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พระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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
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(๓) พระราชบัญญัติกูเงินเพื่อการปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙
(๔) พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙
(๕) พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากรัฐบาลตางประเทศเพื่อจัดซื้อ
ยุทโธปกรณทางทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔
(๖) พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังปรับโครงสรางเงินกูตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๘
(๗) พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หนี้สาธารณะ” หมายความวา หนี้ที่กระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู หรือหนีท้ ี่
กระทรวงการคลังค้ําประกัน แตไมรวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจใหกูยืมเงินโดยกระทรวงการคลัง
มิไดค้ําประกัน
“การบริหารหนี้สาธารณะ” หมายความวา การก อหนี้ โดยการกูหรื อการค้ําประกัน การชําระหนี้
การปรับโครงสรางหนี้และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับหนี้สาธารณะ
“การค้ําประกัน” หมายความรวมถึงการอาวัลตั๋วเงินดวย
“ตราสารหนี้” หมายความวา ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตรและตราสารอื่นที่มีผล
กอใหเกิดหนี้ตามที่คณะกรรมการกําหนด และใหหมายความรวมถึงตราสารหนี้ที่ออกในระบบ
ไรใบตราสารดวย
“ตั๋วเงินคลัง” หมายความวา เอกสารการกอหนี้ผูกพันระยะสั้นที่กระทรวงการคลังเปนผูออก
โดยมีอายุนับแตวันที่ออกไมเกินสิบสองเดือน
“ตั๋วสัญญาใชเงิน” หมายความวา ตั๋วสัญญาใชเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“พันธบัตร” หมายความวา เอกสารการกอหนี้ผูกพันระยะยาวที่มีอายุนับแตวันที่ออกตั้งแต
สิบสองเดือนขึ้นไป
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่มีชื่อเรียก
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
“หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ” หมายความวา หนวยงานอื่นของรัฐที่มิใชสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
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“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา
(ก) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) มีทุน
รวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ
(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม (ก)
หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ โดยใหคํานวณ
เฉพาะทุนตามสัดสวนที่เปนของหนวยงานของรัฐเทานั้น
“สถาบันการเงินภาครัฐ” หมายความวา สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืม
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การบริหารหนี้สาธารณะใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ใหกระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจในการกูเงินหรือค้ําประกันในนามรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยแตผูเดียว โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๘ หนวยงานของรัฐนอกจากกระทรวงการคลังจะกูเงินหรือค้ําประกันมิได เวนแต
มีกฎหมายใหอํานาจไวเปนการเฉพาะ
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มาตรา ๙ รัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล หากมีความจําเปนตองกูเงินเพื่อใชดําเนินกิจการ
ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูใหไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แตถาเปนการกูเงินเพื่อ
การลงทุนรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงานลงทุนใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบกอน ทั้งนี้ หากเปนการกูเงินเกินหาสิบลานบาท จะตองไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดวย
เงินที่ไดรับจากการกูเงินตามมาตรานี้ ใหจายแกรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงค
ไดโดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงิน
คงคลัง
มาตรา ๑๐ การกูเงินตามพระราชบัญญัตินี้จะทําเปนสัญญาหรือออกตราสารหนี้หรือวิธีการ
อื่นใดก็ได ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
การกูเงินตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังจะกูจากหรือผานบุคคลอื่นใดที่มิใชเปนผูใหกู
โดยตรงไมได เวนแตการกูเงินโดยการออกตราสารหนี้ กระทรวงการคลังจะจําหนายตราสารหนี้ผาน
ผูจัดจําหนายก็ได
การกูเงินโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ใหออกไดตามจํานวนเงิน ระยะเวลาและวิธีการออก
ตราสารหนี้ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑ การออกตราสารหนี้ในประเทศ รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย
หรือบุคคลอื่นจัดจําหนายก็ได
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง การออกตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้ การโอนตราสารหนี้
การใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน โดยสงมอบหรือไมตองสงมอบใบตราสาร การบังคับหลักประกัน
การมอบหมายใหบุคคลจัดจําหนาย ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยมิใหนําบทบัญญัติวาดวยจํานําแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับ เวนแตกฎกระทรวงจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจลงนามในสัญญากู หนังสือ
หรื อ สั ญ ญาค้ํ า ประกั น หรื อ ตราสารหนี้ แต ใ นกรณี ที่ เ ป น การมอบหมายให มี อํ า นาจลงนามใน
ตราสารหนี้ตองประกาศการมอบหมายนั้นในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ เงินตน ดอกเบี้ย และคาใชจายในการกูเงิน การออกและจัดการตราสารหนี้
ใหจายจากเงินที่ตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําป เวนแตในกรณีของตั๋วเงินคลังหรือเปนกรณีที่
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังอนุญาตใหจายจากเงินคงคลัง จะจายจากเงินคงคลังก็ได
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มาตรา ๑๔ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ โดยดําเนินการกูเงิน
รายใหมเพื่อชําระหนี้เดิม แปลงหนี้ ชําระหนี้กอนถึงกําหนดชําระ ขยายระยะเวลาชําระหนี้ ตออายุ
ซื้อคืน หรือไถถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทําธุรกรรมทางการเงินอื่น ที่เปนประโยชนตอ
การปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังอาจชําระหนี้
แทนรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ สถาบั น การเงิ น ภาครั ฐ ได และเมื่ อ กระทรวงการคลั ง ได ชํ า ระหนี้ แ ล ว
ใหหนวยงานดังกลาวเปนหนี้กระทรวงการคลังตามจํานวนเงินที่กระทรวงการคลังไดชําระ รวมทั้ง
คาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๑๖ ในการกูเงินแตละครั้ง ใหกระทรวงการคลังประกาศแหลงเงินกู สกุลเงินกู
จํานวนเงินกู การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาใชจาย คาสวนลด
ระยะเวลาการชําระเงินตนคืน วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู เงื่อนไข วิธีการและสาระสําคัญ
อื่นใดตามที่จําเปนในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทําสัญญากูหรือออกตราสารหนี้
แลวแตกรณี
ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปใหกระทรวงการคลัง
สรุ ป รายงานสถานะของหนี้ ส าธารณะและประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา โดยรายงานดั ง กล า ว
ตองแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกูเงินและค้ําประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกลาว รวมทั้งรายการการกูเงิน
และการค้ําประกันที่เกิดขึ้นใหมในชวงระยะเวลาระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายนตามลําดับ
มาตรา ๑๗ ภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลังรายงานการกูเงิน
และการค้ําประกันที่กระทําในปงบประมาณที่ลวงมาแลวใหรัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกลาวอยาง
นอยตองระบุรายละเอียดของการกูเงินและการค้ําประกัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับหรือคาดวาจะ
ไดรับ
มาตรา ๑๘ การคํ า นวณเงิ น ตราต า งประเทศสกุ ล ใดเป น เงิ น บาท ให คํ า นวณตามอั ต รา
แลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยในวันที่ทําสัญญากู สัญญาค้ําประกัน หรือ
ออกตราสารหนี้ แตในรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ใหคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว ณ
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคมหรือเดือนกันยายน แลวแตกรณี
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดกูเงินโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ที่ จั ด ตั้ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น หรื อ กฎหมายอื่ น ใด โดยมิ ใ ช เ ป น การกู เ งิ น จาก
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กระทรวงการคลั ง ห า มมิ ใ ห ก ระทรวงการคลั ง หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดของรั ฐ เข า รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
ค้ําประกันหนี้นั้นหรือตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเงินกูดังกลาว
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการกูเงินของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐดวยโดยอนุโลม
หมวด ๒
หนี้ที่รัฐบาลกู
มาตรา ๒๐ ให ก ระทรวงการคลั ง กู เ งิ น ได เ ฉพาะเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งหนึ่ ง อย า งใด
ดังตอไปนี้
(๑) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายได
(๒) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(๓) ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ
(๔) ใหหนวยงานอื่นกูตอ
เงินบาทหรือเงินตราตางประเทศที่ไดรับจากการกูเงินตาม (๒) ถึง (๔) ใหนําไปใชไดตาม
วัตถุประสงคของการกูเงิน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
มาตรา ๒๑ การกู เงิน เพื่อ ชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณหรือ เมื่อ มี ร ายจา ยสูงกวา รายได
ในปงบประมาณหนึ่ง ใหกระทรวงการคลังกูเปนเงินบาทไมเกินวงเงิน
(๑) รอยละยี่สิบของงบประมาณรายจายประจําปที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นและงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และ
(๒) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนเงินตน
มาตรา ๒๒ การกูเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกระทําไดเมื่อมีความจําเปนตอง
ใช จ า ยเงิ น นอกเหนื อ จากงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป แ ละต อ งใช เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศ
หรือจําเปนตองกูเงินเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางการเงินของประเทศ โดยใหกระทรวงการคลังกู
เปนเงินตราตางประเทศไดไมเกินรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป
การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหกําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินอยางชัดเจนและเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๒๓ ในการกูเงินตามมาตรา ๒๒ ถาภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออํานวย
และจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลังโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจกูเปนเงินบาทแทนการกูเงินตราตางประเทศก็ได
มาตรา ๒๔ การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ ใหกระทําไดเฉพาะเพื่อเปนการ
ประหยั ด ลดความเสี่ ย งในอั ต ราแลกเปลี่ ย น หรื อ กระจายภาระการชํ า ระหนี้ โดยให
กระทรวงการคลังดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กูเงินเพื่อชําระหนี้เงินกูของกระทรวงการคลังไมเกินจํานวนเงินกูที่ยังคางชําระ หรือ
(๒) กูเงินเพื่อชําระหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไมเกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระการค้ํา
ประกันอยู
เงินกูตาม (๒) ใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี
การกูเงินตามวรรคหนึ่ง หากเปนการกูเงินรายใหมเพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูที่เปนเงินบาท
ใหกูเปนเงินบาทเทานั้น
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกูเงินที่มีระยะเวลาการชําระหนี้เกินสิบสองเดือนให
รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐมีความจําเปนตองใชเงินตราตางประเทศ สําหรับ
โครงการหรื อ แผนงานที่ รั ฐ บาลเห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม และหาก
กระทรวงการคลังเปนผูกูและนํามาใหหนวยงานดังกลาวกูตอจะเปนการประหยัดและทําใหการ
บริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินเปนเงินตราตางประเทศ
เพื่อใหหนวยงานดังกลาวกูตอได ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การกูเงินตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา ๒๒
