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พระราชกาหนด
การให้ความช่วยเหลือและฟืน้ ฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และฟื้ น ฟู ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกาหนดนี้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๔ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือจากมาตรการที่รัฐกาหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติอันเป็น
การระงั บ ยั บ ยั้ ง และแก้ ไ ขปั ญ หาอั น เกิ ด จากการระบาดของโรคดั งกล่ า ว ให้ ก ระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่ งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุต สาหกรรมขนาดย่อม มีหน้าที่และอานาจ
ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชกาหนดนี้ด้วย
มาตรา ๕ นอกจากการให้กู้ยืมเงินตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะคราว เพื่อให้สถาบันการเงิน
นาไปให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืม หรือเพื่อใช้ประโยชน์ตามที่กาหนดในพระราชกาหนดนี้ ทั้งนี้ ภายในวงเงิน
ไม่เกินสามแสนห้าหมื่นล้านบาท
การให้ กู้ยืมเงิน แก่สถาบัน การเงินตามวรรคหนึ่ง อาจทาโดยวิธีการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เ งิน
ที่สถาบันการเงินผู้กู้เป็นผู้ออกก็ได้
มิ ใ ห้ น าบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๙ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญญั ติธนาคารแห่ งประเทศไทย (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแก่การให้กู้ยืมเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๖ ในการดาเนินการตามพระราชกาหนดนี้ ให้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจ
เจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจานอง และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินตามหมวด ๑ หรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อคืนทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันตามหมวด ๒
(๒) ค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ ให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มตามหมวด ๑ หรื อ การโอนทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น หลั ก ประกั น เพื่ อ ช าระหนี้
ให้แก่สถาบันการเงินหรือการโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกันตามหมวด ๒
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกาหนดนี้
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หมวด ๑
มาตรการสนับสนุนการให้สนิ เชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
มาตรา ๘ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ส ถาบั น การเงิ น
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น การเงิ น น าไปให้ ผู้ ป ระกอบธุร กิ จ กู้ ยื ม ตามที่ ก าหนดในหมวดนี้ ภายในวงเงิ น ไม่ เ กิน
สองแสนห้าหมื่นล้านบาท
ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน
เพิ่มเติมจากวงเงินตามวรรคหนึ่งได้ แต่เมื่อรวมกับวงเงินให้กู้ยืมตามหมวด ๒ แล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คิดในอัตรา
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต่อปี
มาตรา ๙ ให้สถาบันการเงินยื่นคาขอกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกาหนดนี้
ใช้บังคับ แต่ใ นกรณีที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่และมีความจาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือต่อไป หรือจะยุติ
การดาเนินมาตรการ ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลา
ยื่นคาขอกู้ยืมเงินดังกล่าวออกไปอีกไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ หรือจะยุติการดาเนินมาตรการนี้ก่อนกาหนดก็ ได้
ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ในการให้ กู้ ยื ม เงิ น ตามวรรคหนึ่ ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้สถาบันการเงินผู้กู้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
มาตรา ๑๐ เงินที่สถาบันการเงินได้รบั ตามมาตรา ๙ ต้องนาไปใช้ให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ ไ ม่ มี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ กั บ สถาบั น การเงิ น หรื อ มี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ กั บ สถาบั น การเงิ น ที่ จ ะให้ กู้ ยื ม
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาทหรือจานวนมากกว่านั้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้
ให้พิจารณาวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเกณฑ์
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคตามที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๑๑ ในการให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตามมาตรา ๑๐ สถาบั น การเงิ น
ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการให้ กู้ ยื ม เงิ น ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
ประกาศกาหนด
(๒) คิดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า ต่ อ ปี โดยในช่ ว งระยะเวลาสองปี แ รกของสั ญ ญาให้ คิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย ได้
ไม่เกินร้อยละสองต่อปี
(๓) ไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจในระหว่างหกเดือนแรกนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับสินเชื่อของการยื่นขอสินเชื่อแต่ละคราว
