
 
 

ข้อบังคับกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการซ้ือเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

เพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์ในการชาํระหน้ีเม่ือถงึกาํหนด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบบัที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
-------------------- 

 
  อาศัยอาํนาจตามมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี กาํหนดข้อบังคบัไว้ดังต่อไปน้ี 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ ในข้อบงัคับน้ี 
          “หลักทรัพย์” หมายความว่า พันธบตัรหรือหลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศ 

หลักทรัพย์ที่รัฐบาลต่างประเทศคํา้ประกนั หรือหลักทรัพย์ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ แต่ไม่รวมถงึ

หลักทรัพย์ที่เป็นหุ้น 
           “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณชิย์ภายในประเทศ หรือธนาคารพาณชิย์ 
ในต่างประเทศ 
           “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
           “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการนาํเงินคงคลังไปซ้ือ
เงินตราและหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
  ข้อ ๒ การนาํเงินคงคลังไปซ้ือเงินตราต่างประเทศหรือซ้ือหลักทรัพย์ ให้ปฏบิัตติาม

หลักเกณฑด์ังน้ี 
   ๒.๑ ให้รัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินคงคลังเพ่ือซ้ือเงินตราต่างประเทศหรือหลักทรัพย์

ต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องชาํระหน้ี  ในวงเงินไม่เกนิจาํนวนหน้ีที่ถงึกาํหนดชาํระเงินในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ 

๕ ปี ตามสญัญาเงินกู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ 
   ๒.๒ การอนุมัติจ่ายเงินคงคลังตามข้อ ๒.๑ ให้คาํนึงถงึเงินคงคลังที่
จะต้องสาํรองไว้ใช้จ่ายให้เพียงพอด้วย 
            

   



 ๒
หน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการนาํเงินคงคลังไป   ข้อ ๓

๑
 ให้มีคณะกรรมการคณะ

ซ้ือเงินตรา และหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกจิด้าน
รายจ่ายและหน้ีสนิ เป็นประธานกรรมการ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อธบิดีกรมบัญชีกลาง ผู้อาํนวยการ

สาํนักงานเศรษฐกจิการคลังและผู้อาํนวยการสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะเป็นกรรมการ โดยมีผู้อาํนวยการ

สาํนักบริหารการชาํระหน้ีและสารสนเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อาํนวยการส่วนบริหารการ

ชาํระหน้ีรัฐบาลเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที่ ดังน้ี 

   ๓.๑ พิจารณาสกุลเงินตราและจาํนวนเงินที่ต้องชาํระตามสญัญาเงินกู้เพ่ือขอ

อนุมัติใช้เงินคงคลังไปซ้ือเงินตราต่างประเทศหรือหลักทรัพย์เพ่ือใช้ชาํระหน้ีน้ัน 
   ๓.๒ พิจารณานาํเงินคงคลังไปซ้ือเงินตราต่างประเทศหรือหลักทรัพย์

เพ่ือใช้ชาํระหน้ีตามข้อ ๓.๑ ตามวธิกีารที่เหน็สมควร 

  ๓.๓ พิจารณาการนาํเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร 
   ๓.๔ กาํหนดหลักเกณฑวิ์ธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการควบคุมดูแลหลักทรัพย์

ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งผู้เกบ็รักษาหลักทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   ๓.๕ พิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ อนัอาจเกดิขึ้นจากการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ี 
   ๓.๖ รายงานผลการดาํเนินงานให้รัฐมนตรีทราบ 
  คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองที่อยู่ในอาํนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการได้ตามที่เหน็สมควร 
 

หมวด ๒ 
  การซ้ือเงินตราต่างประเทศและการนาํเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร 
 
  ข้อ ๔ การซ้ือเงินตราต่างประเทศ ให้ซ้ือสกุลเงินตราที่จะต้องชาํระหน้ีในวงเงินไม่เกนิ

จาํนวนหน้ีที่ถงึกาํหนดชาํระในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ ๕ ปี ตามสญัญาเงินกู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ 
  ข้อ ๕ ให้กระทรวงการคลังหรือผู้ที่กระทรวงการคลังมอบหมาย จดัซ้ือเงินตรา

ต่างประเทศในอตัราที่เหน็ว่าดีที่สดุ 
  ข้อ ๖ การนาํเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร ให้ฝากกบัธนาคารภายในประเทศ

หรือธนาคารในต่างประเทศดังต่อไปน้ี คือ 
  ๖.๑

๒
ธนาคารของรัฐ หรือธนาคารที่กระทรวงการคลังให้ความเหน็ชอบ 

 

    

 
 
 

                                                 
๑ ข้อ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

 
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศเพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์            

ในการชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒ ข้อ ๖.๑ แก้ไขเพ่ิมเตมิโดย
 
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศเพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์            

ในการชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



 ๓
 
๖.๒ ธนาคารพาณชิย์ในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

    (๑) มีขนาดของเงินกองทุนใหญ่เป็นอนัดบัที่ ๑ ถงึ ๑๐๐ อนัดับแรก

ของโลก และ 
(๒) มีขนาดของเงินกองทุนใหญ่เป็นอนัดบัที่ ๑ ถงึ ๑๐ อนัดบัแรก

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือของประเทศญ่ีปุ่น หรือ ๓ อนัดบัแรกของประเทศอื่น และ 
    (๓) ได้รับการจัดอนัดบัไม่ตํ่ากว่า AA โดย Standard & Poor’s 