มาตรา ๒๖ กระทรวงการคลังมีอํานาจเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการชําระหนี้
แทนตามมาตรา ๑๕ หรือการใหกูตอตามมาตรา ๒๕ ไดในอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน
มาตรา ๒๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันการชําระหนี้
ของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ โดยจะค้ําประกันเต็มจํานวนหรือแต
บางสวนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๒๘ ในปงบประมาณหนึ่ง กระทรวงการคลังจะค้ําประกันไดไมเกินรอยละยี่สิบ
ของงบประมาณรายจายประจําปที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
มาตรา ๒๙ หลักเกณฑ และกรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหรือใหกูตอ
แกรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหรือใหกูตอแกรัฐวิสาหกิจใดที่มิไดประกอบกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคและมีผลประกอบการขาดทุนติดตอกันเกินสามปไมได ทั้งนี้ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะ
มีมติใหยุบเลิกรัฐวิสาหกิจนั้น และเปนการค้ําประกันหรือใหกูตอแกรัฐวิสาหกิจนั้นในระหวาง
การดําเนินการเพื่อยุบเลิก
มาตรา ๓๐ กระทรวงการคลังมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันหรือคาธรรมเนียม
อื่นใดไดในอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา
“คณะกรรมการนโยบายและกํากับ
การบริหารหนี้สาธารณะ” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังคนหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลางและผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จํานวนสามคนเปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนกรรมการและเลขานุการ และบุคคลอื่น
ไมเกินสองคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณทางดานการเงิน การคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ การงบประมาณหรือกฎหมาย
และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนเจาหนาที่ของรัฐ ยกเวนคณาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา
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(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๔) ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๓๒ ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ให ผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งติดตอกันเกินสอง
วาระไมได
มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหน งตามวาระ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต งตั้ ง
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไมสุจริตหรือบกพรองตอ
หนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม
มาตรา ๓๔ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูใน
ที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

การวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดของที่ ประชุ มให ถื อเสี ยงข างมาก กรรมการคนหนึ่ งให มี เสี ยงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รายงานสถานะของหนี้สาธารณะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาภายหลังการเขารับหนาที่
(๒) เสนอแผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะประจํ า ป ง บประมาณและการปรั บ เปลี่ ย นแผน
ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) จัดทําหลักเกณฑในการกูเงิน การค้ําประกัน การชําระหนี้และการปรับโครงสรางหนี้
สาธารณะรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับคาใชจายในการกูเงิน การออกและจัดการตราสารหนี้ ทั้งนี้
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบแล ว ให ห น ว ยงานของรั ฐ หน ว ยงานในกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐยึดถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
(๔) เสนอคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๓๖ ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ
คณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะหโครงสรางหนี้สาธารณะ ตลอดจนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให
กูยืมเงินและสถาบันการเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลังไมไดค้ําประกัน รวมถึงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การประมาณการความตองการเงินของภาครัฐและการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตลอดจนการจัดการกูเงินเพื่อสํารองเงิน
คงคลัง การเบิกจายเงินกูและการชําระหนี้
(๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา และสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานอื่นของรัฐมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ติดตามการปฏิบัติตามสัญญาที่ไดผูกพันกับแหลงเงินกู และประเมินผลการดําเนินงาน
ที่ใชจายเงินกู
(๕) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
สํานักงาน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบตอการกูเงิน การใหกูเงิน การค้ําประกัน
และการปรับโครงสรางหนี้ที่กระทรวงการคลังกระทํากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยตอง
ประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง สงผลใหหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จําเปนตองบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและที่กําลังจะเกิดขึ้นใหมีประสิทธิภาพ แตโดยที่บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกอหนี้ การค้ําประกันและการปรับโครงสรางหนี้ในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอการบริหารหนี้
สาธารณะของประเทศและกระจัดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ สมควรปรับปรุงกฎหมายเหลานั้น
ใหเปนระบบและมีเอกภาพยิ่งขึ้น และโดยที่เปนการสมควรพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหมีความกวางขวาง
มั่นคงและมีความตอเนื่องอันจะเปนชองทางในการระดมเงินทุนแกภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเปน
ประโยชนในการสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง อีกทั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารหนี้สาธารณะ
มีอยูหลายหนวยงาน สมควรใหมีหนวยงานกลางเพียงหนวยงานเดียวเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารหนี้
สาธารณะใหเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการกอหนี้โดยรวมเพื่อใหภาระหนี้
สาธารณะอยูในระดับที่สอดคลองกับฐานะการเงินการคลังของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