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดตาม (๑) ให้คานึงถึงวัตถุประสงค์
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงเป็นสาคัญ
ให้ ก ระทรวงการคลั ง จ่ า ยเงิ น ชดเชยตาม (๓) ให้ แ ก่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บ เพื่อจ่ายชดเชยให้แก่สถาบันการเงินต่อไป
มาตรา ๑๒ ให้สถาบันการเงินชาระคืนเงินที่ได้กู้ยืมตามหมวดนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ หรือระยะเวลายาวกว่านั้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
การชาระคืนตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบปั ญ หาหรื อ ได้ รั บ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมีวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอานาจในการค้าประกันสินเชื่อ
ที่สถาบันการเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมตามพระราชกาหนดนี้ด้วย
ในการค้าประกัน สิ น เชื่ อตามวรรคหนึ่ง ให้ บ รรษั ทประกันสิ นเชื่ ออุต สาหกรรมขนาดย่อม
รับภาระไม่เกินร้อยละสี่สิบของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา ๑๑ และมีการค้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามมาตรานี้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมกันกาหนด
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ค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดห้าต่อปี
ของวงเงินค้าประกันสินเชื่อ โดยให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินชดเชยค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อดังกล่าว
ไม่เกินร้อยละสามจุดห้าของวงเงินค้าประกันสินเชื่อให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ให้ บ รรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มยุ ติ ก ารค้ าประกั น สิ น เชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง
เมื่อพ้นหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการกู้ยืมตามมาตรา ๙ การยุติการค้าประกันสินเชื่อดังกล่าว
ไม่กระทบต่อสิทธิและความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการค้าประกันที่กระทาไปก่อนแล้ว
มาตรา ๑๔ ในระหว่ า งการด าเนิ น การตามมาตรา ๑๓ หากบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มขาดสภาพคล่ อ งเฉพาะที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น การตามมาตรา ๑๓
ให้ ก ระทรวงการคลั ง มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามควรแก่ ก รณี เพื่ อ ให้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสามารถดาเนินการตามพระราชกาหนดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ หากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมีภาระ
ต้องชาระหนี้อันเป็นผลให้ขาดทุนเป็นจานวนเท่าใด ให้กระทรวงการคลังชดใช้ให้ โดยให้สานักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณชดใช้เป็นรายปีให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่ทราบจานวนเงินที่ขาดทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิด ผลขาดทุนตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕ เมื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมชาระหนี้ให้สถาบันการเงิน
ตามมาตรา ๑๓ แล้ ว ให้ บ รรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มเป็ น ผู้ รั บ ช่ ว งสิ ท ธิ
ของสถาบันการเงินที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจ
การบริหารจัดการหนี้ที่ได้รับช่วงสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด โดยจะกาหนดให้มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือบุคคลอื่น ดาเนินการแทนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ถือว่าบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
ผลกาไรที่ได้จากการดาเนินการตามพระราชกาหนดนี้ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
หมวด ๒
มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพือ่ ชาระหนี้
มาตรา ๑๖ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ส ถาบั น การเงิ น เพื่ อ ใช้
ในการดาเนินการตามหมวดนี้ ภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนล้านบาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน
เพิ่มเติมจากวงเงินตามวรรคหนึ่งได้ แต่เมื่อรวมกับวงเงินให้กู้ยืมตามหมวด ๑ แล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๗ สถาบั น การเงิ น ที่ จ ะขอกู้ ยื ม เงิ น จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยตามหมวดนี้
ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด แต่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอยู่แล้วก่อนวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี ท รั พ ย์ สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เองหรื อ ของบุ ค คลอื่ น
เป็นหลักประกันการชาระหนี้ตาม (๑) อยู่แล้ว
(๓) สถาบันการเงินรับโอนทรัพย์สิน อันเป็นหลักประกันการชาระหนี้ตาม (๒) เพื่อชาระหนี้
ที่ค้างชาระอยู่ตามจานวนที่ตกลงกัน
(๔) ในการรับโอนทรัพย์สินตาม (๓) ต้องมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของทรัพย์สิน
อันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกาหนด
มีสิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
โอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือภายในระยะเวลาที่ยาวกว่านั้ นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศขยายตามมาตรา ๑๙
(๕) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินตาม (๔) แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้น
จากสถาบันการเงินเพื่อไปประกอบธุรกิจตามสภาพแห่งทรัพย์สินได้ ตามอัตราค่าเช่าที่จะตกลงกัน
แต่ต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเช่าให้สถาบันการเงินทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนทรัพย์สิน
(๖) ราคาทรัพย์สินที่สถาบันการเงินจะขายคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน
อั น เป็ น หลั ก ประกั น ตาม (๔) ต้ อ งไม่ สู ง กว่ า ราคาที่ รั บ โอนไว้ ร วมกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษา
และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด หักด้วยค่าเช่าตาม (๕)
มาตรา ๑๘ เมื่ อ สถาบั น การเงิ น ท าสั ญ ญารั บ โอนทรั พ ย์ สิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ตามมาตรา ๑๗ แล้ว สถาบัน การเงินมีสิทธิกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ภายในสองปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชก าหนดนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ส ถาบั น การเงิ น ยื่ น ค าขอกู้ ยื ม เงิ น
ต่อธนาคารแห่ งประเทศไทยตามวรรคหนึ่งได้ไม่เกินจานวนเงินที่เป็นราคารับโอนทรัพย์สินดังกล่าว
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต่อปี แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกไม่เกินหนึ่งปีก็ได้
มาตรา ๑๙ ให้สถาบันการเงินชาระคืนเงินที่ได้กู้ยืมตามหมวดนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ หรือระยะเวลายาวกว่านั้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
การชาระคืนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ส่งผลให้ความเสี่ยง
ด้านเครดิตในระบบการเงินของประเทศปรับสูงขึ้นมาก แม้ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะดาเนินมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจานวนมากจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ จึงจาเป็นต้องมีมาตรการทางการเงินเพื่อสร้างสภาพคล่องเพิ่มเติม
แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักรการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงมีมาตรการลดภาระหนี้
ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินชาระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไข
ซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะ
ขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชาระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพ
ทางการเงินและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง การดาเนินมาตรการดังกล่าว
จึงต้องกระทาโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกัน มิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย จึงเข้าลักษณะเป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
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3. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
4. เนื้อหา
4.1 คาจากัดความ
ในประกาศนี้
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย
“พระราชกาหนด” หมายความว่า พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
“มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ” หมายความว่า มาตรการสนับสนุนการให้
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
“วงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค” หมายความว่า วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ เว้นแต่
เป็นวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
หมวด 1
การให้กู้ยืมเงินของ ธปท.
4.2 วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ธปท. จะให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินนาเงินดังกล่าวไปให้
กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีศักยภาพ อันจะช่วยประคับประคองและฟื้นฟูให้ภาคธุรกิจสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ รักษาระดับ
การจ้างงาน และช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ภาวะที่การดาเนินธุรกิจประสบปัญหา
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการที่รัฐกาหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติอันเป็นการระงับ
ยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยสถาบันการเงินต้องมี
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การติดตามดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเงินสินเชื่อไปใช้ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามดูแลไม่ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจนาเงินสินเชื่อมาชาระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงิน
ทั้งนี้ ธปท. มุ่งเน้นให้สนิ เชื่อตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อมีการกระจายถึงผู้ประกอบ
ธุรกิจในวงกว้างและทั่วถึงมากที่สุด ภายใต้ข้อจากัดของจานวนวงเงินตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
ที่มีอยู่จากัด ซึ่ง ธปท. ได้พิจารณาจุดประสงค์และข้อจากัดดังกล่าวประกอบกับข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่ในระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะแวดล้อมใน
การประกอบธุรกิจ จึงกาหนดให้มาตรการนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับระบบสถาบันการเงิน
4.3 วิธีการ และกาหนดระยะเวลาในการยื่นขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท.
สถาบันการเงินที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4.2 ต้อง
ยื่นคาขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ภายในกาหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ พระราชกาหนดใช้บังคับ โดยให้
สถาบันการเงินยื่นขอกู้ยืมเงินมายัง ธปท. ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ก่อนเวลา 11.00 น. หรือตามวันและ
เวลาที่ ธปท. กาหนดเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากวันจันทร์ของสัปดาห์ใดตรงกับวันหยุดทาการ
ของ ธปท. ให้สถาบันการเงินยื่นคาขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ในวันทาการถัดไป ก่อนเวลา 11.00 น. โดย ธปท.
จะใช้การพิจารณาให้กู้ยืมเงินตามลาดับก่อนหลังของการยื่นคาขอกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เว้นแต่
ธปท. จะเห็นสมควรจัดการเป็นประการอื่น
ในการให้กู้ยืมเงินตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย
ให้สถาบันการเงินสามารถยื่นคาขอกู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่งข้างต้นได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
เมื่อ ธปท. พิจารณาคาขอกู้ยืมเงินข้างต้นแล้ว ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาให้
สถาบันการเงินที่ยื่นคาขอทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ธปท. จะอนุมัติเงินให้กู้ยืมตามจานวนที่ ธปท. เห็นสมควร
การให้กู้ยืมเงินของ ธปท. จะดาเนินการโดยรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่สถาบันการเงิน
เป็นผู้ออก โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีกาหนดชาระไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สถาบันการเงิน
ได้รับเงินกู้ยืมจาก ธปท.
ในการขอกู้ยืมเงินแต่ละครั้ง สถาบันการเงินต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ทาหนังสือความตกลงเพื่อกู้ยืมเงินตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบ 1 โดย
ในการยื่นขอกู้เงินกับ ธปท. ครั้งแรก ให้สถาบันการเงินทาหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 2 ยื่นมาด้วย
(2) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบ 3 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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(2.1) ระบุจานวนเงินที่ขอกู้ยืม
(2.2) วันถึงกาหนดชาระไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สถาบันการเงิน
ได้รับเงินกู้ยืมจาก ธปท.
(2.3) กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
(3) ตรวจสอบและรับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มาขอสินเชื่อตามหนังสือความตกลง
เพื่อกู้ยืมเงินมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในประกาศนี้
4.4 อัตราดอกเบี้ย
ธปท. เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยในเงินที่ ธปท. ให้สถาบันการเงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ
0.01 ต่อปี
4.5 การรับเงินกู้ยืมจาก ธปท.
เมื่อ ธปท. อนุมัติการกู้ยืมเงินแล้ว ธปท. จะนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบัน
การเงินที่ ธปท. ตามจานวนที่สถาบันการเงินได้รับอนุมัติในแต่ละครั้งภายใน 1 วันทาการนับแต่วันที่
ธปท. ได้รับหนังสือความตกลงเพื่อกู้ยืมเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเอกสารประกอบอื่นๆ จากสถาบันการเงิน
ครบถ้วนแล้ว และเมื่อ ธปท. ได้ดาเนินการนาเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสถาบันการเงินได้รับ
เงินกู้ยืมจาก ธปท. ตามประกาศนี้แล้ว
4.6 การใช้เงินที่ ธปท. ให้กู้ยืม
สถาบันการเงินต้องนาเงินที่ ธปท. ให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ไปใช้ในการให้สินเชื่อ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อ 4.2 โดยให้สถาบันการเงินพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมและกระจายความ
ช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง และสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) นาเงินที่ ธปท. ให้กู้ยืมไปให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามทุกข้อดังต่อไปนี้
(1.1) มีวัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบ
ธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้ นาเงินสินเชื่อดังกล่าวมา
ชาระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงิน
(1.2) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มี
สถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
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(1.3) มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่จะให้สินเชื่อตามประกาศนี้ไม่เกิน
500 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
กรณีที่สถาบันการเงินที่จะให้สินเชื่อตามประกาศนี้มีการควบกิจการ
กับสถาบันการเงินอื่น หรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญจากสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน วงเงินสินเชื่อตามวรรคหนึ่งคือวงเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจมีกับสถาบันการเงิน
แต่ละแห่งก่อนการควบกิจการ หรือรับโอนกิจการ ที่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564
(1.4) กรณีผู้ประกอบธุรกิจมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2564 ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย
สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ สินทรัพย์จัดชั้นสูญ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1.5) ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
(1.6) ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
(2) วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินจะให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมตามประกาศนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(2.1) ไม่เกิน 20 ล้านบาท สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ให้นับรวมทุกสถาบันการเงิน หรือ
(2.2) ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มี อยู่กับ
สถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อข้างต้นไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อ
เพื่อการอุปโภคบริโภค
กรณีที่มีการควบกิจการกับสถาบันการเงินอื่น หรือรับโอนกิจการทั้งหมด
หรือบางส่วนที่สาคัญจากสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงิน
ที่จะให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ให้สินเชื่อตามวรรคหนึ่งแยกตามวงเงินสินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่กับแต่ละ
สถาบันการเงินก่อนมีการควบกิจการ หรือรับโอนกิจการ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินจะให้กู้ยืม
ตามวรรคนี้รวมกันต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท
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หากผู้ประกอบธุรกิจข้างต้นเป็นผู้ได้รับสินเชื่อตามพระราชกาหนด
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 อยู่ก่อนแล้ว เมื่อรวมสินเชื่อดังกล่าวกับสินเชื่อตามพระราชกาหนดต้อง
ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท
ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อข้างต้นไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องให้สินเชื่อตามความต้องการของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เช่น working capital หรือ term loan และผู้ประกอบธุรกิจสามารถเบิกใช้วงเงินงวดเดียวหรือ
ทยอยเบิกใช้วงเงินจากสถาบันการเงินได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันการเงินต้องติดตามดูแลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจนาเงินสินเชื่อไปใช้ในการดาเนินธุรกิจ เช่น การชาระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า การจ่ายค่าแรงงาน เป็นต้น
และติดตามดูแลไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเงินสินเชื่อมาชาระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ระยะเวลา
การชาระหนี้ของสินเชื่อดังกล่าวอาจเกินกว่า 5 ปี หรือสอดคล้องกับระยะเวลาที่บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมค้าประกันสินเชื่อก็ได้
(3) ในช่วง 5 ปีแรกของสัญญากู้ยืมเงินที่สถาบันการเงินทากับผู้ประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินต้องคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาสองปีแรกของ
สัญญาให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี โดยในการทยอยเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ให้สถาบันการเงิน
พิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินต้องไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลา
6 เดือนแรกนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่องวดแรกของการยื่นขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. แต่ละครั้ง
(4) สถาบันการเงินต้องจัดให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมเงินโดยมีการค้าประกันสินเชื่อ
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกาหนด
(5) ในช่วง 5 ปีแรกของสัญญากู้ยืมเงินที่สถาบันการเงินทากับผู้ประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมถึงดอกเบี้ยผิดนัดจากลูกหนี้ในส่วนสินเชื่อที่ให้
ตามประกาศนี้ และต้องไม่กาหนดข้อสัญญาใดๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องชาระเบี้ยปรับ หรือค่าเสียหาย
แก่สถาบันการเงินในกรณีที่สถาบันการเงินปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการ
รับเงินกู้ยืมจาก ธปท. จนเป็นเหตุให้ ธปท. เรียกเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนจากสถาบันการเงิน
(6) สถาบันการเงินต้องจัดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ขอรับสินเชื่อตามประกาศนี้ได้
รับรู้ข้อกาหนดแห่งประกาศนี้
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4.7 การคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดและการชาระหนี้กู้ยืม
(1) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจชาระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินบางส่วนก่อนครบ
กาหนดเวลาที่สถาบันการเงินต้องชาระหนี้แก่ ธปท. หรือกรณีที่ลูกหนี้เสียชีวิตและสถาบันการเงินมี
การตกลงกับทายาทของลูกหนี้ให้แปลงหนี้ใหม่โดยทายาทเข้ารับเป็นลูกหนี้แทน สถาบันการเงินไม่ต้อง
นาส่งเงินดังกล่าวชาระหนี้แก่ ธปท. ก่อนครบกาหนดเวลาที่สถาบันการเงินต้องชาระหนี้แก่ ธปท. เว้นแต่
