
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรด ำเนนิกำรตำมแผนงำนหรอืโครงกำรภำยใตพ้ระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลงักู้เงิน 

เพื่อแก้ไขปญัหำ  เยียวยำ  และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  ทีไ่ดร้ับผลกระทบจำกกำรระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ  เยียวยำ  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นไปอย่ำงรัดกุม  มีประสิทธิภำพ  คุ้มค่ำ  และ 
เป็นประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำ  เยียวยำ  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำก 
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๗  วรรคสำม  ประกอบกับมำตรำ  ๘  (๖)  แห่งพระรำชก ำหนด 
ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ  เยียวยำ  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับ 
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓  คณะรัฐมนตรี 
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้จึงมีมติเมื่อวันที่  ๒๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
วำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน
หรือโครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้ เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ   เยียวยำ   
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“พระรำชก ำหนด”  หมำยควำมว่ำ  พระรำชก ำหนดใหอ้ ำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปญัหำ  

เยียวยำ  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙  
พ.ศ.  ๒๕๖๓   

“โครงกำร”  หมำยควำมว่ำ  แผนงำนหรือโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ตำมแผนงำน  หรือ 
โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยพระรำชก ำหนด   

“แผนงำนหรือโครงกำรที่   ๑”  หมำยควำมว่ำ  แผนงำนหรือโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ 
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  ๒๐๑๙   
ตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยพระรำชก ำหนด   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



“แผนงำนหรือโครงกำรที่   ๒”  หมำยควำมว่ำ  แผนงำนหรือโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือ  เยียวยำ  และชดเชยให้กับภำคประชำชน  เกษตรกร  และผู้ประกอบกำรซึ่งได้รับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยพระรำชก ำหนด   

“แผนงำนหรือโครงกำรที่  ๓”  หมำยควำมว่ำ  แผนงำนหรือโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม  ที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019   
ตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยพระรำชก ำหนด   

“เงินกู้”  หมำยควำมว่ำ  เงินที่กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี   กู้ในนำมรัฐบำล 
แห่งรำชอำณำจักรไทยตำมพระรำชก ำหนด   

“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้  ตำมพระรำชก ำหนด   
“หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร”  หมำยควำมว่ำ  หน่วยงำนของรัฐที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

หรือมอบหมำยให้ด ำเนินโครงกำร 
ข้อ ๔ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ กำรด ำเนินโครงกำร  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสนอโครงกำร  กำรจัดสรรเงินกู้  กำรเบิกจ่ำยเงินกู้  
และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร  ให้ด ำเนินกำรรับส่งข้อมูลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
และให้มีกำรจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย   

ข้อ ๖ ให้ส ำนักงบประมำณจัดสรรเงินกู้ตำมวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  รวมทั้งก ำหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๗ ให้กรมบัญชีกลำงรับฝำกเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝำกกระทรวงกำรคลัง  และจัดท ำระบบบัญชี  
ระบบกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ส ำหรับโครงกำร  รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๘ ให้ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะจัดหำเงินกู้และด ำเนินกำรกู้เงินส ำหรับโครงกำร   
เปิดบัญชีและน ำฝำกเงินกู้ไว้ในบัญชี  จัดท ำระบบบริหำรเงินสด  และรำยงำนสถำนะเงินกู้   รวมทั้ง
ก ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๙ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง   จึงจะถือว่ำ
เป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้   ให้เสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นประกำรใดแล้วให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนั้น   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
กำรเสนอ  กำรพิจำรณำกลัน่กรอง  และกำรอนุมตัิโครงกำร 

 
 

ข้อ ๑๑ ในกำรเสนอโครงกำรเพ่ือขอใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้วงเงินในแผนงำนหรือโครงกำรที่   ๑  
และแผนงำนหรือโครงกำรที่  ๒  ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีเป็นโครงกำรที่ขอใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้วงเงินในแผนงำนหรือโครงกำรที่   ๑   
ให้หน่วยงำนของรัฐโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรเสนอต่อกระทรวง
สำธำรณสุข  เพื่อรวบรวมและจัดท ำควำมเห็น  ก่อนเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ   

(๒) กรณีเป็นโครงกำรที่ขอใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้วงเงินในแผนงำนหรือโครงกำรที่   ๒   
ให้หน่วยงำนของรัฐโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรเสนอต่อ
กระทรวงกำรคลัง  เพื่อรวบรวมและจัดท ำควำมเห็น  ก่อนเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ   

ในกำรจัดท ำควำมเห็นตำมวรรคหนึ่ ง   (๑ )   และ  (๒)   ให้กระทรวงสำธำรณสุข   
หรือกระทรวงกำรคลัง  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำควำมสอดคล้องของโครงกำรตำมวัตถุประสงค์    
ของแผนงำนหรือโครงกำรที่   ๑  หรือแผนงำนหรือโครงกำรที่   ๒  แล้วแต่กรณี  และให้กระทรวง
สำธำรณสุขหรือกระทรวงกำรคลังน ำส่งควำมเห็นพร้อมทั้งรำยละเอียดโครงกำรของหน่วยงำนของรัฐ  
เสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำภำยใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอจำกหน่วยงำนของรัฐ   
ซึ่งมีรำยละเอียดข้อมูลครบถ้วน  ทั้งนี้  หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกระทรวงสำธำรณสุข   
หรือกระทรวงกำรคลังเห็นชอบกับโครงกำรของหน่ วยงำนของรัฐ  และให้หน่วยงำนของรัฐ   
เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำต่อไป   

