใหผูประกอบธุรกิจประกัน
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วินาศภัยนำสงเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 
   ทั้ งนี้ การใหความชวยเหลือ การขอรับความชวยเหลือ 

และการนำสงเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด และในการดำเนนิการดงักลาวกองทนุอาจมอบหมาย
หรือวาจางนิติบุคคลอื่นใหดำเนินการแทนก็ได

๔) อำนาจหนาที่ของกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหกองทุนมอีำนาจกระทำกิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค

แหงกฎหมาย โดยอำนาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๔) กระทำการอื่นใดที ่เกี ่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสำเร็จ

ตามวัตถุประสงคของกองทุน
ทั้งนี้ กิจการของกองทุนนั้นไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ

ประกันวินาศภัยและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

๕) การกูเงินเขากองทุน
ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู เง ินบาท

หรือเงินตราตางประเทศในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยมีมูลคารวมกัน
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ ลานบาท และนำสงเขากองทุนเพื่อใหนำไปใชจายตาม
วัตถปุระสงค ไมตองนำสงคลงัตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงนิคงคลงั โดยวงเงนิ การจดัการและวธิกีารที่เกี่ยวกบัการกูเงนิ ใหเปนไปตาม
ทีค่ณะรัฐมนตรีอนุมตัิ ซึ ่งคาใชจายในการกูเงินและการออกและการจัดการ
ตราสารหนี้นัน้อาจจายจากเงินทีต่ั ้งไวในงบประมาณรายจายประจำปหรือเงินกู
รายนั้นก็ได

ทัง้นี ้ใหสำนกังานบรหิารหนี้สาธารณะ มีอำนาจหนาท่ีดำเนินการเก่ียวกบั
การบริหารและจัดการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชำระหนี้ และการอื่นใดที่
เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกำหนดนี ้และนอกจากกรณีทีไ่ดบัญญัติไวแลวใน
พระราชกำหนดนี ้ ก็ใหนำบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะ
มาใชบังคับโดยอนุโลม

๖) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ อันประกอบดวย 

ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอำนวยการ
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สำนกังานเศรษฐกจิการคลงั เลขาธกิารคณะกรรมการกำกบัและสงเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกจำนวนไมเกิน ๔ คน 
เปนกรรมการ และใหปลดักระทรวงการคลงัแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการคลงั
คนหน่ึงเปนเลขานกุารและอกีไมเกนิ ๒ คนเปนผูชวยเลขานกุาร โดยการดำรงตำแหนง 
และการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกัน
ภัยพิบัติ

ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาทีค่วบคุมดูแลกองทุนใหดำเนินกิจการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในขอ ๒) โดยอำนาจหนาท่ีเชนวาน้ีใหรวมถึง

(๑) กำหนดนโยบายและใหความเห็นชอบในการดำเนินงานของกองทุน
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหหนวยงานของรัฐหนวยงาน

หนึ่งหนวยงานใดปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกำหนดนี้
(๓) กำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการบรหิารกจิการของกองทนุ

ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๔) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๕) กำหนดระเบียบเกี ่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ และ 

คณะอนุกรรมการ
(๖) มีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่

คณะกรรมการมอบหมายได
(๗) กระทำการอื่นใดที่จำเปนหรอืเก่ียวเน่ืองเพื่อใหบรรลวุตัถปุระสงคของ

กองทุน

๗) การจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีของกองทุนสงเสริมการประกัน
ภัยพิบัติ

ใหกองทุนจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการสงผู สอบบัญชี
ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันสิน้ปบัญชีทกุป และในทุกรอบป ใหสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท ีค่ณะกรรมการแต งตั ง้
ดวยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผู สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็น
เป นขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด 
และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทำบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ และใหสงสำเนารายงานดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีดวย
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ทั้งนี้ ในกรณีทีก่ารดำเนินกิจการของกองทุนไมมีความจำเปนอีกตอไป 
ใหรัฐมนตรี เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื ่อพิจารณาใหมีการยุบเลิกกองทุน 
เมือ่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย ใหกองทุนยุบเลิกเมื่อพนกำหนด ๓๐ วัน
นับแตวันทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ โดยใหสภาพนิติบุคคลของกองทุนดำรงอยู 
ตราบเทาที่จำเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสินและชำระบัญชี รวมทั้ง
การโอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยู

หมายเหตุ :- 
• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

     ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
     บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 พระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงิน
 แกผูท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕๔

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑๑

หลักการและเหตุผล
เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอทุกภัยอยางรายแรง

ในหลายพื้นทีข่องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมีการลงทุนในโครงสราง
สาธารณูปโภคพืน้ฐานทีจ่ำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนัน้
ยังทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มี
ความเสี่ยงตอความเชื่อมั่นของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศ 
ทัง้การแกไขเยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสราง
ความเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการ

 ๔ ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ครัง้ที ่๑๓ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ ท่ีประชมุไดลงมติ
อนุมัตพิระราชกำหนดการใหความชวยเหลอืทางการเงนิแกผูท่ีไดรบัความเสยีหายจากอทุกภยั พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชมุวฒุสิภา 
ครัง้ที ่๑๐ (สมัยสามัญนิตบัิญญัต)ิ เม่ือวนัจนัทรท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ ท่ีประชมุไดพจิารณาพระราชกำหนดดงักลาวแลวลงมตอินมุตั ิ
จึงถือวาพระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูทีไ่ดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจาก
รัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
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ตามมาตรการดังกลาวจะตองใชจายเงินเปนจำนวนมากและตองดำเนินการ
อยางเรงดวนหลายแนวทาง และในชวงระยะเวลาที่ผานมาไดมกีารดำเนินการแกไข
ปญหาเพื่อเยยีวยาสภาพความเปนอยู สถานประกอบการ การประกอบธุรกจิกจิการ 
และทรัพยสินตาง ๆ ใหกลับคืนสูสภาพหรือภาวะปกติดังเดิม แตโดยที่ประชาชน
และผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมท่ีประสบอทุกภยัมจีำนวนมาก 
และมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือทางการเงินเปนพิเศษ สมควรกำหนด
ใหมีการใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกบุคคลดังกลาวเปนการเฉพาะ
โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจในการใหกู ยืมเงินแกสถาบันการเงิน
เปนการเฉพาะคราว เพื ่อใหสถาบันการเงินนำไปใชในการใหกู ย ืมเงินแก
ผู ทีไ่ดรับความเสียหายจากอทุกภัยตอไปในอัตราดอกเบีย้ต่ำ อนัเปนการให
ความชวยเหลือดานการเงินที ่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ฟ นฟูเศรษฐกิจของประเทศและสรางเสถียรภาพใหแกเศรษฐกิจโดยรวม 
หากการดำเนินการดังกลาวลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจจะเพิ่มมากขึ้น
จนกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจำเปนรีบดวนอนัมิอาจจะหลีกเลีย่งได เพือ่ประโยชนในอนัทีจ่ะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป๕

กำหนดใหมกีารใหความชวยเหลอืทางการเงนิแกผูท่ีไดรบัความเสยีหาย
จากอทุกภัยตามทีบ่ัญญัตไิวในพระราชกำหนดนี้ ภายในวงเงินจำนวนไมเกิน 
๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยและสถาบันการเงินรวมกัน
ดำเนินการดังกลาว ตามวิธีการดังตอไปนี้

๑) นอกเหนือจากการใหกูยืมเงนิตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหธนาคารแหงประเทศไทยมอีำนาจในการใหกูยมืเงนิแกสถาบนั
การเงินในอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ ๐.๐๑ ตอปเปนการเฉพาะคราวเพื่อให
สถาบันการเงินนำไปใชในการใหกูยืมเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย 
โดยทำเปนสัญญากูยืมหรืออาจใหกูยืมโดยการรับซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีสถาบันการเงิน
ผูกู เปนผูออกก็ได ซึ่งในการจัดสรรวงเงินในการใหกู ยืมเงินแกสถาบันการเงิน 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด

 ๕ ตามพระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผู ที ่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไดกำหนดบทนิยามคำวา“อุทกภัย” และบทนิยามคำวา “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ ไวดังนี้ 
 “อุทกภยั” หมายความวา อุทกภยัท่ีเกดิขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในเขตพื้นท่ีท่ีมกีารประกาศเปนพื้นท่ีประสบภยัพบิตักิรณี
ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 “สถาบนัการเงนิ” หมายความวา ธนาคารพาณชิยตามกฎหมายวาดวยธรุกจิสถาบนัการเงนิและธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น.
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๒) ใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณากำหนดจำนวนวงเงินท่ีจะจัดสรร
ใหแกสถาบันการเงินแตละแหงในการกูยืมเงิน และใหสถาบันการเงินทีไ่ดรับ
การจัดสรรเงินดังกลาวยื่นคำขอกูยืมเงิน๖ตอธนาคารแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเงินที่สถาบันการเงินไดรับจัดสรรนั้น ตองนำไป
ใชในการใหกูยืมแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ดังตอไปนี้  ทั้งนี้ ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด

 (๑) บุคคลธรรมดาทีม่ีภูมิลำเนา ที่อยูอาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่
ประกอบอาชีพหรือสถานประกอบธุรกิจหรือการคาของตนอยูในเขตพื้นที่อุทกภัย

 (๒) ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีอ่ยูในเขตพื้นที่
อุทกภัย

 ทั้งนี้ ใหเงินที่สถาบันการเงินไดรับการจัดสรรมาเพือ่ไปใชในการ
ใหกูยมืแกผูที่ไดรับความเสยีหายจากอทุกภยั สถาบนัการเงินตองดำเนินการตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้

 (๑) วงเงินทีใ่หกู ยืมตองเปนเงินในสวนทีธ่นาคารแหงประเทศไทย
ใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินในสัดสวนไมเกินรอยละ ๗๐ ของวงเงินดังกลาว และ
สถาบันการเงินออกเงินสมทบในสวนที่เหลือจนเต็มวงเงินที่ใหกูยืม

 (๒) สถาบันการเงินตองคิดอัตราดอกเบี้ยในการใหกูยืมเงินตาม (๑) 
ไมเกินรอยละ ๓ ตอป

๓) ในกรณีทีส่ถาบันการเงินไดรับชำระคืนตนเงินกูจากผูทีไ่ดรับความ
เสียหายจากอุทกภัย ใหดำเนินการสงคืนตนเงินกูแกธนาคารแหงประเทศไทยและ
สถาบันการเงินตองชำระคืนเงินที่ไดกูยืม๗ ตามพระราชกำหนดนี้ภายในเวลา 
๕ ปนับแตไดรับเงินกูจากธนาคารแหงประเทศไทย แตตองไมเกนิวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ มิใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘ มาใชบังคับกับการใหกูยืมเงินของ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามพระราชกำหนดนี้

 ๖ การยื่นคำขอกูยืมเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด.
 ๗ การชำระคืนเงินกู ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด.
 ๘ พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๙ หาม ธปท. กระทำการดังตอไปนี้
 ...
 (๔) ใหกูยืมเงินในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
 …” .
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หมายเหตุ :- 
• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

    ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
    กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู
 ท่ีกระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการ 
 ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕๙

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
     •  ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
   เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑๕

หลักการและเหตุผล
เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอทุกภัยอยางรายแรง

ในหลายพื้นทีข่องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมีการลงทุนในโครงสราง
สาธารณปูโภคพ้ืนฐานที่จำเปน นอกจากน้ี ผลจากการเกิดความเสยีหายน้ันยังทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มีความเสี่ยง
ตอความเชื่อมัน่ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศทั้งการแกไข
เยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสรางความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวจะตองใชจายเงินเปนจำนวนมากและตองดำเนินการอยางเรงดวน
หลายแนวทาง และแนวทางหน่ึงคอืการตองลดภาระงบประมาณเพ่ือชำระดอกเบี้ย
เงินกูทีกู่ มาเพื่อชวยเหลือการดำเนินการของกองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงนิท่ีเกิดจากการแกไขปญหาวิกฤตของระบบสถาบนัการเงนิเมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจำเปนตองปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนี้เงินกูดังกลาว

 ๙ ในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครัง้ที่ ๒๐ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติอนุมัติพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทรท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ท่ีประชมุไดพจิารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมตอินมุตั ิจงึถอืวาพระราชกำหนดปรบัปรุงการบรหิารหนีเ้งนิกูท่ีกระทรวงการคลงักู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป.
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

เสียใหมใหมีประสทิธภิาพมากขึน้และไมเปนภาระตองบประมาณรายจายของรฐับาล
อ ีกตอไป สมควรใหม ีกฎหมายวาดวยการปรับปรุงการบริหารหนี ้เงินกู ที ่
กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงนิ โดยกำหนดใหกองทนุเพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิมหีนาที่
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนตนเงินกูและการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่
เกี ่ยวกับหนีเ้งินกู ท ีก่ระทรวงการคลังกู เพื ่อชวยเหลือการจัดการและฟ นฟู
สถาบนัการเงนิท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการเงนิเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนดังกลาว ตลอดจน
ปรับปรุงการจัดหาแหลงเงินในการนำไปชำระตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูไดอยาง
ตอเนือ่ง โดยยงัคงหลกัเกณฑและแหลงเงนิในการชำระคนืตนเงนิกูท่ีกำหนดไวแตเดมิ 
พรอมกบัเพิ่มเติมการเรยีกเก็บเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อนำไปใชในการดำเนินการ
ดังกลาวดวย ทั้งนี้ ภายใตหลักการในการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ 
ซึ่งการปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูดังกลาวจะทำใหรัฐบาลมีงบประมาณรายจาย
ไปสมทบกับเงินอื่นทีจ่ะนำไปใชในการบูรณะ ฟนฟูและพัฒนาประเทศไดอยาง
เพียงพอ อีกท้ังยังเปนการสรางเสถียรภาพตอระบบการเงินการคลังของประเทศโดยรวม 
และโดยที ่เป นกรณีฉุกเฉินท ีม่ีความจำเปนรีบดวนอ ันมิอาจหลีกเลี ่ยงได 
เพื่อประโยชนในอันท่ีจะรกัษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตอง
ตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป๑๐

เนือ่งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรงใน
หลายพื้นทีข่องประเทศไทย รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะ
และฟนฟปูระเทศ รวมท้ังดำเนนิการวางระบบการบรหิารจดัการนำ้และสรางอนาคต
ประเทศ จึงตองมีมาตรการฟ นฟูประเทศทั ้งการแกไขเยียวยาความเสียหาย 
การปองกันภัยพิบัติทีใ่กลจะถึงและการสรางความเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนนิการตามมาตรการดงักลาวจะตองใชจายเงนิ
เปนจำนวนมากและตองดำเนินการอยางเรงดวนหลายแนวทาง และแนวทางหนึ่ง
คือการตองลดภาระงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกูทีกู่มาเพื่อชวยเหลือการ
ดำเนนิการของกองทนุ เพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิท่ีเกิดจากการ
แกไขปญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจำเปนตอง
ปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนีเ้งินกูดังกลาวเสียใหมใหมปีระสิทธิภาพ

 ๑๐ ตามพระราชกำหนดปรบัปรงุการบรหิารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลงักูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพื่อการฟนฟูและพฒันา
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดกำหนดบทนิยามคำวา“กองทุน” และบทนิยามคำวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ ไวดังนี้ 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกำหนดนี้.
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

มากขึ้นและไมเปนภาระตองบประมาณรายจายของรฐับาลอีกตอไป ตามหลกัเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้

๑) หนาที่และรับผิดชอบของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย

 ใหกองทุนมีหนาที่และรับผิดชอบเกี ่ยวกับการชำระคืนตนเงินกู 
และการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกู๑๑ ดังตอไปนี้

 (๑) หนี้เงินกูทีก่ระทรวงการคลังกู ตามพระราชกำหนดใหอำนาจ
กระทรวงการคลังกู เงินและจัดการเงินกู เพื ่อชวยเหลือกองทุนเพื ่อการฟ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ยังคงมีอยู

 (๒) หนี้เงินกูทีก่ระทรวงการคลังกู ตามพระราชกำหนดใหอำนาจ
กระทรวงการคลังกู เงินและจัดการเงินกู เพื ่อชวยเหลือกองทุนเพื ่อการฟ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ยังคงมีอยู

 การจัดลำดับการชำระหนี้ตนเงินกูหรือดอกเบี้ยเงินกู และการกำหนด
จำนวนเงินทีจ่ะตองชำระตามพระราชกำหนดนี ้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
แจงใหทราบ ทั้งนี้ โดยใหคำนึงถึงจำนวนเงินหรือสินทรัพยในบัญชีสะสมเพื่อการ
ชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ที่อาจนำมาชำระหนี้ได

 ทั้งนี้ ในระหวางการชำระคืนตนเงินกู ดังทีก่ลาวมาขางตนนั ้น 
ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ (มาตรา ๗)

 (๑) ในแตละป ใหธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเงินกำไรสุทธิทีต่อง
นำสงรฐัตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เปนจำนวนไมนอยกวารอยละ 
๙๐ เขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคนืตนเงนิกูชดใชความเสยีหายของกองทนุเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 (๒) ใหโอนสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจำปตามกฎหมาย
วาดวยเงินตราหลังจากการจายเม่ือส้ินปเขาบัญชีสะสมเพ่ือการชำระคืนตนเงินกูชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ เฉพาะเพื่อ
ชำระคืนตนเงินกูตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการ
เงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไมตองโอนเขาบัญชีสำรองพิเศษ

