
 

ร่าง 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....  
______________________ 

  
 เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะมีกรอบและแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  
“โครงการ” หมายความว่า โครงการอ่ืนนอกเหนือจากโครงการพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีระยะเวลา

การด าเนินการที่ชัดเจน ซึ่งกระท าโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน
ภาครัฐ และให้หมายความรวมถึงโครงการลงทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ต่อจากกระทรวงการคลังด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ         

 

ข้อ 4  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

 

หมวด ๑ 
กรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ 

  ______________ 
 

ข้อ 5  การบริหารหนี้สาธารณะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานก าหนดสัดส่วนเกี่ยวกับการก่อหนี้และการบริหาร
หนี้ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

 

ข้อ 6  ให้ส านักงานจัดท ากลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (5 ปี) และจัดท ากรอบการบริหารหนี้ 
(Portfolio Benchmark) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้ของรัฐบาลและหนี้ที่เป็นภาระต่อ
งบประมาณ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้านอัตราดอกเบี้ย และด้านการปรับ

ส าหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นวันที่ 18 มิถุนายน 2561 
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โครงสร้างหนี้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์การบริหารหนี้
สาธารณะระยะปานกลาง และ Portfolio Benchmark เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทุกปี 

 

ข้อ 7  ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงในการ
บริหารหนี้ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้หน่วยงานดังกล่าว
รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงดังกล่าวต่อส านักงานเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

 

 ข้อ 8  ให้ส านักงานจัดท าหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แหล่งเงินลงทุนและแนวทางการระดมทุนส าหรับโครงการ
พัฒนาหรือโครงการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือประโยชน์ในการเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแหล่งเงินลงทุนส าหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการ  
 

ข้อ 9  ห้ามกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กู้เงินเพ่ือ
น ามาช าระคืนดอกเบี้ยจ่ายที่ครบก าหนด เพ่ือเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มีความจ าเป็นต้องกู้เงินใหม่เพ่ือ
น ามาช าระคืนดอกเบี้ยจ่ายที่ครบก าหนด ให้หน่วยงานนั้นเสนอเหตุผลความจ าเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และ
แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติการกู้เงิน 
 

หมวด 2 
การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

______________ 
 

ข้อ ๑0  ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐส่งแผน
ความต้องการเงินกู้ส าหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการที่จะมีผลเป็นการก่อหนี้สาธารณะในระยะ 5 ปีถัดไปให้
ส านักงานตามแบบที่ส านักงานก าหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพ่ือใช้ในการประมาณการความต้องการการกู้
เงินและการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในระยะปานกลาง (5 ปี) 

ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่จะใช้เงินกู้และ
จัดส่งให้ส านักงานเพ่ือใช้ในการก าหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ 

ให้ส านักงานจัดท าแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง และจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาที่จะ
ใช้เงินกู้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมกับการเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ และให้พิจารณาทบทวนแผนความต้องการเงินกูด้ังกล่าวทุกป ี 

 

ข้อ 11  การจัดท าแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลางและแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ ให้ส านักงานพิจารณาแหล่งเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 8  

การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ให้ส านักงานพิจารณาการกู้ เงินของ
กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังด าเนินการ 
โดยค านึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณนั้นด้วย 
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(2) การกู้เงินเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนา ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     (ก) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     (ข) มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม การเงิน หรือสิ่งแวดล้อม 
     (ค) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนา หรือผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

     (ง) มีความพร้อมในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาและแผนการกู้เงินที่เสนอไว้ 
(3) การกู้เงินเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     (ก) คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอ านาจอนุมัติตามกฎหมายจัดตั้งได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
     (ข) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง (2) (ก) (ง)  
(4) การกู้เงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน ด าเนินกิจการทั่วไป หรือปรับโครงสร้างหนี้ ให้ส านักงานพิจารณาตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม  
 

ข้อ 12 ในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ให้ส านักงานพิจารณาหลักเกณฑ์การ
กู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ท าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง หรือมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ ซึ่งต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระ
หนี้ของกิจการนับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ ากว่าหนึ่ง  

รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งที่มีความจ าเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้
รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจ าเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือขออนุมัติการกู้เงิน 

 

ข้อ 13  แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณให้เป็นตามที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ การกู้เงินและการค้ าประกัน การช าระหนี้ การบริหาร
หนี้คงค้าง หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ  

เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ส านักงานประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน

ภาครัฐ เพ่ือรวบรวมแผนการกู้เงินและการบริหารหนี้ที่จะกระท าในปีงบประมาณนั้น ตามแบบที่ส านักงานก าหนดภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี 