Corporation หรือ Aa โดย Moody’s Investor Services, Inc . หรืออนัดบัที่เทยีบเท่าโดยองค์กร
จัดอนัดับความน่าเช่ือถอืของธุรกจิอื่นที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  ข้อ ๗

๓
 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้เปิดในนามของสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

  ข้อ ๘
๔
 ในการถอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้า

กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน และผู้อาํนวยการสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะหรือรองผู้อาํนวยการ

สาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะลงนามร่วมกนั 
  ข้อ ๙ การถอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ถอนได้เพ่ือการดังต่อไปน้ี 
   ๙.๑ ซ้ือหลักทรัพย์ ตามข้อ ๑๑ 
   ๙.๒ นาํส่งดอกเบี้ย หรือ ดอกผล ตามข้อ ๑๐ และ ๑๖ 
   ๙.๓ ชาํระหน้ีตามข้อ ๑๗ 
  ข้อ ๑๐ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนาํเงินฝากธนาคาร ให้นาํส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
อย่างน้อยปีละคร้ัง 
 

หมวด ๓ 
การซ้ือหลักทรัพย์ 

 
  ข้อ ๑๑ การซ้ือหลักทรัพย์ ให้ซ้ือในสกุลเงินตราที่จะต้องชาํระหน้ีในวงเงินไม่เกนิ

จาํนวนหน้ีที่ถงึกาํหนดชาํระในช่วงระยะเวลาไม่เกนิ ๕ ปี ตามสญัญาเงินกู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ 
  ข้อ ๑๒ ให้กระทรวงการคลังหรือผู้ที่กระทรวงการคลังมอบหมาย จดัซ้ือหลักทรัพย์ตาม

วิธกีารที่คณะกรรมการเหน็สมควร 
  ข้อ ๑๓ อายุคงเหลือของหลักทรัพย์ ณ วันซ้ือ จะต้องใกล้เคียงและไม่เกนิวันที่ถงึ

กาํหนดชาํระหน้ีตามสญัญาเงินกู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ 
  ข้อ ๑๔ หลักทรัพย์ที่ซ้ือจะต้องมีจาํนวนที่ชาํระคืน ณ วันครบกาํหนดไถ่ถอนไม่เกนิกว่า

จาํนวนหน้ีที่ต้องชาํระตามสญัญาเงินกู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ 

                                                 
๓ ข้อ ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

 
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศเพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์            

ในการชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ ข้อ ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

 
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศเพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์            

ในการชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๑๑๒ 
 

 



 ๔
 

 
  ข้อ ๑๕ จาํนวนเงินอนัเป็นค่าซ้ือหลักทรัพย์ จะสงูหรือตํ่ากว่าราคาที่ตราไว้ของ

หลักทรัพย์กไ็ด้ 
  ข้อ ๑๖ ดอกผลที่ได้รับจากการซ้ือหลักทรัพย์ ให้นาํส่งเป็นรายได้แผ่นดินอย่างน้อย 
ปีละคร้ัง 
 

หมวด ๔ 
การชาํระหน้ี 

 
  ข้อ ๑๗ เม่ือถงึกาํหนดชาํระหน้ีรายใด ให้นาํเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารหรือ

เงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ซ้ือไว้เพ่ือการชาํระหน้ีรายน้ัน ไปชาํระหน้ี

ดังกล่าว 
  ข้อ ๑๘ เงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เม่ือครบกาํหนด หากยัง

ไม่ถงึกาํหนดชาํระหน้ี ให้นาํไปฝากธนาคารตามข้อ ๖ เพ่ือรอการชาํระหน้ีต่อไป 
 

หมวด ๕ 
การจัดการดูแลเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์ 

 
ข้อ ๑๙

๕
 ให้สาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ มีหน้าที่จดัการดูแลเกี่ยวกบัเงินตรา

ต่างประเทศและหลักทรัพย์ ดังน้ี    

 ๑๙.๑ ดูแลดอกเบี้ย และดอกผลที่ได้รับจากการนาํเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร

หรือจากการซ้ือหลักทรัพย์ และนาํส่งเป็นรายได้แผ่นดนิตามข้อ ๑๐ และ ๑๖ 

 ๑๙.๒ เกบ็รักษาหลักฐานการฝากเงินกบัธนาคาร และเกบ็รักษาหลักทรัพย์ หรือ

แต่งตั้งผู้ทาํหน้าที่เกบ็รักษาหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร 

 ๑๙.๓ จดัทาํทะเบียนควบคุมเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารและหลักทรัพย์ที่ซ้ือไว้ 

ตลอดจนรายงานยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารและรายละเอยีดของหลักทรัพย์ เสนอรัฐมนตรีเพ่ือ

ทราบภายในสี่สบิห้าวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ๑๙.๔ ดาํเนินการชาํระหน้ีตามข้อ ๑๗ และ ๑๘ 

 ๑๙.๕ ดาํเนินการอื่นใด ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย 

 

 

 

                                                 
๕ ข้อ ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเตมิโดย

 
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศเพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์            

ในการชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๕
  ข้อ ๒๐

๖ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ เกดิขึ้นจากการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ี ให้จ่ายจาก

เงินที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ แผนงานจัดการทรัพย์สนิ

และหน้ีสนิ            ของรัฐ งานบริหารการชาํระหน้ี 
  ข้อ ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 
  ข้อ ๒๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

                              (นายสธุ ี สงิห์เสน่ห์) 
                                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
๖ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเตมิโดย

 
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศเพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์            

ในการชาํระหน้ีเม่ือถึงกาํหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 