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจชาระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินทั้งหมดและปิดบัญชีก่อนครบกาหนดเวลา หรือ
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจแสดงความประสงค์ไม่ใช้สินเชื่อตามประกาศนี้ ให้สถาบันการเงินชาระหนี้คืน
ธปท. บางส่วนตามจานวนสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจรายที่ชาระหนี้คืนทั้งหมดและปิดบัญชี หรือตาม
จานวนเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ใช้ ภายใน 30 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับชาระหนี้คืนทั้งหมดจากผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์จากผู้ประกอบธุรกิจ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีภายหลังจากที่สถาบันการเงินรับเงินกู้ยืมจาก ธปท. และพบว่าสถาบัน
การเงินนาเงินดังกล่าวไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามพระราช
กาหนดหรือประกาศนี้ ให้สถาบันการเงินคืนเงินกู้ยืมให้แก่ ธปท. ตามจานวนที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่ ธปท. กาหนด ทั้ งนี้ สถาบันการเงินต้องไม่กาหนดใน
ข้อสัญญาระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรก
ให้เกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 4.6 (3) หรือกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจชาระเบี้ยปรับ หรือความเสียหาย
ประการอื่นแก่สถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินต้องชาระเงินกู้ก่อนกาหนดตามข้อนี้
(3) สถาบันการเงินต้องยินยอมให้ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสถาบัน
การเงินเพื่อชาระหนี้อันเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ ธปท. ให้กู้ยืมเงินตามพระราชกาหนดหรือประกาศนี้หรือ
เพื่อคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนด โดยในวันที่มีการชาระหนี้ตามกาหนดในตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือวันครบกาหนด
คืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนด สถาบันการเงินต้องดารงเงินฝากไว้ที่ ธปท. ให้มีจานวนเพียงพอที่ ธปท. จะหัก
ชาระหนี้ได้ และในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินไม่มีหรือมีไม่พอหักชาระหนี้ดังกล่าว
ให้ ธปท. จาหน่ายทรัพย์สินอย่างอื่นของสถาบันการเงินที่มีอยู่ที่ ธปท. และดาเนินการอื่นใดตามที่ ธปท.
เห็นสมควรเพื่อให้ได้เงินมาชาระหนี้
(4) เมื่อสถาบันการเงินประสงค์จะชาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันที่ตั๋วสัญญา
ใช้เงินของสถาบันการเงินตามข้อ 4.3 ถึงกาหนดใช้เงิน หรือคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดตามข้อ 4.7 (1) และ
4.7 (2) สถาบันการเงินต้องทาหนังสือขอชาระหนี้ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบ 4 และแจ้งให้ ธปท.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
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(5) เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกาหนดใช้เงิน หรือเมื่อถึงวันครบกาหนดคืนเงินกู้ยืม
ก่อนกาหนดตามข้อ 4.7 (1) และ 4.7 (2) ธปท. จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินที่ ธปท.
ตามจานวนหนี้พร้อมดอกเบี้ย
ในกรณีที่วันถึงกาหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินหรือวันครบกาหนดคืนเงินกู้ยืม
ก่อนกาหนดตรงกับวันหยุดทาการ ให้สถาบันการเงินชาระหนี้ในวันทาการถัดไป โดย ธปท. จะเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยสาหรับวันหยุดดังกล่าวจนถึงวันที่สถาบันการเงินชาระหนี้
4.8 การรายงานข้อมูล
ให้สถาบันการเงินส่งรายงานสถานะผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับสินเชื่อ และจานวน
ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไม่เรียกเก็บ ตามพระราชกาหนด ณ สิ้นเดือนของทุกเดือน โดยให้รายงานใน
ระบบ DMS DA Extranet ภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่ ธปท. กาหนดในเว็บไซต์ของ ธปท.
หมวด 2
เงินชดเชยดอกเบี้ย
4.9 การคานวณเงินชดเชยดอกเบี้ย
ให้สถาบันการเงินได้รับชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไม่เรียกเก็บจากผู้ประกอบ
ธุรกิจในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่องวดแรกของการยื่นขอกู้ยืมเงิน
จาก ธปท. แต่ละครั้ง ทั้งนี้ คานวณเฉพาะสินเชื่อที่ได้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามพระราชกาหนดและประกาศนี้ โดยคานวณเงินชดเชยดอกเบี้ยดังกล่าวตามวิธีการปกติของ
การธนาคาร
4.10 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชดเชยดอกเบี้ย
(1) เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย
ได้รับเงินสินเชื่อตามพระราชกาหนดจากสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินคานวณจานวนเงินดอกเบี้ย
ที่สถาบันการเงินไม่เรียกเก็บตามมาตรา 11 แห่งพระราชกาหนด
(2) ให้สถาบันการเงินยื่นคาขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ไม่เรียกเก็บตามที่คานวณ
ได้ตาม (1) ต่อ ธปท. ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบ 5 ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนด
2 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่พระราชกาหนดใช้บังคับ โดย ธปท. จะดาเนินการคานวณเงินชดเชยดอกเบี้ยที่
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เอกสารแนบ 1
แบบหนังสือความตกลงเพื่อกู้ยืมเงิน
เลขที่...................................................