ข้อ ๑๒ ในกำรเสนอโครงกำรเพ่ือขอใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้วงเงินในแผนงำนหรือโครงกำรที่   ๓  
ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำตจิัดท ำกรอบนโยบำยกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ  เสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ  และน ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ   

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบตำมวรรคหนึ่งแล้ว  ในกำรเสนอโครงกำร  เพ่ือขอใช้จ่ำย
เงินกู้ภำยใต้วงเงินในแผนงำนหรือโครงกำรที่   ๓  ให้หน่วยงำนของรัฐโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี 
เจ้ำสังกัดจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับกรอบนโยบำยกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเสนอส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ  เพื่อรวบรวมและจัดท ำควำมเหน็  
แล้วเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำภำยใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอจำกหน่วยงำนของรัฐซึ่งมี
รำยละเอียดข้อมูลครบถ้วน  ทั้ งนี้   หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำว   ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำ 
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเสนอโครงกำรต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๓ โครงกำรที่หน่วยงำนของรัฐเสนอให้คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร
ตำมข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ต้องมีลักษณะ  ดงัต่อไปนี้   

(๑) เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงำนหรือโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
บัญชีท้ำยพระรำชก ำหนด   

(๒) เป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมำณ  หรือได้รับจัดสรรงบประมำณไว้แล้วแต่มีจ ำนวนไม่เพียงพอ   

(๓) เป็นโครงกำรที่มีควำมพร้อม  สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีภำยหลังจำกที่ได้รับอนุมัติ
โครงกำรจำกคณะรัฐมนตรี 

(๔) เป็นโครงกำรที่มีควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำนและก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจหรือ
สังคมตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยพระรำชก ำหนด 

(๕) ลักษณะอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ทั้งนี้  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  และวิธีกำร 

ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ข้อ ๑๔ ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรตำมระเบียบนี้  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ก ำหนดวงเงินโครงกำรที่เหมำะสมที่จะใช้จ่ำยจำกเงินกู้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ   
ให้ด ำเนินโครงกำรเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรแล้ว   ในกรณีที่  โครงกำรใด 

ต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยและระเบียบใด  ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรด ำเนินกำร 
ตำมขั้นตอนของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

หมวด  ๓ 
กำรด ำเนนิโครงกำร 

 
 

ข้อ ๑๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรแล้ว  ให้   
(๑) ส ำนักงบประมำณจัดสรรเงินกู้ตำมวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ   
(๒) ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะด ำเนินกำรกู้เงินเพ่ือใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำร   
(๓) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจัดส่งประมำณกำรกำรเบิกจ่ำยเงินกู้เป็นรำยเดือนให้แก่

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะเพื่อประกอบกำรจัดหำเงินกู้   

้หนา   ๔
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ข้อ ๑๖ กำรด ำเนินโครงกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรพัสดุ  ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรปฏิบัติ
ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  หรือตำมกฎหมำย  
ระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรสำมำรถเริ่มด ำเนินโครงกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรพัสดุ 
ได้ทันทีหลังจำกที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร  แต่จะใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับ
กำรจัดสรรเงินกู้จำกส ำนักงบประมำณแล้ว   

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
ของโครงกำร  ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรโดยควำมเหน็ชอบของรัฐมนตรเีจ้ำสังกดั  เสนอค ำขอกำรโอน
หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของโครงกำร  พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็น  ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ก่อนเสนอขออนุมตัิตอ่คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด   

ข้อ ๑๙ เมื่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้ด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว  หรือไม่สำมำรถด ำเนิน 
โครงกำรได้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  หำกมีเงินกู้เหลือจ่ำยของโครงกำรนั้น  ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรรำยงำน 
เงินกู้เหลือจ่ำยให้ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะทรำบ  และให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ำย 
เข้ำบัญชีตำมข้อ  ๒๐   

หมวด  ๔ 
กำรเกบ็รกัษำเงนิกูแ้ละกำรเบิกจ่ำยเงนิกู ้

 
 

ข้อ ๒๐ ให้ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะน ำเงินกู้ฝำกบัญชีเงินฝำกกระทรวงกำรคลังชื่อบัญชี   
“เงินกู้ตำมพระรำชก ำหนดกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ  COVID-๑๙”   

เมื่อหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นครบทุกโครงกำรแล้ว  หรือไม่มีควำมจ ำเป็น
ที่จะต้องใช้จ่ำยเงินกู้ตำมโครงกำรอีก  ให้ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะน ำเงินกู้   ที่เหลือในบัญชี 
ตำมวรรคหนึ่งส่งคืนคลังและปิดบัญชีดังกล่ำว   

ข้อ ๒๑ กำรเบิกจ่ำยเงินกู้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร  ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของทำงรำชกำร  และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ  ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด   

หมวด  ๕ 
กำรติดตำมประเมนิผล  และกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินกู ้

 
 

ข้อ ๒๒ กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร  และกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินกู้ 
ตำมพระรำชก ำหนด  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

้หนา   ๕
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โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ตำมมำตรำ  ๕๘  แห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

หมวด  ๖ 
กำรใช้วงเงนิกู้ส ำหรบัรำยกำรเงินส ำรองจ่ำย 

 
 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินกู้  ในรำยกำรเงินส ำรองจ่ำย
ตำมที่คณะกรรมกำรได้ก ำหนดวงเงินไว้  ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร  โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี
เจ้ำสังกัด  เสนอค ำขอใช้เงินกู้พร้อมแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็น  ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
และเสนอควำมเห็น  ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  21  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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