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พระราชบัญญตั ิ
การบริหารหนีส้าธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติตั๋วเงินคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
(๒)  พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
       ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
       พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
       ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๓)  พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อการปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๔)  พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ. 

๒๕๑๙ 
(๕)  พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากรัฐบาลตางประเทศ

เพ่ือจัดซื้อยุทโธปกรณทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๒ ก/หนา ๑/๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 

(๖)  พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังปรับโครงสรางเงินกูตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๗)  พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หนี้สาธารณะ”  หมายความวา หนี้ที่กระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจกู หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน แตไมรวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให
กูยืมเงินโดยกระทรวงการคลังมิไดค้ําประกัน 

“การบริหารหนี้สาธารณะ”  หมายความวา การกอหนี้โดยการกูหรือการค้ํา
ประกัน การชําระหนี้ การปรับโครงสรางหนี้และดําเนินการอื่นที่เก่ียวของกับหนี้สาธารณะ 

“การค้ําประกัน”  หมายความรวมถึงการอาวัลตั๋วเงินดวย 
“ตราสารหนี้”  หมายความวา ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตรและตราสาร

อ่ืนที่มีผลกอใหเกิดหนี้ตามที่คณะกรรมการกําหนด และใหหมายความรวมถึงตราสารหนี้ที่ออกใน
ระบบไรใบตราสารดวย 

“ตั๋ ว เ งิ นคลั ง”  หมายความว า  เ อกสารการก อหนี้ ผู ก พันระยะสั้ นที่
กระทรวงการคลังเปนผูออกโดยมีอายุนับแตวันที่ออกไมเกินสิบสองเดือน 

“ตั๋วสัญญาใชเงิน”  หมายความวา ตั๋วสัญญาใชเงินตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

“พันธบัตร”  หมายความวา เอกสารการกอหนี้ผูกพันระยะยาวที่มีอายุนับแตวันที่
ออกตั้งแตสิบสองเดือนข้ึนไป 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่มีช่ือ
เรียกอยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไม
รวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจ 

“หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ”  หมายความวา หนวยงานอื่นของรัฐที่มิใชสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา 
(ก)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล 

กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 
(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ก) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ 



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 
 

(ค)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม 
(ก) หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ โดยให
คํานวณเฉพาะทุนตามสัดสวนที่เปนของหนวยงานของรัฐเทานั้น 

“สถาบันการเงินภาครัฐ”  หมายความวา สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน
สําหรับใหกูยืมเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะ 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๖  การบริหารหนี้สาธารณะใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๗  ใหกระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจในการกูเงินหรือค้ําประกันในนาม

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยแตผูเดียว โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๘  หนวยงานของรัฐนอกจากกระทรวงการคลังจะกูเงินหรือค้ําประกัน

มิได เวนแตมีกฎหมายใหอํานาจไวเปนการเฉพาะ 
 
มาตรา ๙  รัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล หากมีความจําเปนตองกูเงินเพื่อใช

ดําเนินกิจการใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูใหไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แตถา
เปนการกูเงินเพื่อการลงทุนรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงานลงทุนใหคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบกอน ทั้งนี้ หากเปนการกูเงินเกินหาสิบลาน
บาท จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดวย 

เงินที่ไดรับจากการกูตามมาตรานี้ ใหจายแกรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อนําไปใชตาม
วัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

 
มาตรา ๑๐  การกูเงินตามพระราชบัญญัตินี้จะทําเปนสัญญาหรือออกตราสารหนี้

หรือวิธีการอื่นใดก็ได ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

การกูเงินตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังจะกูจากหรือผานบุคคลอื่นใดที่มิใช
เปนผูใหกูโดยตรงไมได เวนแตการกูเงินโดยการออกตราสารหนี้ กระทรวงการคลังจะจําหนายตรา
สารหนี้ผานผูจัดจําหนายก็ได 

การกูเงินโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ใหออกไดตามจํานวนเงิน ระยะเวลาและ
วิธีการออกตราสารหนี้ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  การออกตราสารหนี้ในประเทศ รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหธนาคาร

แหงประเทศไทยหรือบุคคลอื่นจัดจําหนายก็ได 
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง การออกตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้ การโอนตรา

