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พระราชกําหนด 
ปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู�ที่กระทรวงการคลังกู� 

เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เป4นป5ที่ ๖๗ ในรัชกาลป7จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า
ฯ ให�ประกาศว$า 

 
โดยท่ีเป4นการสมควรมีกฎหมายว$าด�วยการปรับปรุงการบริหารหน้ีเ งินกู� ท่ี

กระทรวงการคลังกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 
พระราชกําหนดน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห$งกฎหมาย 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชกําหนดข้ึนไว� ดังต$อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดน้ีเรียกว$า “พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู�

ท่ีกระทรวงการคลังกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 
๒๕๕๕” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต$วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดน้ี 
“กองทุน” หมายความว$า กองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตาม

กฎหมายว$าด�วยธนาคารแห$งประเทศไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความว$า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกําหนดน้ี 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๑๐ ก/หน�า ๑๕/๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
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มาตรา ๔  ให�กองทุนมีหน�าท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคืนต�นเงินกู�และการ
ชําระดอกเบ้ียเงินกู� ในส$วนท่ีเก่ียวกับหน้ีเงินกู� ดังต$อไปน้ี 

(๑) หน้ีเงินกู�ท่ีกระทรวงการคลังกู�ตามพระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�
เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ท่ียังคงมีอยู$ 

(๒) หน้ีเงินกู�ท่ีกระทรวงการคลังกู�ตามพระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�
เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ียังคงมีอยู$ 

การจัดลําดับการชําระหน้ีต�นเงินกู�หรือดอกเบ้ียเงินกู� และการกําหนดจํานวนเงินท่ี
จะต�องชําระตามพระราชกําหนดน้ี ให�เป4นไปตามท่ีกระทรวงการคลังแจ�งให�ทราบ  ท้ังน้ี โดยให�
คํานึงถึงจํานวนเงินหรือสินทรัพยPในบัญชีตามมาตรา ๕ ท่ีอาจนํามาชําระหน้ีได� 

หน้ีเงินกู�ตามมาตราน้ี ให�หมายความรวมถึงหน้ีท่ีเกิดจากการปรับโครงสร�างหน้ีเงินกู�
ด�วย 

 
มาตรา ๕  เพ่ือประโยชนPในการดําเนินการตามมาตรา ๔ ให�บัญชีสะสมเพ่ือการ

ชําระคืนต�นเงินกู�ชดใช�ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่ง
จัดต้ังโดยพระราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือ
การฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีวัตถุประสงคPเพ่ือการชําระคืน
ต�นเงินกู�ตามมาตรา ๔ และการชําระดอกเบ้ียเงินกู�ที่เกิดจากหน้ีเงินกู�ดังกล$าว 

เงินหรือสินทรัพยPดังต$อไปน้ี ให�นําส$งเข�าหรือรับข้ึนบัญชีตามวรรคหน่ึง 
(๑) เงินหรือสินทรัพยPที่นําส$งหรือโอนตามมาตรา ๗ 
(๒) เงินท่ีธนาคารแห$งประเทศไทยนําส$งตามมาตรา ๑๐ 
(๓) เงินหรือสินทรัพยPที่กระทรวงการคลังโอนตามมาตรา ๑๑ 
(๔) ดอกผลของเงินหรือสินทรัพยPตาม (๑) (๒) และ (๓) 
 
มาตรา ๖  รายได�ของธนาคารแห$งประเทศไทยอันเป4นเงินหรือสินทรัพยPในบัญชีตาม

มาตรา ๕ มิให�นําไปจัดสรรเป4นเงินสํารองหรือเป4นเงินนําส$งรัฐตามกฎหมายว$าด�วยธนาคารแห$ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายอ่ืนใด และให�ธนาคารแห$งประเทศไทยมีหน�าท่ีดูแลรักษา ตลอดจนจัดการ
เงินหรือสินทรัพยPดังกล$าวและแปลงเงินตราต$างประเทศเป4นเงินบาท เพ่ือให�สอดคล�องกับต�นเงินกู�และ
ดอกเบ้ียเงินกู�ตามพระราชกําหนดน้ี รวมท้ังให�มีอํานาจสั่งจ$ายเงินจากบัญชีดังกล$าวให�แก$กองทุนเพ่ือ
การอย$างหน่ึงอย$างใด ดังต$อไปน้ี 

(๑) ชําระดอกเบ้ียเงินกู�ที่เกิดจากหน้ีเงินกู�ตามมาตรา ๔ 
(๒) ชําระคืนต�นเงินกู�ตามมาตรา ๔ 
(๓) จ$ายเป4นค$าบริหารจัดการเก่ียวกับการดําเนินการตาม (๑) และ (๒)  ท้ังน้ี ตาม

หลักเกณฑPและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗  ในระหว$างการชําระคืนต�นเงินกู�ตามมาตรา ๔ ให�ดําเนินการ ดังต$อไปน้ี 
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(๑) ในแต$ละป5 ให�ธนาคารแห$งประเทศไทยนําส$งเงินกําไรสุทธิท่ีต�องนําส$งรัฐตาม
กฎหมายว$าด�วยธนาคารแห$งประเทศไทย เป4นจํานวนไม$น�อยกว$าร�อยละเก�าสิบ เข�าบัญชีตามมาตรา ๕ 

(๒) ให�โอนสินทรัพยPคงเหลือในบัญชีผลประโยชนPประจําป5ตามกฎหมายว$าด�วย
เงินตราหลังจากการจ$ายเม่ือสิ้นป5เข�าบัญชีตามมาตรา ๕ เฉพาะเพ่ือชําระคืนต�นเงินกู�ตามพระราช
กําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไม$ต�องโอนเข�าบัญชีสํารองพิเศษ 

(๓) ให�โอนเงินหรือสินทรัพยPของกองทุนเข�าบัญชีตามมาตรา ๕ ตามจํานวนท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๘  ให�ธนาคารแห$งประเทศไทยมีอํานาจเรียกให�สถาบันการเงินนําส$งเงิน 

เป4นอัตราร�อยละต$อป5ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได�รับการคุ�มครองเงินฝากตามท่ีธนาคารแห$ง
ประเทศไทยประกาศกําหนด แต$เม่ือรวมอัตราดังกล$าวกับอัตราท่ีกําหนดให�สถาบันการเงินนําส$งเข�า
กองทุนคุ�มครองเงินฝากตามกฎหมายว$าด�วยสถาบันคุ�มครองเงินฝากแล�ว ต�องไม$เกินร�อยละหน่ึงต$อป5
ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได�รับการคุ�มครองเงินฝาก 

เพ่ือประโยชนPในการชําระคืนต�นเงินกู�หรือดอกเบ้ียเงินกู�ให�พอเพียง ธนาคารแห$ง
ประเทศไทยอาจเรียกให�สถาบันการเงินนําส$งเงินเพ่ิมข้ึนจากท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงก็ได�  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑP วิธีการและอัตราท่ีธนาคารแห$งประเทศไทยประกาศกําหนด แต$เม่ือรวมกับเงินท่ีนําส$งตาม
วรรคหน่ึงแล�วต�องไม$เกินอัตราร�อยละหน่ึงของยอดเงินท่ีสถาบันการเงินได�รับจากประชาชน 

สถาบันการเงินตามมาตราน้ี หมายความว$า สถาบันการเงินตามกฎหมายว$าด�วย
สถาบันคุ�มครองเงินฝาก 

 
มาตรา ๙  สถาบันการเงินใดไม$นําส$งเงินตามมาตรา ๘ หรือนําส$งไม$ครบภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ต�องเสียเงินเพ่ิมในอัตราไม$เกินร�อยละสองต$อเดือนของจํานวนเงินท่ีไม$นําส$งหรือ
นําส$งไม$ครบ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีธนาคารแห$งประเทศไทยกําหนด 

ในกรณีท่ีสถาบันการเงินใดไม$นําส$งเงินตามมาตรา ๘ หรือนําส$งไม$ครบ และไม$เสีย
เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึง ให�ธนาคารแห$งประเทศไทยมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให�สถาบันการเงินน้ันชําระ
เงินดังกล$าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๑๐  เงินท่ีสถาบันการเงินนําส$งตามมาตรา ๘ และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๙ ให�

ธนาคารแห$งประเทศไทยนําส$งเข�าบัญชีตามมาตรา ๕ ต$อไป 
เงินท่ีสถาบันการเงินจะต�องนําส$งตามมาตรา ๘ และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๙ ให�ถือว$า

เป4นหน้ีอันมีบุริมสิทธิลําดับต$อจากหน้ีภาษีอากรของสถาบันการเงินน้ัน 
 
มาตรา ๑๑  ให�กระทรวงการคลังโอนเงินของกองทุนเพ่ือการชําระคืนต�นเงินกู�ชดใช�

ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจัดต้ังโดยพระราช
กําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เข�าบัญชีตามมาตรา ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จสิ้นแล�ว ให�ยุบเลิกกองทุนเพ่ือการชําระคืนต�น
เงินกู�ชดใช�ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจัดต้ังโดยพระ
ราชกําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ท้ังน้ี นับแต$วันท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  ให�บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหน่ึง แห$งพระราชกําหนดให�อํานาจ