ทาที่.............................................................
วันที่.............................................................

ข้าพเจ้า........................(ชื่อสถาบันการเงิน).......................ได้อ่านประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส1. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้
ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2564 ลงวันที…่ ...................................... เข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว ตกลงและยินยอมรับที่จะปฏิบัติ
ตามประกาศดังกล่าวทุกประการ และโดยหนังสือฉบับนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น จานวน ....................................... บาท
(.....................................................)
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 1 ฉบับ ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ตั๋วสัญญา
ใช้เงินเลขที่.............. ออกเมื่อวันที่..........................................จานวนเงิน................................................บาท
(........................................................................) วันถึงกาหนดใช้เงิน...................................ตามที่แนบมา
พร้อมนี้
ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้แนบรายละเอียดผู้ประกอบธุรกิจที่ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการสนับสนุน
การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ จานวน............ราย รวมเป็นเงิน........................................................บาท
(.......................................................................) ตามรายละเอียดที่แนบ (จานวน.......................หน้า)
โดยข้าพเจ้าประสงค์ขอยกเลิกรายการผู้ประกอบธุรกิจด้วยการขีดฆ่ารายการที่ต้องการยกเลิกและ
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อกากับ พร้อมประทับตราสาคัญของสถาบันการเงินในรายละเอียดที่แนบข้างต้น
จานวน..............ราย รวมเป็นเงิน...........................................บาท (…...........................................) (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่แนบมาข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นขอกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้างต้นทุกประการ
ข้อ 4. เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยตกลงให้ข้าพเจ้ากู้ยืมเงินตามหนังสือนี้แล้ว โปรดนาเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ยืม
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อชาระหนี้ทั้งปวงหรือเพื่อเป็นการคืนเงินกู้ยืมก่อนกาหนดได้
ข้อ 6. ให้ถือว่าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุน
การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ .................... เป็น
ส่วนหนึ่งของหนังสือความตกลงเพื่อกู้ยืมเงินนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา

ลงลายมือชื่อ...............................................................
(.............................................................)
ลงลายมือชื่อ...............................................................
(.............................................................)
ผู้มีอานาจลงนามกู้ยืมเงิน และให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เพื่อ.............................................................
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เอกสารแนบ 2
แบบหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้
ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
เลขที…่ ………………….

ทาที่.................(สถาบันการเงิน)..................
วันที่……………………………………….................

เรื่อง

การยืนยันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรการ
สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า ......................(ชื่อสถาบันการเงิน)...................... ได้อ่านประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส1. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้
ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2564 ลงวันที่…...................................... เข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว ตกลงและยินยอมรับที่จะปฏิบัติ
ตามประกาศดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อกาหนดอื่นใดที่ออกเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว
ในภายหน้าทุกประการ
จึงขอยืนยันมา
ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา

ลงลายมือชื่อ…………………………………………………
(……………………………………………….)
ผู้มีอานาจลงนาม
เพื่อ............................................................
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เอกสารแนบ 3
แบบตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน
(อากรแสตมป์)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เลขที่......................

ทาที่.............................................................
วันที่ ............................................................

ในวันที่......................ข้าพเจ้า..........................................................................................................
สัญญาจะจ่ายเงินจานวน .....................................บาท (.........................................................) พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ..........ต่อปี แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร

ประทับตรา

ลงชื่อ.................................................ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
(
)
เพื่อ.....................................................
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เอกสารแนบ 4
แบบหนังสือขอชาระหนี้
เลขที…่ ………………….

ทาที่ ............................................................
วันที่……………………………………….................

เรื่อง

ขอชาระหนี้เงินให้กู้ยืมตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนด
การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า ...........(ชื่อสถาบันการเงิน)........... ได้กู้ยืมเงินและได้รับเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ .............................................. นั้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอชาระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวก่อนวันถึงกาหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
จานวน .............ฉบับ เป็นจานวนเงิน.................บาท (............................................................) มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่

เลขที่ตั๋วสัญญา
ใช้เงินของ
สถาบันการเงิน

วันถึงกาหนดใช้เงิน จานวนเงินตามตั๋วสัญญา
จานวนเงินที่
ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
ใช้เงินของสถาบัน
สถาบันการเงินขอ
ของสถาบันการเงิน
การเงิน (บาท)
ชาระ (บาท)

รวม
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ชาระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินทั้งหมดและปิดบัญชี
หรือผู้ประกอบธุรกิจที่แสดงความประสงค์ไม่ใช้สินเชื่อที่ได้รับตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น
ก่อนกาหนดเวลาที่สถาบันการเงินชาระหนี้แก่ ธปท. หรือผู้ประกอบธุรกิจรายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เรียกให้ข้าพเจ้าคืนเงินกู้ก่อนกาหนด จานวน............ราย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น.....................................บาท
(.............................................) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (จานวน..........หน้า)
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จึงขอมาเพื่อโปรดหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อชาระหนี้
ตามที่แจ้งข้างต้นพร้อมดอกเบี้ย ในวันที่ ..................
ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา

ลงลายมือชื่อ…………………………………………………
(……………………………………………….)
ผู้มีอานาจลงนามให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เพื่อ...............................................................
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เอกสารแนบ 5
แบบหนังสือขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ไม่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ
เลขที…่ ……………………………………

ทาที…่ ……………………………………..................
วันที่………………………………………..................

เรื่อง

ขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ไม่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามที่ข้าพเจ้า ...............(ชื่อสถาบันการเงิน)..................ได้กู้ยืมเงินและได้รับเงินกู้จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. ... /2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ .............................................. และได้
นาเงินกู้ยืมดังกล่าวไปให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจในระยะเวลา
6 เดือนแรก นับแต่วันที่ผปู้ ระกอบธุรกิจได้รับสินเชื่องวดแรกของการยื่นขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่ละครั้ง ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น นั้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ไม่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจข้างต้น จานวน
...............ราย รวมเป็นจานวนเงิน.................บาท (............................................................) ตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้ (จานวน..........หน้า)
จึงขอมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งกระทรวงการคลังเพื่อเรียกเก็บเงินชดเชยดอกเบี้ยข้างต้นจาก
กระทรวงการคลัง และเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเงินชดเชยดังกล่าวจากกระทรวงการคลังแล้ว ขอ
ได้โปรดนาเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ประทับตรา

ลงลายมือชื่อ…………………………………………………
(……………………………………………….)
ผู้มีอานาจลงนาม
เพื่อ............................................................
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คำถำมคำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง มำตรกำรสนับสนุนกำรให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ภำยใต้
พระรำชกำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564
(ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2564)
ลำดับ
คำถำม
1. กรณีสถาบันการเงินให้สินเชื่อตาม
มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนด
การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามประกาศฉบับนี้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา
โดยไม่มีการวางทรัพย์หรือทรัพย์สิน
เป็นหลักประกัน สถาบันการเงินต้อง
รายงานข้อมูลการให้สินเชื่อดังกล่าว
ในแบบรายงานของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง
กับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
หรือไม่

คำตอบ
ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลสินเชื่อดังกล่าวเช่นเดียวกับกรณี
สินเชื่อธุรกิจทั่วไป โดยไม่ต้องรายงานข้อมูลสินเชื่อในแบบรายงาน
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับของ ธปท.