สารหนี้ การใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน โดยสงมอบหรือไมตองสงมอบใบตราสาร การบังคับ
หลักประกัน การมอบหมายใหบุคคลจัดจําหนาย ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ โดยมิใหนําบทบัญญัติวาดวยจํานําแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาใชบังคับ เวนแตกฎกระทรวงจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจลงนามในสัญญากู 

หนังสือหรือสัญญาค้ําประกัน หรือตราสารหนี้ แตในกรณีที่เปนการมอบหมายใหมีอํานาจลงนาม
ในตราสารหนี้ตองประกาศการมอบหมายนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๓  เงินตน ดอกเบี้ย และคาใชจายในการกูเงิน การออกและจัดการตรา

สารหนี้ใหจายจากเงินที่ตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําป เวนแตในกรณีของตั๋วเงินคลังหรือ
เปนกรณีที่กฎหมายวาดวยเงินคงคลังอนุญาตใหจายจากเงินคงคลัง จะจายจากเงินคงคลังก็ได 

 
มาตรา ๑๔๒  ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจปรับโครงสรางหนี้สาธารณะโดย

ดําเนินการกูเงินรายใหมเพ่ือชําระหนี้เดิม แปลงหนี้ ชําระหนี้กอนถึงกําหนดชําระ ขยายหรือยน
ระยะเวลาชําระหนี้ ตออายุ ซื้อคืน หรือไถถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทําธุรกรรมทางการเงิน
อ่ืนที่เปนประโยชนตอการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

อาจชําระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐได และเมื่อกระทรวงการคลังไดชําระหนี้
แลว ใหหนวยงานดังกลาวเปนหนี้กระทรวงการคลังตามจํานวนเงินที่กระทรวงการคลังไดชําระ 
รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว 

 
มาตรา ๑๖  ในการกูเงินแตละครั้ง ใหกระทรวงการคลังประกาศแหลงเงินกู สกุล

เงินกู จํานวนเงินกู การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม 

                                                 
๒ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

คาใชจาย คาสวนลด ระยะเวลาการชําระเงินตนคืน วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู เง่ือนไข 
วิธีการและสาระสําคัญอื่นใดตามที่จําเปนในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทํา
สัญญากูหรือออกตราสารหนี้แลวแตกรณ ี

ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปให
กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย
รายงานดังกลาวตองแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกูเงินและค้ําประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกลาว 
รวมทั้งรายการการกูเงินและการค้ําประกันที่เกิดขึ้นใหมในชวงระยะเวลาระหวางเดือนตุลาคมถึง
เดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนตามลําดับ 

 
มาตรา ๑๗  ภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลัง

รายงานการกูเงินและการค้ําประกันที่กระทําในปงบประมาณที่ลวงมาแลวใหรัฐสภาทราบ โดย
รายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดของการกูเงินและการค้ําประกัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์
ที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ 

 
มาตรา ๑๘  การคํานวณเงินตราตางประเทศสกุลใดเปนเงินบาท ใหคํานวณตาม

อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยในวันที่ทําสัญญากู สัญญาค้ําประกัน 
หรือออกตราสารหนี้ แตในรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ใหคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาว ณ วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคมหรือเดือนกันยายน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดกูเงินโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายที่จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นหรือกฎหมายอื่นใด โดยมิใชเปนการกูเงินจาก
กระทรวงการคลัง หามมิใหกระทรวงการคลังหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐเขารับผิดชอบหรือค้ํา
ประกันหนี้นั้นหรือตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเงินกูดังกลาว 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการกูเงินของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐดวย
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

หนี้ที่รัฐบาลกู 
   

 
มาตรา ๒๐๓  ใหกระทรวงการคลังกูเงินไดเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี ้
(๑) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายได 
(๒) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

                                                 
๓ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

(๓) ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ 
(๔) ใหหนวยงานอื่นกูตอ 
(๕) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
เงินบาทหรือเงินตราตางประเทศที่ไดรับจากการกูเงินตาม (๒) ถึง (๕) ให

นําไปใชไดตามวัตถุประสงคของการกูเงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไมตองนําสงคลัง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

 
มาตรา ๒๑  การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวา

รายไดในปงบประมาณหนึ่ง ใหกระทรวงการคลังกูเปนเงินบาทไมเกินวงเงิน 
(๑)  รอยละยี่สิบของงบประมาณรายจายประจําปที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นและ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และ 
(๒)  รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนเงินตน 
 
