
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 

_________________________ 

   

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการบริหาร   
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ       
พ.ศ. 2549” 

  ขอ 20

1 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ 

  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

  ขอ 4  ใหสํานักงานกําหนดตารางเวลาการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะและดําเนินการ
ตาง ๆ ดังนี ้

          (1) ศึกษา วิเคราะหภาวะตลาดการเงิน ตลาดทุนท้ังในและตางประเทศ นวัตกรรมทางการเงิน
และประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจ และฐานะการเงินการคลังของประเทศเพ่ือเสนอแนะนโยบาย         
และแนวทางในการบริหารหนี้สาธารณะ ใหเหมาะสมภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

  (2) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือรวบรวมคําขอและจัดทําแผนการบริหาร            
หนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ สงใหสํานักงานพิจารณากลั่นกรองการบริหารหนี้สาธารณะภายในเดือน
มีนาคมของทุกป ท้ังนี้ แผนดังกลาวตองครอบคลุมถึงการกูเงิน การคํ้าประกัน การใหกูตอ การปรับโครงสราง
หนี้และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการหนี้ท้ังจากแหลงในประเทศและตางประเทศ 

  (3) เสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณภายใน
เดือนสิงหาคมของทุกป เพ่ือนําเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี รายละเอียดของแผนท่ีจะนําเสนออยางนอย
ตองประกอบดวย หนวยงานผูขอกู แหลงเงินท่ีคาดวาจะกู วงเงินกู เงินบาทสมทบ และกําหนดการกูเงินโดย
ตองแสดงใหเห็นวาวงเงินกูตามแผน เม่ือรวมกับวงเงินท่ีคาดวาจะกูในชวงหาปถัดไปแลว สัดสวนยอด          
หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และภาระหนี้ตองบประมาณจะตองอยูภายใตกรอบ       
ความยั่งยืนทางการคลัง สําหรับสัดสวนภาระหนี้ตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการตองมี
อัตราโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละเกา 
   

ขอ 5  เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณตามขอ 4 
แลว หามมิใหมีการกอหนี้นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติตามแผน เวนแตกรณีมีความจําเปนโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี 
  ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงแผน ใหนําแผนท่ีปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพิจารณาหากแผน
ดังกลาวเกินกรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ จะตองตัดวงเงินกูท่ีมีอยูในแผนออก เพ่ือมิใหมีการกอหนี้เกินกรอบวงเงิน
ท่ีไดรับอนุมัติตามแผน  

1
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 123/ตอนพิเศษ 59 ง/หนา 31/10 พฤษภาคม 2549 
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  ขอ 6  ในกรณีท่ีจําเปนตองกอหนี้หรือปรับปรุงแผนเกินกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติตาม
ขอ 5 ใหสํานักงานพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 8 และกรอบความยั่งยืนและการ
รักษาวินัยทางการคลัง แลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามลําดับ 

  ขอ 7  ใหสํานักงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พรอมท้ัง
สถานะหนี้สาธารณะของประเทศตอคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน 

  ขอ 8  ในการจัดทําแผนบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรี    
ใหสํานักงานรวบรวมและจัดทําแผน โดยพิจารณาความจําเปนของการกูเงิน การคํ้าประกัน การใหกูตอ หรือ
การดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

          (1) เปนโครงการท่ีสอดคลองกับทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 

 (2) เปนโครงการท่ีมีรายงานศึกษาความเหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และการเงิน 

 (3) เปนโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุ มัติแลว หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา              
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นชอบแลว หรืออยูระหวางการพิจารณาโครงการของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงท้ังนี้ คาดวาจะสามารถทําการกูเงินไดในปงบประมาณนั้น  

 (4) เปนการลงทุนท่ีจะไดรับรายไดตอบแทนเปนเงินตราตางประเทศหรือสามารถประหยัด
เงินตราตางประเทศ หรือมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางคุมคา โดยคํานึงถึงผลกระทบของ      
ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนดวย 

 (5)1

2 รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐท่ีจะกอหนี้ตองมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง หรือมี
ความสามารถในการชําระหนี้คืนได ท้ังนี้ ในกรณีของรัฐวิสาหกิจจะตองมีสัดสวนความสามารถในการทํารายได
เทียบกับภาระหนี้ของกิจการนับแตมีการกอหนี้ ในอัตราไมต่ํากวาหนึ่งจุดหาดวย 

 (6) หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐจะตองมีความสามารถในการ
ดําเนินโครงการและแผนงานเงินกูไดตามท่ีเสนอ โดยมีความพรอมทางดานบุคลากรและงบประมาณสมทบ 

 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ มีความจําเปนตองกอหนี้ 
แตไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งได ใหสํานักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณี 

 ขอ 9  โครงการลงทุนภาครัฐท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     
อันจะมีผลเปนการกอหนี้สาธารณะ ใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐจัดทําโครงการ
เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือวิเคราะหโครงการ 

 เพ่ือประโยชนในการกําหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการลงทุนภาครัฐ
และจัดทําแผนความตองการเงินกูของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐในระยะสามถึง
หาปถัดไป รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีจะขอใชเงินกูตามแผนดังกลาวในแตละปงบประมาณ 

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให เปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด 