(2) ให้ส านักงานศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ ฐานะการเงิน
การคลังของประเทศ เพ่ือก าหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 1 กรอบวินัยการคลังในการ
บริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 (3) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดส่งรายงานสถานะและภาระหนี้ต่างประเทศ ข้อมูลประมาณการสภาพคล่อง
ของตลาดการเงินในประเทศและมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการให้ส านักงานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

(4) ให้ส านักงานเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณถัดไปต่อคณะกรรมการภายในเดือน
สิงหาคม เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี 



-๔- 
 
 

 

ข้อ 14  การค้ าประกันของกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการค้ าประกัน
การช าระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ  

การให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง 

กรอบวงเงินการค้ าประกันและการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินการค้ าประกันและการให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน
การเงินภาครัฐ 
 

หมวด 3 
การด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

______________ 
 

ข้อ ๑5  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณแล้ว  ให้ส านักงาน
ด าเนินการกู้เงินและบริหารหนี้สาธารณะให้เป็นไปตามหลักวินัยการคลังตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 1 กรอบวินัยการคลัง
ในการบริหารหนี้สาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบการบริหารหนี้ (Portfolio Benchmark) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ รวมถึงก ากับติดตามให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน
ภาครัฐปฏิบัติตามข้อผูกพันและกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้  
 

ข้อ 16  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะระหว่างปี ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) กรณีไม่เกินกรอบวงเงินที ่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการและ
รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ เว้นแต่กรณีที่เป็นโครงการหรือโครงการพัฒนาที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ให้หน่วยงานนั้นเสนอโครงการพัฒนาหรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๒) กรณีเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ส านักงานพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในหมวด 2 การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือเสนอคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัต ิ

 

ข้อ 17 ภายใต้บังคับข้อ 16 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณแล้ว 
ห้ามไม่ให้ก่อหนี้นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติตามแผน เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะ ให้หน่วยงานนั้นแจ้งต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวเพ่ือให้ส านักงานรายงาน
คณะกรรมการทราบ 

 

หมวด 4 
การก ากับติดตามและการประเมินผล  

และการรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ 
______________ 

 

 
 



-๕- 
 
 

ส่วนที่ 1 
การก ากับติดตามและการประเมินผล 

______________ 
 

ข้อ 18  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส านักงาน
ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้และการบริหารโครงการพัฒนาหรือโครงการ เพ่ือรายงานความคืบหน้า ผลการด าเนินงาน 
การเบิกจ่ายเงินกู ้ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
 

ข้อ 19  ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ จัดส่ง
ข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ให้ส านักงาน 
          (1) รายงานผลการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาหรือโครงการ รวมทั้ง
รายงานผลการบริหารหนี้เงินกู ้ตามแบบท่ีส านักงานก าหนดภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป 
          (2) ในกรณีที่โครงการพัฒนาหรือโครงการใดด าเนินการแล้วเสร็จ ให้จัดท ารายงานผลส าเร็จของโครงการดังกล่าว 
โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตามแบบที่ส านักงานก าหนด     
 

ข้อ 20  ให้ส านักงานจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ส านักงานจัดท าแผนการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 
และรายงานผลการติดตามและการประเมินผลประจ าปีงบประมาณให้คณะกรรมการทราบ  
 

ข้อ 21  ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ หากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแล
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ไม่ปฏิบัติตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ปฏิบัติขัดกับข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หรือไม่
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ให้ส านักงานทักท้วงไปยังหน่วยงานนั้นเพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากหน่วยงานนั้นไม่แก้ไขให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา  
 

ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับติดตามการบริหารหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยกระทรวงการคลังไม่ได้
ค้ าประกัน จัดส่งข้อมูลหนี้เงินกู้ให้ส านักงานตามแบบและระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 
 

ส่วนที่ 2 
การรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ 

______________ 
 

ข้อ 23  ให้ส านักงานรายงานสถานะหนี้สาธารณะประจ าเดือนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ 
และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานภายในสิ้นเดือนถัดไป 

 



-๖- 
 
 

ข้อ 24  ให้ส านักงานรายงานการกู้เงินและการค้ าประกัน สถานะหนี้สาธารณะ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือ
โครงการพัฒนา ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 16 วรรคสอง มาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๕ (๑) ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะ 
 

บทเฉพาะกาล 
______________ 

 

ข้อ 25  ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้เงิน การค้ าประกัน การจัดท า
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ การด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และการก ากับติดตามและการ
ประเมินผลที่ได้กระท าก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และการด าเนินการในข้ันตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ......................................... 
 
 

ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 