มาตรา ๒๒  การกูเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกระทําไดเมื่อมีความ

จําเปนตองใชจายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจายประจําปและตองใชเปนเงินตรา
ตางประเทศหรือจําเปนตองกูเงินเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางการเงินของประเทศ โดยให
กระทรวงการคลังกูเปนเงินตราตางประเทศไดไมเกินรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป 

การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหกําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินอยางชัดเจนและ
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๓  ในการกูเงินตามมาตรา ๒๒ ถาภาวะตลาดการเงินในประเทศ

เ อ้ืออํานวยและจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการเงิน  การคลัง  และตลาดทุน 
กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจกูเปนเงินบาทแทนการกูเงินตราตางประเทศก็ได 

 
มาตรา ๒๔  การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ ใหกระทําไดเฉพาะเพ่ือ

เปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยให
กระทรวงการคลังดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑)  กูเงินเพื่อชําระหนี้เงินกูของกระทรวงการคลังไมเกินจํานวนเงินกูที่ยังคาง
ชําระ หรือ 

(๒)  กูเงินเพื่อชําระหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไมเกินจํานวนเงินที่ยังมี
ภาระการค้ําประกันอยู 

เงินกูตาม (๒) ใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณ ี
การกูเงินตามวรรคหนึ่ง หากเปนการกูเงินรายใหมเพ่ือปรับโครงสรางหนี้เงินกูที่

เปนเงินบาทใหกูเปนเงินบาทเทานั้น 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกูเงินที่มีระยะเวลาการชําระหนี้เกินสิบ

สองเดือนใหรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

มาตรา ๒๔/๑๔  ในกรณีที่หนี้สาธารณะซึ่งจะทําการปรับโครงสรางหนี้มีจํานวน
เงินมาก และกระทรวงการคลังเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวในคราว
เดียวกัน กระทรวงการคลังอาจทยอยกูเงินเปนการลวงหนาไดไมเกินสิบสองเดือนกอนวันที่หนี้ถึง
กําหนดชําระเงินที่ไดรับจากการกูเงินตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับ
โครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

 
มาตรา ๒๕๕  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ มีความจําเปนตองใชเงินสําหรับ
โครงการหรือแผนงานที่รัฐบาลเห็นวามีความจําเปนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และหาก
กระทรวงการคลังเปนผูกูและนํามาใหหนวยงานดังกลาวกูตอจะเปนการประหยัดและทําใหการ
บริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินเพื่อใหหนวยงาน
ดังกลาวกูตอไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกูตามวรรคหนึ่งใหนับรวมในวงเงิน ดังตอไปนี้ 
(๑) ถากูเปนเงินตราตางประเทศ ใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา ๒๒ 
(๒) ถากูเปนเงินบาท ใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา ๒๘ 
 
มาตรา ๒๕/๑๖  การกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหกระทําโดย

การออกตราสารหนี้ตามความจําเปนในการสรางอัตราดอกเบี้ยสําหรับใชอางอิงในตลาดตราสาร
หนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา 
๒๑ 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ตองรวมถึงอายุและวงเงินของตราสารหนี้ที่จะใชใน
การสรางอัตราดอกเบี้ยสําหรับใชอางอิงในตลาดตราสารหนี้ 

เงินที่ไดรับจากการกูเงินตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการ
ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

 
มาตรา ๒๖  กระทรวงการคลังมีอํานาจเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการ

ชําระหนี้แทนตามมาตรา ๑๕ หรือการใหกูตอตามมาตรา ๒๕ ไดในอัตราและเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 

หนี้ที่รัฐบาลค้าํประกัน 
   

                                                 
๔ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๒๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

 
มาตรา ๒๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกัน

การชําระหนี้ของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ โดยจะค้ําประกันเต็ม
จํานวนหรือแตบางสวนก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๘  ในปงบประมาณหนึ่ง กระทรวงการคลังจะค้ําประกันไดไมเกินรอย

ละยี่สิบของงบประมาณรายจายประจําปที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 
มาตรา ๒๙  หลักเกณฑ และกรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหรือให

กูตอแกรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหรือใหกูตอแกรัฐวิสาหกิจที่มิไดประกอบกิจการ