กระทรวงการคลังกู�เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห$งพระราช
กําหนดให�อํานาจกระทรวงการคลังกู�เงินและจัดการเงินกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เป4นอันสิ้นผลใช�บังคับนับแต$วันท่ีพระราช
กําหนดน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๓  ให�รัฐมนตรีว$าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ย่ิงลักษณP  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกําหนดฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในป5 พ.ศ. ๒๕๕๔ ได�เกิด
วิกฤตการณPอุทกภัยอย$างร�ายแรงในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยซึ่งก$อให�เกิดความเสียหายต$อ
เศรษฐกิจและสังคมอย$างรุนแรง รัฐบาลมีความจําเป4นอย$างเร$งด$วนท่ีจะต�องบูรณะและฟ'(นฟูประเทศ 
เยียวยาความเสียหายให�แก$ประชาชน รวมท้ังดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการนํ้าและสร�าง
อนาคตประเทศ โดยการจัดให�มีการลงทุนในโครงสร�างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเป4น นอกจากน้ี ผล
จากการเกิดความเสียหายน้ันยังทําให�ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเร่ิมถดถอยและอยู$ใน
ภาวะท่ีมีความเสี่ยงต$อความเช่ือม่ันของสาธารณะ จึงจําเป4นต�องมีมาตรการฟ'(นฟูประเทศท้ังการแก�ไข
เยียวยาความเสียหาย การปUองกันภัยพิบัติท่ีใกล�จะถึงและการสร�างความเช่ือม่ันในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนและผู�ลงทุน ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการดังกล$าวจะต�องใช�จ$ายเงินเป4นจํานวนมาก
และต�องดําเนินการอย$างเร$งด$วนหลายแนวทาง และแนวทางหน่ึงคือการต�องลดภาระงบประมาณเพ่ือ
ชําระดอกเบ้ียเงินกู�ท่ีกู�มาเพ่ือช$วยเหลือการดําเนินการของกองทุน เพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินท่ีเกิดจากการแก�ไขป7ญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินเม่ือป5 พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
จําเป4นต�องปรับปรุงและจัดการระบบการชําระหน้ีเงินกู�ดังกล$าวเสียใหม$ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
ไม$เป4นภาระต$องบประมาณรายจ$ายของรัฐบาลอีกต$อไป สมควรให�มีกฎหมายว$าด�วยการปรับปรุงการ
บริหารหน้ีเงินกู�ท่ีกระทรวงการคลังกู�เพ่ือช$วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน โดยกําหนดให�กองทุนเพ่ือการฟ'(นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีหน�าท่ีและรับผิดชอบ
เ ก่ียวกับการชําระคืนต�นเ งินกู�และการชําระดอกเ บ้ียเ งินกู�  ในส$วนท่ี เ ก่ียวกับหน้ี เ งินกู� ท่ี
กระทรวงการคลังกู�เพ่ือช$วยเหลือการจัดการและฟ'(นฟูสถาบันการเงินท่ีประสบป7ญหาวิกฤตทาง
การเงินเม่ือป5 พ.ศ. ๒๕๔๐ และให�ธนาคารแห$งประเทศไทยเป4นผู�กํากับดูแลการดําเนินงานของ
กองทุนดังกล$าว ตลอดจนปรับปรุงการจัดหาแหล$งเงินในการนําไปชําระต�นเงินกู�และดอกเบ้ียเงินกู�ได�
อย$างต$อเน่ือง โดยยังคงหลักเกณฑPและแหล$งเงินในการชําระคืนต�นเงินกู�ท่ีกําหนดไว�แต$เดิม พร�อมกับ
เพ่ิมเติมการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือนําไปใช�ในการดําเนินการดังกล$าวด�วย  ท้ังน้ี ภายใต�
หลักการในการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งการปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู�ดังกล$าวจะ
ทําให�รัฐบาลมีงบประมาณรายจ$ายไปสมทบกับเงินอ่ืนท่ีจะนําไปใช�ในการบูรณะ ฟ'(นฟู และพัฒนา
ประเทศได�อย$างเพียงพอ อีกท้ังยังเป4นการสร�างเสถียรภาพต$อระบบการเงินการคลังของประเทศ
โดยรวม และโดยท่ีเป4นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป4นรีบด$วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได� เพ่ือประโยชนPในอันท่ี
จะรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป4นต�องตราพระราชกําหนดน้ี 

 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

 
ชาญ/ผู�ตรวจ 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 


