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พระราชกําหนด
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ความเสียหายจากอุทกภัย
พระราชกํ า หนดนี้มี บ ทบั ญ ญัติ บ างประการเกี่ย วกั บ การจํ า กั ด สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรีย กว่า “พระราชกําหนดการให้ค วามช่ว ยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ ใช้บัง คับตั้งแต่วัน ถั ดจากวัน ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกําหนดนี้
“อุทกภัย” หมายความว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศ
เป็ น พื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง เกี่ ย วกั บ เงิ น ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
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“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน การเงิน
และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๔ ให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้ ภายในวงเงินจํานวนไม่เกินสามแสนล้านบาท โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
และสถาบันการเงินร่วมกันดําเนินการดังกล่าว
มาตรา ๕ นอกเหนือ จากการให้ กู้ยื มเงิน ตามที่ กํา หนดไว้ใ นกฎหมายว่ าด้ ว ยธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะคราว
เพื่อให้สถาบันการเงินนําไปใช้ในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
อัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ให้คิดเท่ากับร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต่อปี
การให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ส ถาบั น การเงิ น นอกจากจะให้ กู้ ยื ม โดยทํ า สั ญ ญากู้ ยื ม แล้ ว ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจให้กู้ยืมโดยการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่สถาบันการเงินผู้กู้เป็นผู้ออกก็ได้
การจัด สรรวงเงิน ในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบัน การเงิน ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๖ เงินที่สถาบันการเงินได้รับจัดสรรตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องนําไปใช้ในการ
ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
(๑) บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลําเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทํางาน สถานที่ประกอบอาชีพหรือสถาน
ประกอบธุรกิจหรือการค้าของตนอยู่ในเขตพื้นที่อุทกภัย
(๒) ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทกภัย
มาตรา ๗ การให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สถาบันการเงินต้องดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) วงเงินที่ให้กู้ยืมต้องเป็นเงินในส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน
ในสัด ส่ว นไม่เกิน ร้อยละเจ็ด สิบของวงเงิน ดังกล่าว และสถาบัน การเงิน ออกเงินสมทบในส่ว นที่เหลือ
จนเต็มวงเงินที่ให้กู้ยืม
(๒) สถาบันการเงินต้องคิดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินตาม (๑) ไม่เกินร้อยละสามต่อปี
มาตรา ๘ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณากําหนดจํานวนวงเงินที่จะจัดสรรให้แก่สถาบัน
การเงินแต่ละแห่งในการกู้ยืมเงิน
สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคําขอกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๙ ในกรณีที่สถาบัน การเงิน ได้รับชําระคืน ต้น เงิน กู้จากผู้ที่ได้รับความเสีย หายจาก
อุทกภัย ให้ดําเนินการส่งคืนต้นเงินกู้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต้องชําระคืน เงิน
ที่ ไ ด้ กู้ ยื ม ตามพระราชกํ า หนดนี้ ภ ายในเวลาห้ า ปี นั บ แต่ ไ ด้ รั บ เงิ น กู้ จ ากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
แต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

มาตรา ๑๐ การยื่นคําขอกู้ยืมเงินตามมาตรา ๘ วรรคสอง และการชําระคืนเงินกู้ตามมาตรา ๙
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธ นาคารแห่ง ประเทศไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาใช้บังคับกับการให้กู้ยืมเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับ นี้ คือ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เ กิด
วิกฤตการณ์อุทกภัยอย่างร้ายแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรุนแรง รัฐบาลมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศ เยียวยาความเสียหายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ โดยการจัดให้มีการลงทุน
ในโครงสร้างสาธารณูป โภคพื้นฐานที่จําเป็น นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยัง ทําให้ร ะบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อ ความเชื่อมั่นของสาธารณะ
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการฟื้นฟูประเทศ ทั้งการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย การป้อ งกันภัยพิบัติที่ใกล้จ ะถึง
และการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุน ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมากและต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนหลายแนวทาง และในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อเยียวยาสภาพความเป็นอยู่ สถานประกอบการ การประกอบธุรกิจ
กิจการ และทรัพย์สินต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพหรือภาวะปกติดังเดิม แต่โดยที่ประชาชนและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบอุทกภัยมีจํานวนมาก และมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินเป็นพิเศษ สมควรกําหนดให้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บุคคลดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะคราว เพื่อให้สถาบัน
การเงินนําไปใช้ในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยต่อไปในอัตราดอกเบี้ยต่ํา อันเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินที่ก่อ ให้เ กิดประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ลในการฟื้นฟูเ ศรษฐกิจ ของประเทศ
และสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจโดยรวม หากการดําเนินการดังกล่าวล่าช้า ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อาจจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็น
รีบ ด่วนอันมิอ าจจะหลี ก เลี่ยงได้ เพื่อ ประโยชน์ในอันที่จ ะรัก ษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ของประเทศ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้