อันเปนสาธารณูปโภคและมีผลประกอบการขาดทุนติดตอกันเกินสามปไมได ทั้งนี้ เวนแต
คณะรัฐมนตรีจะมีมติใหยุบเลิกรัฐวิสาหกิจนั้น และเปนการค้ําประกันหรือใหกูตอแกรัฐวิสาหกิจ
นั้นในระหวางการดําเนินการเพื่อยุบเลิก 

 
มาตรา ๓๐  กระทรวงการคลังมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันหรือ

คาธรรมเนียมอื่นใดไดในอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ 

   
 
มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายและ

กํากับการบริหารหนี้สาธารณะ” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังคนหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลางและ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนสามคนเปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนกรรมการและเลขานุการ และ
บุคคลอื่นไมเกินสองคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความ
เช่ียวชาญและประสบการณทางดานการเงิน การคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การงบประมาณ
หรือกฎหมายและตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  ไมเปนเจาหนาที่ของรัฐ ยกเวนคณาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

(๓)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๔)  ไมมีผลประโยชนเก่ียวของกับการบริหารหนี้สาธารณะ 
 
มาตรา ๓๒  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ

สามป 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไว
แลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ข้ึนใหมใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาจะ
มีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้ง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๓๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือไมสุจริตหรือ

บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม 
 
มาตรา ๓๔  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

มาตรา ๓๕๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) รายงานสถานะของหนี้สาธารณะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายในหกสิบ

วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาภายหลังการเขารับหนาที่ 
(๒) เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณตอคณะรัฐมนตรเีพ่ือ

พิจารณาอนุมัติหากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหวางปโดยไมเกินวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการและรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๓) จัดทําหลักเกณฑในการกู เ งิน การค้ําประกัน การชําระหนี้ การปรับ
โครงสรางหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมถึงหลักเกณฑเก่ียวกับ
คาใชจายในการกูเงิน การออกและจัดการตราสารหนี้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
แลวใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
และสถาบันการเงินภาครัฐ ยึดถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

(๔) เสนอคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๕/๑ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๓๐ 

(๕) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญใหเปนที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๖  ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการ

ทั่วไปของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษา วิเคราะหโครงสรางหนี้สาธารณะ ตลอดจนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทํา

ธุรกิจใหกูยืมเงินและสถาบันการเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลังไมไดค้ําประกัน รวมถึงรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับการประมาณการความตองการเงินของภาครัฐและการบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือ
เสนอตอคณะกรรมการ 

(๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตลอดจนการจัดการกูเงินเพื่อ
สํารองเงินคงคลัง การเบิกจายเงินกูและการชําระหนี้ 

(๓)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและหนวยงานอื่นของรัฐมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔)  ติดตามการปฏิบัติตามสัญญาที่ไดผูกพันกับแหลงเงินกู และประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ใชจายเงินกู 

(๕)  ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ 

                                                 
๗ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

(๖)  ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๕ 
กองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ๘ 

   
 

มาตรา ๓๖/๑๙  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกวา 
“กองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” 

ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารเงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อ
ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามมาตรา ๒๔/๑ และการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศตามมาตรา ๒๕/๑ โดยใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ที่จําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวได 

 
มาตรา ๓๖/๒๑๐  กองทุนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๓๖/๓๑๑  กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ

คุมครองแรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
กฎหมายวาดวยประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๓๖/๔๑๒  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามมาตรา ๒๔/๑ 
(๒) เงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 

๒๕/๑ 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการดําเนินการของกองทุน 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหกองทุน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

                                                 
๘ หมวด ๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙ มาตรา ๓๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๓๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๓๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๓๖/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

เงินและทรัพยสินของกองทุนไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

 
มาตรา ๓๖/๕๑๓  เงินและทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา ๓๖/๔ ใหนําเขาบัญชี 

ดังตอไปนี้ 
(๑) บัญชีปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ เพ่ือรับเงินตามมาตรา ๓๖/๔ (๑) 

รวมทั้งเงินและทรัพยสินตามมาตรา ๓๖/๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ที่กองทุนไดรับจากการ
บริหารจัดการเพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ หรือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ
ดังกลาว 

(๒) บัญชีพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เพ่ือรับเงินตามมาตรา ๓๖/๔ (๒) 
รวมทั้งเงินและทรัพยสินตามมาตรา ๓๖/๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ที่กองทุนไดรับจากการ
บริหารจัดการเพื่อประโยชนในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ หรือเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการดังกลาว 