2
 มาตรา 8 (5) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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 ขอ 10  สํานักงานอาจขอใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดทําและรายงานหนี้ตางประเทศของ
ภาคธนาคารและธุรกิจท่ีไมใชธนาคาร รวมท้ังประมาณการสภาพคลองของตลาดการเงินในประเทศเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของคณะกรรมการไดตามท่ีจําเปน 

 ขอ 11  ใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หนวยงานในกํากับดูแล    
ของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงแผนการบริหารหนี้สาธารณะใหสํานักงานทราบตามตารางเวลาการ
จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และใหจัดทํารายงานผลการกอหนี้ใหม รวมท้ังการเบิกจายเงินกู การปรับ
โครงสรางหนี้ โดยระบุเง่ือนไขท่ีเปนสาระสําคัญภายในสิบหาวันหลังจากดําเนินการ พรอมท้ังจัดทํารายงาน
สถานะหนี้สาธารณะ 

 ขอ 12  ใหสํานักงานขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ 
หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดสงขอมูล ดังตอไปนี้  
 (1) การกอหนี้และการปรับโครงสรางหนี้ท่ีไมใชหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 หลังจากท่ีไดมีการผูกพันในสัญญา ท้ังนี้ ขอมูลดังกลาวอยางนอยจะตองระบุ
วัตถุประสงค วงเงิน สกุลเงิน ระยะเวลาในการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของและเง่ือนไข
การเบิกจาย 

 (2) การทําธุรกรรมอ่ืนนอกเหนือจากการกอหนี้แตมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภาระ
ผูกพันท่ีจัดเปนหนี้สาธารณะ เชน การแปลงหนี้ (SWAP) การขยายเวลา การชําระหนี้ หลังจากท่ีไดมีการทํา
ธุรกรรมนั้น 

 ขอ 13  ใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของ
รัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ ประกอบดวย การเบิกจายเงินกู ยอดหนี้
สาธารณะคงคาง และความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานแตละเดือน เสนอสํานักงานตามแบบท่ีกําหนด
ภายในวันท่ีเจ็ดของเดือนถัดไป 

 ขอ 14  ในการบริหารหนี้สาธารณะ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปนี้  

(1) ดําเนินการจัดหาเงินกูตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจากแหลงเงินกูท่ีเหมาะสม 

(2) กําหนดรูปแบบ วิธีการ เง่ือนไขการกูเงิน และการออกตราสารหนี ้
 (3) กําหนดคาใชจายในการกูเงิน การออกและจัดการตราสารหนี้ ใหเหมาะสมกับเง่ือนไขของ
แหลงเงินกู 
 (4) ดําเนินการใหมีการลงนามผูกพันในสัญญากูเงิน สัญญาคํ้าประกัน การใหกูตอ และการ
ปรับโครงสรางหนี้ และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการหนี ้
 (5) กํากับ ติดตามใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของสัญญากูเงิน สัญญาคํ้าประกัน และสัญญาใหกูตอใหเปนไปตามขอผูกพันและกรอบวงเงินท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว  
 (6) ติดตามการบริหารโครงการหรือแผนงาน และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการ
เก่ียวกับความคืบหนาผลการดําเนินงาน การเบิกจาย ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข รวมท้ังพิจารณาปรับ
วงเงินคาใชจาย และระยะเวลาดําเนินโครงการหรือแผนงานไดตามความจําเปน เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
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 (7) จัดทํารายงานการกูเงินและการคํ้าประกันท่ีกระทําในปงบประมาณท่ีลวงมาแลวเสนอตอ
กระทรวงการคลังเพ่ือเสนอรัฐสภาทราบตามมาตรา 17 และจัดทํารายงานสถานะของหนี้สาธารณะเสนอตอ
คณะกรรมการเพ่ือเสนอตอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 35 (1) 
 (8) บริหารงบชําระหนี้ ใหสอดคลองกับภาระหนี้ ท่ีครบกําหนด และแผนการบริหาร            
หนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 

 ขอ 15  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หนวยงานในกํากับ
ดูแลของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมใชเงินกูตามวัตถุประสงค ไมปฏิบัติตามกรอบท่ีคณะรัฐมนตรี
อนุมัติไว หรือไมมีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน โดยดําเนินงานลาชากวากรอบเวลา      
ท่ีกําหนดมาก หรือขัดกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ใหสํานักงานทักทวงไปยังหนวยงาน
ดังกลาว เพ่ือใหดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว และหากไมดําเนินการแกไขใหสํานักงานรายงาน
คณะกรรมการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระงับการใชเงินกูนั้น 

 ขอ 16  ในกรณีท่ีโครงการหรือแผนงานใดไดดําเนินการแลวเสร็จ ใหสํานักงานติดตาม
ประเมินผล และจัดทํารายงานผลสําเร็จของโครงการนั้น ประกอบดวย ความสอดคลองของวัตถุประสงค 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของโครงการ และความยั่งยืนของโครงการเพ่ือเสนอตอกระทรวงการคลัง
พรอมกับรายงานการกูเงินและการคํ้าประกันตามขอ 14 (7)  

 ขอ 17  ใหสํานักงานเปนผูดําเนินการเจรจาและลงนามขอรับความชวยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการท่ีไมมีดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากแหลงเงินกู เชน ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย 

 ขอ 18  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
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