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คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

ก่อนทีแ่ตล่ะสภาจะอนุมตัิพระราชก าหนด ส.ส. หรือ ส.ว. จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕  
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา อาจเข้าช่ือเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา 

ที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชก าหนดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง  

วุฒิสภาพิจารณา อนุมัต ิ อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ส่งกลับคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

สภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมม่ากกวา่
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู ่

สภาผู้แทนราษฎรยืนยัน 
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู ่

พระราชก าหนดนั้นตกไป 

ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย 

พระราชก าหนดไมเ่ป็นไปตามรัฐธรรมนญู  
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 

พระราชก าหนดนั้นตกไป 

พระราชก าหนดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พิจารณาพระราชก าหนดนั้นต่อไป 

 

ประธานแห่งสภานั้น ส่งความเห็นดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต้องรอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้นไว้ก่อน 

ไม่อนุมัต ิ

มีผลบังคับใช้เป็นพระราชบญัญัต ิ
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และต่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง การด า เนิน
มาตรการดังกล่าวจึงต้องกระท าโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย จึงเข้าลักษณะ 
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ ในอันที่จะรักษา 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

 

พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเน้ือหาจ านวน ๒ หมวด ๑๙ มาตรา  
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

 

๑. พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
กล่าวคือ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ (มาตรา ๒) 

๒. ก าหนดบทนิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” และ “รัฐมนตรี” (มาตรา ๓)  
๓. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีหน้าที่และอ านาจด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ (มาตรา ๔) 

๔. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะ
คราว เพ่ือให้สถาบันการเงินน าไปให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืม หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ตามพระราชก าหนดนี้  
ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (มาตรา ๕) 

๕. ในการด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ ให้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของ
ทรัพย์สินหลักประกัน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมดังนี้ 

 (๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจ านอง และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินตามหมวด ๑ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อคืนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามหมวด ๒ มาตรการ
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ 

 (๒) ค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินเพ่ือช าระหนี้ให้แก่บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามหมวด ๑ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
หรือโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
คืนให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ตามหมวด ๒ มาตรการสนับสนุน 
การรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ (มาตรา ๖) 

๖. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ (มาตรา ๗) 
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๗. มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (หมวด ๑ มาตรา ๘ – มาตรา ๑๕)  
(๑) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เพ่ือให้

สถาบันการเงินน าไปให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมตามหมวด ๑ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแกผู่ป้ระกอบ
ธุรกิจ ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี อาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเพ่ิมเติมได้ แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ตามหมวด ๒ มาตรการ
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ แล้ว ต้องไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี (มาตรา ๘)  

 (๒) ให้สถาบันการเงินยื่นค าขอกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ 
ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจขยาย
ระยะเวลายื่นค าขอกู้ยืมเงินดังกล่าวออกไปได้อีกไม่เกิน ๑ ปี หรือจะยุติการด าเนินมาตรการนี้ก่อน
ก าหนดก็ได้ (มาตรา ๙) 

 (๓) สถาบันการเงินต้องน าเงินที่ได้รับตามมาตรา ๙ ไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมไม่เกิน  
๕๐๐ ล้านบาท หรือจ านวนมากกว่านั้นตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ทั้งนี้   
โดยให้พิจารณาวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเกณฑ์ (มาตรา ๑๐) 

 (๔) ในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๐ สถาบันการเงินต้อง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (๔.๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

  (๔.๒) คิดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาตามที่ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยประกาศก าหนด แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี โดยในช่วงระยะเวลา ๒ ปีแรกของสัญญา 
ให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปี 

  (๔.๓) ไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจในระหว่าง ๖ เดือนแรกนับแต่
วนัที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่อของการยื่นขอสินเชื่อแต่ละคราว 
(มาตรา ๑๑)  

 (๕) ให้สถาบันการเงินช าระคืนเงินที่ได้กู้ยืมตามหมวดนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ หรือระยะเวลายาวกว่านั้นตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด (มาตรา ๑๒)  
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 (๖) ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์ หน้าที่ 
และอ านาจในการค้ าประกันสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมตามพระราชก าหนดนี้  
โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รับภาระการค้ าประกันไม่เกินร้อยละ ๔๐  
ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา ๑๑  
และมีการค้ าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามมาตรานี้ (มาตรา ๑๓)  

 (๗) ในระหว่างการค้ าประกันตามมาตรา ๑๓ หากบรรษัทประกันสินเชื่ อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อมขาดสภาพคล่องเฉพาะที่เกิดจากการค้ าประกันดังกล่าว ให้กระทรวงการคลัง 
มีหน้าที่และอ านาจด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามควรแก่กรณี เพ่ือให้บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมสามารถด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา ๑๔) 

 (๘) เมื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมช าระหนี้ให้สถาบันการเงิน 
ตามมาตรา ๑๓ แล้ว ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้รับช่วงสิทธิของสถาบัน
การเงินที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การบริหารจัดการหนี้ที่รับช่วงสิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยจะก าหนดให้มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือบุคคลอื่นด าเนินการแทนก็ได้ (มาตรา ๑๕) 

๘. มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ (หมวด ๒  
มาตรา ๑๖ - มาตรา ๑๙)  

 (๑) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เพ่ือใช้ 
ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเพิ่มเติมได้ แต่เมื่อรวมกับวงเงิน
ให้กู้ยืมตามหมวด ๑ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ แล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 
๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (มาตรา ๑๖)  

 (๒) สถาบันการเงินที่จะขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหมวดนี้   
ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับโอนทรัพย์สินหลักประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศก าหนด โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินและมีทรัพย์สินของ
ตนเองหรือของบุคคลอื่นเป็นหลักประกันการช าระหนี้อยูก่อ่นวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ในการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ ต้องมีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือเจ้าของทรัพย์สินหลักประกันมีสิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ซึ่งต้องไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันโอนทรัพย์สินหรือภายในระยะเวลาที่ยาวกว่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด และเมื่อผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถเช่าทรัพย์สินเพ่ือไปประกอบธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งราคาทรัพย์สินที่สถาบันการเงินจะขายคืน



๕ 
 

พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้น ต้องไม่สูงกว่าราคาที่รับโอนไว้
รวมกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  
หักด้วยค่าเช่าท่ีผู้ประกอบธุรกิจเช่าทรัพย์สินจากสถาบันการเงินเพ่ือไปประกอบธุรกิจ (มาตรา ๑๗) 

 (๓) เมื่อสถาบันการเงินท าสัญญารับโอนทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ตามมาตรา ๑๗ แล้ว สถาบันการเงินมีสิทธิกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด (มาตรา ๑๘) 

 (๔) ให้สถาบันการเงินช าระคืนเงินที่ได้กู้ยืมตามหมวดนี้ พร้อมดอกเบี้ยแก่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้  หรือระยะเวลายาวกว่านั้นตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด (มาตรา ๑๙) 



๗ 
 

พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

บทวิเคราะห์ 
พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ 

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนด 

พระราชก าหนดเป็นกฎหมายที่มีสถานะในระดับเดียวกับพระราชบัญญัติซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตราพระราชก าหนดว่า “จะต้องเป็น
กรณีเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้”  

เมื่อพิจารณาเหตุผลของการตราพระราชก าหนดนี้ สรุปความได้ว่า การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ส่งผลให้
ความเสี่ยงด้านเครดิตในระบบการเงินของประเทศปรับสูงขึ้นมาก แม้ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะด าเนิน
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ องเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น  
แต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจ านวนมากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนตัว และต้องการ
ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางการเงิน
เพ่ือสร้างสภาพคล่องเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักรการฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกิจ
โลก รวมถึงมีมาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สิน
ช าระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้
ประกอบธุรกิจเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดช าระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทาง
การเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างรุนแรง  ทั้งนี้  โดยการด าเนินมาตรการดังกล่าว จะต้องกระท าโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกันมิให้ปัญหา
ลุกลามบานปลาย  
                                        

๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนด  
ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

   ฯลฯ     ฯลฯ” 

 



๘ 
 

พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี 
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

๒.ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชก าหนด 

พระราชก าหนดฉบับนี้ ได้ก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒ มาตรการ 
กล่าวคือ ๑) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และ ๒) มาตรการสนับสนุนการรับ
โอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ โดยก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน ๒ ฉบับ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ กล่าวคือ  

๑) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สกส ๑.๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการสนับสนุน 
การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชก าหนด
ดังกล่าว เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ าแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
ทั้งที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงิน ส าหรับน ามาใช้ประกอบธุรกิจต่อไป 

๒) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. ๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการสนับสนุน 
การรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ ภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙  
แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการที่สถาบันการเงินจะรับโอน
ทรัพย์สินหลักประกันจากผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินเพ่ือช าระหนี้ โดยก าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถซื้อทรัพย์สินดังกล่าวคืนได้และมีสิทธิเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจต่อไป ซึ่งการ
ด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ จะช่วยขยายกลุ่มผู้มีสิทธิเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงเกินสมควร รักษาสภาพคล่องให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ประคับประคองธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปโดยไม่เกิดการผิดนัดช าระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน 
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ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรักษาทรัพย์สินหลักประกันที่ใช้ในการประกอบธุรกิจไว้ โดยมีโอกาส 
ซื้อกลับคืนมาเป็นของตนเอง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับปรุงธุรกิจให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการระบาดของโรคดังกล่าวคลี่คลายลง  
อันเป็นการช่วยรักษาฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน  
และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงต่อไปได้ 

 

๑. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ)  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0005.PDF 
 
 
๒. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สกส ๑.๑/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการสนับสนุน 
การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ  
และฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2564/ThaiPDF/2564
0073.pdf 
 
 
๓. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. ๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการสนับสนุน 
การรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือช าระหนี้ ภายใต้พระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2564/ThaiPDF/2564
0074.pdf 
 

 

_______________ 
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