 
มาตรา ๓๖/๖๑๔  เงินในบัญชีปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ ใหกระทรวงการคลัง

นําไปใชจายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ชําระเงินตนของหนี้สาธารณะซึ่งจะทําการปรับโครงสรางหนี้ตามมาตรา 

๒๔/๑ 
(๒) ชําระดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นที่เก่ียวกับการกูเงินตามมาตรา ๒๔/๑ 
(๓) ชําระคาใชจายในการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
(๔) ชําระคาใชจายอื่นที่ เ ก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนตามที่

คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 
มาตรา  ๓๖/๗๑๕  เ งินในบัญชี พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ  ให

กระทรวงการคลังนําไปใชจายไดดังตอไปนี ้
(๑) ไถถอนตราสารหนี้ที่ออกตามมาตรา ๒๕/๑ 
(๒) ชําระดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นที่เก่ียวกับการออกตราสารหนี้ตามมาตรา 

๒๕/๑ 
(๓) ชําระคาใชจายในการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
(๔) ชําระคาใชจายอื่นที่ เ ก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนตามที่

คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 

                                                 
๑๓ มาตรา ๓๖/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มาตรา ๓๖/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๓๖/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

มาตรา ๓๖/๘๑๖  ในระหวางที่ยังไมมีความจําเปนตองนําเงินของกองทุนไปใช
จายตามมาตรา ๓๖/๖ และมาตรา ๓๖/๗ เงินของกองทุนอาจนําไปลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีการลงทุนในประเทศ 
(ก) ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยกระทรวงการคลังหรือ

ตราสารหนี้อ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือสูงสุดจากสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ 
(ข) ทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดย

กระทรวงการคลัง 
(๒) กรณีการลงทุนในตางประเทศ ใหนําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกเปน

เงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาล
ตางประเทศ หรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกลาวจะตองไดรับการจัด
อันดับความนาเช่ือถือสูงสุดจากสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ 

การลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความมั่นคง ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่
เหมาะสมโดยใหสามารถทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได ทั้งนี้ ให
คณะกรรมการกองทุนกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งรายชื่อเงินตราสกุล
หลักและสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ 

 
มาตรา ๓๖/๙๑๗  ในระหวางที่ยังมิไดนําเงินของกองทุนไปลงทุนตามมาตรา 

๓๖/๘ ใหนําไปฝากไวที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชยที่คณะกรรมการกองทุน
กําหนด 

 
มาตรา ๓๖/๑๐๑๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุน

บริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประธานกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน
กรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนกรรมการและเลขานุการ และ
บุคคลอื่นไมเกินสองคนซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการ 

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๖/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๓๖/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๓๖/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

มาตรา ๓๖/๑๑๑๙  คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการนําเงินของกองทุนไปลงทุน และ

การทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาและจายเงินของกองทุน 
(๔) กํากับดูแลการดําเนินงานของผูจัดการกองทุน ผูชวยผูจัดการกองทุนและ

ผูบริหารสินทรัพยของกองทุนในการจัดการเงินของกองทุน 
(๕) ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทุน ผูชวยผูจัดการ

กองทุน และผูบริหารสินทรัพยของกองทุน 
(๖) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการ

แทนผูจัดการกองทุน 
(๗) ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังเก่ียวกับการบริหารกิจการของ

กองทุน คาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุน 
การบริหารงานบุคคลการจางผูบริหารสินทรัพยของกองทุน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 

(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามทีกํ่าหนดใน
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา  ๓๖/๑๒๒๐  ใหนํ ามาตรา  ๓๔  มาใชบั งคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม และใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนไดรับเบี้ยประชุมหรือ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๓๖/๑๓๒๑  ใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนผูจัดการ

กองทุนและมีหนาที่ดําเนินกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนและตามที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งผูชวยผูจัดการกองทุนเพื่อชวยการปฏิบัติงาน
ของผูจัดการกองทุนดวยก็ได 

 
 
 
 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๖/๑๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๓๖/๑๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑ มาตรา ๓๖/๑๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

มาตรา ๓๖/๑๔๒๒  ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการ
กองทุนเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนกองทุน เพ่ือการนี้ ผูจัดการกองทุนอาจมอบอํานาจใหบุคคล
อ่ืนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกองทนุ
กําหนด 

