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พระราชกําหนด 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 

ของระบบสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

เสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกว่า “พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้

เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกู้เงินจากแหล่ง

เงินกู้ในประเทศในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินมาตรการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินภายในประเทศ 

การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มูลค่าของการกู้เงินตามวรรคหนึ่งรวมกันต้องไม่เกินสามแสนล้านบาท 
 
มาตรา ๔  ในการกู้เงินตามพระราชกําหนดนี้ นอกจากจะกู้โดยทําเป็นสัญญากู้แล้ว 

ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกู้โดยการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นเป็นคราว ๆ ได้ 
เงินที่ได้จากการกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้ได้โดยไม่

ต้องนําส่งเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๕๑ ก/หน้า ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๕  อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การจัดการและวิธีการที่

เกี่ยวกับการกู้เงินแต่ละคราว และระยะเวลาชําระต้นเงินคืน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
 
มาตรา ๖  การกู้เงินแต่ละคราวต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ่งเดือน

นับแต่วันทําสัญญากู้หรือวันออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น โดยระบุจํานวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 
เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระยะเวลาชําระต้นเงินคืน และวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
เงินกู้ 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของ

กระทรวงการคลังตามมาตรา ๓  หรือขยายระยะเวลาชําระหนี้ หรือลดภาระหนี้ เ ดิม ให้
กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศเพื่อการดังกล่าวได้  
ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

จํานวนเงินที่กู้ตามวรรคหนึ่ง มิให้นําไปรวมเพื่อคํานวณวงเงินตามมาตรา ๓ 
 
มาตรา  ๘   ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ ซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงการคลังมอบหมายมีอํานาจดําเนินการกู้เงินให้เป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบสถาบันการเงินของ
ประเทศในปัจจุบันประสบปัญหาการเพิ่มทุนและมีปริมาณสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจํานวนมาก ทําให้
ระบบสถาบันการเงินขาดความมั่นคงและไม่สามารถให้สินเชื่อแก่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้เต็มที่ 
รัฐบาลจึงมีความจําเป็นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มทุนในสถาบันการเงินต่าง ๆ 
เป็นการเร่งด่วน จึงจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การอนุมัติพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถานบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑๒ 

 
 

มัตติญา/ปรับปรุง 
๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

สุพิชชา/ตรวจ 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๑๑/๑ กันยายน ๒๕๔๑ 


