ร่าง
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....
______________________
เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะมีกรอบและแนวทางในการดาเนินการที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 35 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการนโยบายและก ากั บการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
“โครงการ” หมายความว่า โครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีระยะเวลา
การดาเนินการที่ชัดเจน ซึ่งกระทาโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน
ภาครัฐ และให้หมายความรวมถึงโครงการลงทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ต่อจากกระทรวงการคลังด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
กรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ
______________
ข้อ 5 การบริหารหนี้สาธารณะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานกาหนดสัดส่วนเกี่ยวกับการก่อหนี้และการบริหาร
หนี้ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ข้อ 6 ให้สานักงานจัดทากลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (5 ปี) และจัดทากรอบการบริหารหนี้
(Portfolio Benchmark) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้ของรัฐบาลและหนี้ที่เป็นภาระต่อ
งบประมาณ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้านอัตราดอกเบี้ย และด้านการปรับ
โครงสร้างหนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์การบริหารหนี้
สาธารณะระยะปานกลาง และ Portfolio Benchmark เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทุกปี
ข้อ 7 ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ ดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงในการ
บริหารหนี้ตามแนวทางที่สานักงานกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้หน่วยงานดังกล่าว
รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงดังกล่าวต่อสานักงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ

-๒ข้อ 8 ให้สานักงานจัดทาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แหล่งเงินลงทุนและแนวทางการระดมทุนสาหรับโครงการ
พัฒ นาหรื อโครงการ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ เพื่อประโยชน์ในการเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแหล่งเงินลงทุนสาหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการ
ข้อ 9 ห้ามกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กู้เงินเพื่อ
นามาชาระคืนดอกเบี้ยจ่ายที่ครบกาหนด เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มีความจาเป็นต้องกู้เงิน ใหม่เพื่อ
นามาชาระคืนดอกเบี้ยจ่ายที่ครบกาหนด ให้หน่วยงานนั้นเสนอเหตุผลความจาเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และ
แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติการกู้เงิน
หมวด 2
การจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
______________
ข้อ ๑0 ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ส่งแผน
ความต้องการเงินกู้ สาหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการที่จะมีผลเป็นการก่อหนี้สาธารณะในระยะ 5 ปีถัดไปให้
สานักงานตามแบบที่สานักงานกาหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อใช้ในการประมาณการความต้องการการกู้เงิน
และการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในระยะปานกลาง (5 ปี)
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่จะใช้เงินกู้ และ
จัดส่งให้สานักงานเพื่อใช้ในการกาหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ
ให้สานักงานจัดทาแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง และจัดลาดับความสาคัญของโครงการพัฒนาที่จะ
ใช้เงินกู้เสนอคณะกรรมการพิจ ารณาให้ ความเห็นชอบพร้อมกับการเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ และให้พิจารณาทบทวนแผนความต้องการเงินกูด้ ังกล่าวทุกปี
ข้ อ 11 การจั ดท าแผนความต้ องการเงิ นกู้ ระยะปานกลางและแผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะประจ าปี
งบประมาณ ให้สานักงานพิจารณาแหล่งเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 8
การจั ด ท าแผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะประจ าปี ง บประมาณ ให้ ส านั ก งานพิ จ ารณาการกู้ เ งิ น ของ
กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังดาเนินการ
โดยคานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณนั้นด้วย
(2) การกู้เงินเพื่อนามาใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนา ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(ข) มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม การเงิน หรือสิ่งแวดล้อม
(ค) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการพัฒนา หรือผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(ง) มีความพร้อมในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาและแผนการกู้เงินที่เสนอไว้
(3) การกู้เงินเพื่อนามาใช้ในการดาเนินโครงการ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอานาจอนุมัติตามกฎหมายจัดตั้งได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการ
(ข) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคสอง (2) (ก) (ง)