 
มาตรา ๓๖/๑๕๒๓  ผูจัดการกองทุนและผูชวยผูจัดการกองทุนอาจไดรับ

คาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีโดยใหถือเปนคาใชจายของกองทุน 

 
มาตรา ๓๖/๑๖๒๔  ผูจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

อาจวาจางผูบริหารสินทรัพยของกองทุนเพื่อทําหนาที่บริหารเงินและทรัพยสินของกองทุนก็ได 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคัดเลือก รวมทั้งคุณสมบัติของผูบริหาร

สินทรัพยของกองทุนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 
มาตรา ๓๖/๑๗๒๕  ใหกองทุนรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของกองทุนเปนรายไตรมาสตอคณะกรรมการกองทุนเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี ภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันสิ้นสุดแตละไตรมาส 

เมื่อส้ินป ใหกองทุนรายงานผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินของกองทุนและ
งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองแลวตอคณะกรรมการกองทุนเพื่อเสนอรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ตอไป 

 
มาตรา ๓๖/๑๘๒๖  ปบัญชีของกองทุนใหถือตามปงบประมาณ 
 
มาตรา ๓๖/๑๙๒๗  การบัญชีของกองทุนใหจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่

กําหนดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี หรือมาตรฐานการบัญชี อ่ืนที่ รับรองโดยทั่วไปที่

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๖/๑๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๓๖/๑๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๔ มาตรา ๓๖/๑๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๓๖/๑๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๓๖/๑๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๓๖/๑๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 

คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจการของกองทุนและ
รายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการกองทุนทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
มาตรา ๓๖/๒๐๒๘  ใหกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับ

แตวันสิ้นปบัญชี 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน แลวทํารายงานผล

การสอบบัญชีเสนอตอรัฐมนตรีทุกป 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๗  พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบตอการกูเงิน การใหกูเงิน การค้ํา

ประกัน และการปรับโครงสรางหนี้ที่กระทรวงการคลังกระทํากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๖/๒๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในชวงระยะเวลาทีผ่าน
มา ประเทศไทยตองประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง สงผลใหหนี้สาธารณะของ
ประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จําเปนตองบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและที่กําลังจะ
เกิดข้ึนใหมีประสิทธิภาพ แตโดยที่บทบัญญัติเก่ียวกับการกอหนี้ การค้ําประกันและการปรับ
โครงสรางหนี้ในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยตอการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศและกระจัดกระจาย
อยูในกฎหมายหลายฉบับ สมควรปรับปรุงกฎหมายเหลานั้นใหเปนระบบและมีเอกภาพยิ่งข้ึน อีก
ทั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารหนี้สาธารณะมีอยูหลายหนวยงาน สมควรใหมี
หนวยงานกลางเพียงหนวยงานเดียวเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารหนี้สาธารณะใหเปนไป
อยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการกอหนี้โดยรวมเพื่อใหภาระหนี้สาธารณะอยูใน
ระดับที่สอดคลองกับฐานะการเงินการคลังของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

มยุรี/พิมพ 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
วชิระ/พงษพิลัย/ตรวจ 
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 

 
วาทินี/โสรศ/ปรับปรุง 
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในการบริหารหนี้
สาธารณะจําเปนตองมีกลไกที่เหมาะสมเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตใน
ปจจุบัน ยังมีขอจํากัดในการดําเนินการบางประการ จึงสมควรใหอํานาจแกกระทรวงการคลังใน
การปรับโครงสรางหนี้สาธารณะโดยการยนระยะเวลาชําระหนี้ การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้
สาธารณะกอนที่หนี้ครบกําหนดชําระ และการกูเงินเปนเงินตราตางประเทศหรือเงินบาทเพื่อนํามา
ใหหนวยงานอื่นกูตอได นอกจากนั้น ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหมีความตอเนื่อง มีความ
จําเปนที่จะตองมีตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังออกในปริมาณเพียงพอตอการสรางอัตราดอกเบี้ย
สําหรับใชอางอิงในตลาดตราสารหนี้ จึงจําเปนตองกําหนดใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินเพื่อ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศดวย สําหรับเงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้
กอนที่หนี้ครบกําหนดชําระและการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สมควรบริหาร
จัดการโดยกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสราง
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมทั้งสมควรแกไขอํานาจหนาที่ของ

                                                 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หนา ๑/๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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