 (๓) ใหโอนเงนิหรอืสนิทรพัยของกองทนุเขาบญัชสีะสมเพื่อการชำระคนื
ตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 ๑๑ หนี้เงินกู ใหหมายความรวมถึงหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้เงินกูดวย.
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

๒) บญัชสีะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสยีหายของกองทนุ
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 เพือ่ประโยชนในการดำเนินการชำระคนืตนเงนิกูและการชำระดอกเบ้ีย
เงินกู ในสวนท่ีเกี่ยวกับหน้ีเงนิกูตามขอ ๑) ใหบญัชสีะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อ
ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มีวัตถุประสงคเพื่อการชำระคืนตนเงินกูตามขอ ๑) และการชำระดอกเบี้ยเงินกู
ที่เกดิจากหน้ีเงินกูดังกลาว โดยเงนิหรือสนิทรพัยดงัตอไปน้ี ใหนำสงเขาหรอืรับขึ้น
บัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดวย

 (๑) เงินหรือสินทรัพยที่นำสงหรือโอนตามมาตรา ๗ (ขอ ๑)
 (๒) เงินทีธ่นาคารแหงประเทศไทยนำสงตามมาตรา ๑๐ ซึ่งเปนเงินที่

สถาบนัการเงนินำสงตามขอ ๔) และเงนิเพิ่มตามขอ ๕) ตอธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเขาบญัชสีะสมเพื่อการชำระคนืตนเงนิกูชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) น้ี 

 (๓) เงินหรือสินทรัพยของกองทุนเพื ่อการชำระคืนตนเงินกู ชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจัดตั้ง
โดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงนิและจัดการเงนิกูเพื่อชวยเหลอื
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่ีกระทรวงการคลัง
โอนมาเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) นี้ 

 (๔) ดอกผลของเงินหรือสินทรัพยตาม (๑) (๒) และ (๓)
๓) การกำกับดูแลและจัดการเงินหรือสินทรัพยตามบัญชีสะสมเพื่อการ

ชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย

 รายไดของธนาคารแหงประเทศไทยอันเปนเงินหรือสินทรัพยในบัญชี
สะสมเพื ่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื ่อการฟ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังกลาวนั้น มิใหนำไปจัดสรรเปนเงินสำรอง
หรือเปนเงินนำสงรัฐตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมาย
อืน่ใด และใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ดูแลรักษา ตลอดจนจัดการเงิน
หรือสินทรัพยดังกลาวและแปลงเงนิตราตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อใหสอดคลอง
กบัตนเงนิกูและดอกเบี้ยเงนิกูตามพระราชกำหนดน้ี รวมท้ังใหมอีำนาจสัง่จายเงิน
จากบัญชีดังกลาวใหแกกองทุนเพื่อการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 (๑) ชำระดอกเบี้ยเงินกูที่เกิดจากหนี้เงินกูตามขอ ๑)
 (๒) ชำระคืนตนเงินกูตามขอ ๑)
 (๓) จายเปนคาบรหิารจดัการเกีย่วกบัการดำเนินการตาม (๑) และ (๒)  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด 
๔) อำนาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการเรียกใหสถาบันการเงิน

ตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากนำสงเงิน
 ใหธนาคารแหงประเทศไทยมอีำนาจเรยีกใหสถาบนัการเงนินำสงเงิน 

เปนอัตรารอยละตอปของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ไดรับการคุมครอง
เงินฝากตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด ซ่ึงเมื่อรวมอตัราดงักลาว
กบัอัตราที่กำหนดใหสถาบนัการเงนินำสงเขากองทนุคุมครองเงนิฝากตามกฎหมาย
วาดวยสถาบันคุมครองเงนิฝากแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ ๑ ตอปของยอดเงนิฝาก
ถัวเฉลี่ยของบัญชีทีไ่ดรับการคุมครองเงินฝาก และเพื่อประโยชนในการชำระ
คืนตนเงินกูหรือดอกเบี้ยเงินกูใหพอเพียง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเรียกให
สถาบันการเงินนำสงเงินเพิ่มขึ้นจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
ดังกลาวก็ได  ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินทีธ่นาคารแหงประเทศไทยใหสถาบันการเงิน
นำสงแลวตองไมเกินอัตรารอยละ ๑ ของยอดเงินท่ีสถาบันการเงินไดรับจากประชาชน

๕) การนำสงเงิน หรือนำสงไมครบ และการเสียเงินเพ่ิมของสถาบันการเงิน
 ๕.๑) สถาบันการเงินใดไมนำสงเงินตามขอ ๔) หรือนำสงไมครบ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ ๒ ตอเดือน
ของจำนวนเงินทีไ่มนำสงหรือนำสงไมครบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด 

 ๕.๒) สถาบันการเงินใดไมนำสงเงินตามขอ ๔) หรือนำสงไมครบ 
และไมเสียเงินเพิม่ตามขอ ๕.๑) ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจออกคำสั่ง
เรียกใหสถาบันการเงินนั้นชำระเงินดังกลาวภายในระยะเวลาที่กำหนด

 โดยเงินที่สถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิ่มตามขอ ๕)๑๒ ให
ธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความ
เสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) ตอไป 

 ทัง้นี ้ใหกระทรวงการคลงัโอนเงนิของกองทนุเพื่อการชำระคนืตนเงนิกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เขาบญัชีสะสมเพื่อการชำระคนืตนเงนิกูชดใชความเสยีหายของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒)

 ๑๒ เงินทีส่ถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิม่ตามขอ ๕) ใหถือวาเปนหนีอ้ันมบีุริมสิทธิลำดับตอจากหนีภ้าษีอากร
ของสถาบันการเงินนั้น.
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ๑๑๘ จุลนิติ

 เมือ่ไดดำเนินการโอนเงินดังกลาวเสร็จสิ้นแลว ใหยุบเลิกกองทุนเพื่อ
การชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื ่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงนิ ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักูเงนิ
และจดัการเงนิกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งนี้ นับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 นอกจากนี้ ใหบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกำหนดให
อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๑๑๓ และบทบญัญตัมิาตรา ๘ วรรคสอง๑๔ 

มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
และจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕๑๕ เปนอนัสิ้นผลใชบังคับนับแตวันทีพ่ระราชกำหนดนี้ใช
บังคับ 

หมายเหตุ :- 
• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

    ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
    บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 ๑๓ พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักูเงินและจดัการเงนิกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
 “ใหตั้งเงินรายจายเพื่อชำระคาดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจำป”.
 ๑๔ พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักูเงินและจดัการเงินกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ บัญญัติวา
 “มาตรา ๘ ใหจัดตั้งบัญชีขึ้นบัญชีหนึ่งในฝายการธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทย เรียกวา “บัญชีสะสมเพื่อการชำระ
คนืตนเงนิกูชดใชความเสยีหายของกองทนุเพื่อการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ” มีวตัถปุระสงคเพื่อการชำระคนืตนเงนิกูตาม
พระราชกำหนดนี้ และตนเงินกูตามพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
 ในระหวางการชำระหนีต้นเงินกูตามวรรคหนึง่ สินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจำปตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
หลังจากการจายเมื่อสิ้นปใหโอนเขาบัญชีตามวรรคหนึ่งโดยไมตองโอนเขาบัญชีสำรองพิเศษ ทั้งนี้ จนกวาจะมียอดรวมทั้งหมดเทากับ
ตนเงินกูตามวรรคหนึ่ง”.
 ๑๕ พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลงักูเงินและจดัการเงินกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐  บัญญัติวา
 “มาตรา ๙  รายไดของธนาคารแหงประเทศไทยอันเปนสินทรัพยในบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มิใหนำไปจัดสรรเปนเงิน
สำรองหรอืเปนเงนินำสงรฐัตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยหรอืกฎหมายอื่นใด และใหธนาคารแหงประเทศไทยมหีนาท่ีดแูล
รักษาและจัดการสินทรัพยดังกลาวและแปลงเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อใหสอดคลองกับตนเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ 
รวมทั้งใหมีอำนาจจายเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
 (๑) ชำระคืนตนเงินกูตามพระราชกำหนดนี้
 (๒) ชำระคนืตนเงนิกูของพนัธบัตรของกองทุนเพือ่การฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิซึ่งกระทรวงการคลงัไดคำ้ประกนั
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
 เม่ือกระทรวงการคลงัเหน็สมควรใหมีการชำระตนเงนิกูตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยสั่งจายเงนิและนำสงใหแก
กระทรวงการคลัง
 มาตรา ๑๐ ใหตั้งเงินรายจายเพื่อชำระคาดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ไวในงบประมาณรายจายประจำป เวนแต
คาดอกเบี้ยเงินกูที่ตองชำระในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหชำระจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”.

P103-118.indd   118 3/28/2012   1:26:08 PM

creo