-๓(4) การกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ดาเนินกิจการทั่วไป หรือปรับโครงสร้างหนี้ ให้สานักงานพิจารณาตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
ข้อ 12 ในการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ ให้สานักงานพิจารณาหลักเกณฑ์การ
กู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ทาธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยต้องมีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง หรือมีความสามารถในการชาระหนี้ ได้ ซึ่งต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระ
หนี้ของกิจการนับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ากว่าหนึ่ง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามวรรคหนึ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งกู้ เ งิ น แต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วได้
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นให้เป็นรายกรณีก็ได้
ข้อ 13 แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณให้เป็นตามที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ การกู้เงินและการค้าประกัน การชาระหนี้ การบริหาร
หนี้คงค้าง หรือการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้สานักงานประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน
ภาครัฐ เพื่อรวบรวมแผนการกู้เงินและการบริหารหนี้ที่จะกระทาในปีงบประมาณนั้น ตามแบบที่สานักงานกาหนดภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี
(2) ให้สานักงานศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ ฐานะการเงิน
การคลังของประเทศ เพื่อกาหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามที่กาหนดไว้ในหมวด 1 กรอบวินัยการคลังในการ
บริหารหนี้สาธารณะ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
(3) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดส่งรายงานสถานะและภาระหนี้ต่างประเทศ ข้อมูลประมาณการสภาพคล่อง
ของตลาดการเงินในประเทศและมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการให้สานักงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
(4) ให้สานักงานเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณถัดไปต่อ คณะกรรมการภายในเดือน
สิงหาคม เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ข้อ 14 การค้าประกันของกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการค้าประกัน
การชาระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ
การให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง
กรอบวงเงินการค้าประกันและการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินการค้าประกันและการให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน
การเงินภาครัฐ
หมวด 3
การดาเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
______________
ข้ อ ๑5 เมื่ อคณะรั ฐมนตรี ได้ อนุ มั ติ แผนการบริ หารหนี้ สาธารณะประจ าปี งบประมาณแล้ ว ให้ ส านั กงาน
ดาเนินการกู้เงินและบริหารหนี้สาธารณะให้เป็นไปตามหลักวินัยการคลังตามที่กาหนดไว้ในหมวด 1 กรอบวินัยการคลัง
ในการบริหารหนี้สาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบการบริหารหนี้ (Portfolio Benchmark) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

-๔คณะกรรมการ รวมถึงกากับติดตามให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน
ภาครัฐปฏิบัติตามข้อผูกพันและกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้
ข้อ 16 กรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะระหว่างปี ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณีไ ม่เ กิน กรอบวงเงิน ที่ไ ด้ร ับ การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ เป็นอานาจของคณะกรรมการและ
รายงานคณะรั ฐมนตรี ทราบ เว้นแต่กรณีที่เป็นโครงการหรือโครงการพัฒนาที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ให้หน่วยงานนั้นเสนอโครงการพัฒนาหรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) กรณีเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้สานักงานพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในหมวด 2 การจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเสนอคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 17 ภายใต้บังคับข้อ 16 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณแล้ว
ห้ามไม่ให้ก่อหนี้นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติตามแผน เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะ ให้หน่วยงานนั้นแจ้งต่อสานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้สานักงานรายงาน
คณะกรรมการทราบ
หมวด 4
การกากับติดตามและการประเมินผล
และการรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ
______________
ส่วนที่ 1
การกากับติดตามและการประเมินผล
______________
ข้อ 18 เพื่อให้การดาเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สานักงาน
กากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้และการบริหารโครงการพัฒนาหรือโครงการ เพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการดาเนินงาน
การเบิกจ่ายเงินกู้ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อ 19 ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ จัดส่ง
ข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ให้สานักงาน
(1) รายงานผลการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาหรือโครงการ รวมทั้ง
รายงานผลการบริหารหนี้เงินกู้ ตามแบบที่สานักงานกาหนดภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป
(2) ในกรณีที่โครงการพัฒนาหรือโครงการใดดาเนินการแล้วเสร็จ ให้จัดทารายงานผลสาเร็จของโครงการดังกล่าว
โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตามแบบที่สานักงานกาหนด
ข้อ 20 ให้สานักงานจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้สานักงานจัดทาแผนการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา
และรายงานผลการติดตามและการประเมินผลประจาปีงบประมาณให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ 21 ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ หากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแล
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ไม่ปฏิบัติตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ปฏิบัติขัดกับข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หรือไม่
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ให้สานักงานทักท้วงไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่

-๕เกิ ดขึ้ นภายในระยะเวลาที่ ก าหนด และหากหน่ วยงานนั้ น ไม่ แก้ ไขให้ ส านั กงานรายงานคณะกรรมการเพื่ อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ในการกากับติดตามการบริหารหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัฐวิสาหกิจที่ทาธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ โดยกระทรวงการคลัง ไม่ได้
ค้าประกัน จัดส่งข้อมูลหนี้เงินกู้ให้สานักงานภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไปตามแบบที่สานักงานกาหนด
ส่วนที่ 2
การรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ
______________
ข้อ 23 ให้สานักงานรายงานสถานะหนี้สาธารณะประจาเดือนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงานภายในสิ้นเดือนถัดไป
ข้อ 24 ให้สานักงานรายงานการกู้เงินและการค้าประกัน สถานะหนี้สาธารณะ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือ
โครงการพัฒนา ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 16 วรรคสอง มาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๕ (๑) ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะ
บทเฉพาะกาล
______________
ข้อ 25 ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้เงิน การค้าประกัน การจัดทา
แผนการบริ ห ารหนี้ สาธารณะ การดาเนิ น การตามแผนการบริห ารหนี้สาธารณะ และการกากับ ติดตามและการ
ประเมินผลที่ได้กระทาก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และการดาเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ .........................................
ประธานกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ

