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พระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  

พ.ศ. ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๑๔  ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจปรับโครงสรางหนี้สาธารณะโดยดําเนินการกูเงิน

รายใหมเพื่อชําระหนี้เดิม  แปลงหนี้  ชําระหนี้กอนถึงกําหนดชําระ  ขยายหรือยนระยะเวลาชําระหนี้   

ตออายุ  ซ้ือคืน  หรือไถถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล  หรือทําธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เปนประโยชนตอ

การปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๒๐   ใหกระทรวงการคลังกู เ งินไดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

(๑) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายได 

(๒) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ 

(๔) ใหหนวยงานอื่นกูตอ 

(๕) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

เงินบาทหรือเงินตราตางประเทศที่ไดรับจากการกูเงินตาม  (๒)  ถึง  (๕)  ใหนําไปใชได 

ตามวัตถุประสงคของการกูเงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๔/๑  แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“มาตรา  ๒๔/๑  ในกรณีที่หนี้สาธารณะซึ่งจะทําการปรับโครงสรางหนี้มีจํานวนเงินมาก  และ

กระทรวงการคลังเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวในคราวเดียวกัน  กระทรวงการคลัง

อาจทยอยกูเงินเปนการลวงหนาไดไมเกินสิบสองเดือนกอนวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ 

เงินที่ไดรับจากการกูเงินตามวรรคหนึ่ง  ใหนําสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง

หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๒๕  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ  หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการเงินภาครัฐ  มีความจําเปนตองใชเงินสําหรับโครงการหรือ

แผนงานที่รัฐบาลเห็นวามีความจําเปนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และหากกระทรวงการคลังเปนผูกู

และนํามาใหหนวยงานดังกลาวกูตอจะเปนการประหยัดและทําใหการบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน  ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินเพื่อใหหนวยงานดังกลาวกูตอไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกูตามวรรคหนึ่งใหนับรวมในวงเงิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถากูเปนเงินตราตางประเทศ  ใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา  ๒๒ 

(๒) ถากูเปนเงินบาท  ใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา  ๒๘” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๕/๑  แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“มาตรา  ๒๕/๑  การกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหกระทําโดยการออก 

ตราสารหนี้ตามความจําเปนในการสรางอัตราดอกเบี้ยสําหรับใชอางอิงในตลาดตราสารหนี้  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  และใหนับรวมในวงเงินตามมาตรา  ๒๑ 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  ตองรวมถึงอายุและวงเงินของตราสารหนี้ที่จะใชในการสราง

อัตราดอกเบี้ยสําหรับใชอางอิงในตลาดตราสารหนี้ 

เงินที่ไดรับจากการกูเงินตามวรรคหนึ่ง  ใหนําสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง

หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายงานสถานะของหนี้สาธารณะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต

วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาภายหลังการเขารับหนาที่ 

(๒) เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

หากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหวางปโดยไมเกินวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ใหเปนอํานาจ

ของคณะกรรมการและรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) จัดทําหลักเกณฑในการกูเงิน  การค้ําประกัน  การชําระหนี้  การปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ  

และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  รวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับคาใชจายในการกูเงิน  การออกและ

จัดการตราสารหนี้  ทั้งนี้  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐ  หนวยงานในกํากับดูแล

ของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบันการเงินภาครัฐ  ยึดถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

(๔) เสนอคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๒๕/๑  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๓๐ 

(๕) แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  หรือแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๕  กองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง

หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  มาตรา  ๓๖/๑  ถึงมาตรา  ๓๖/๒๐  แหงพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“หมวด  ๕ 

กองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
 

 

มาตรา  ๓๖/๑  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกวา  “กองทุนบริหารเงินกู

เพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” 

ใหกองทุนเปนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารเงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อปรับโครงสราง

หนี้สาธารณะตามมาตรา  ๒๔/๑  และการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา  ๒๕/๑   

โดยใหมีอํานาจกระทาํการใด ๆ  ที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได 

มาตรา  ๓๖/๒  กองทุนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

มาตรา  ๓๖/๓  กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธ  กฎหมายวาดวยประกันสังคม  

และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

มาตรา  ๓๖/๔  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) เงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะตามมาตรา  ๒๔/๑ 

(๒) เงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา  ๒๕/๑ 

(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๔) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการดําเนินการของกองทุน 

(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหกองทุน 

(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

เงินและทรัพยสินของกองทุนไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ

กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

มาตรา  ๓๖/๕  เงินและทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา ๓๖/๔  ใหนําเขาบัญชี  ดังตอไปนี้ 

(๑) บัญชีปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ  เพื่อรับเงินตามมาตรา  ๓๖/๔  (๑)  รวมทั้งเงินและ

ทรัพยสินตามมาตรา  ๓๖/๔  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ที่กองทุนไดรับจากการบริหารจัดการเพื่อประโยชน 

ในการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ  หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 

(๒) บัญชีพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  เพื่อรับเงินตามมาตรา  ๓๖/๔  (๒)  รวมทั้ง 

เงินและทรัพยสินตามมาตรา  ๓๖/๔  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ (๖)  ที่กองทุนไดรับจากการบริหารจัดการ 

เพื่อประโยชนในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 

มาตรา  ๓๖/๖  เงินในบัญชีปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ  ใหกระทรวงการคลังนําไปใชจายได

ดังตอไปนี้ 

(๑) ชําระเงินตนของหนี้สาธารณะซึ่งจะทําการปรับโครงสรางหนี้ตามมาตรา  ๒๔/๑ 

(๒) ชําระดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการกูเงินตามมาตรา  ๒๔/๑ 

(๓) ชําระคาใชจายในการบริหารกองทนุตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

(๔) ชําระคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

มาตรา  ๓๖/๗  เงินในบัญชีพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  ใหกระทรวงการคลังนําไป 

ใชจายไดดังตอไปนี้ 

(๑) ไถถอนตราสารหนี้ที่ออกตามมาตรา  ๒๕/๑ 

(๒) ชําระดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ตามมาตรา  ๒๕/๑ 

(๓) ชําระคาใชจายในการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการกองทนุกําหนด 
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(๔) ชําระคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

มาตรา  ๓๖/๘  ในระหวางที่ยังไมมีความจําเปนตองนําเงินของกองทุนไปใชจายตามมาตรา  ๓๖/๖  

และมาตรา  ๓๖/๗  เงินของกองทุนอาจนําไปลงทุนได  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีการลงทุนในประเทศ 

     (ก) ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลังหรือตราสารหนี้อื่น

ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุดจากสถาบันจัดอนัดับความนาเชื่อถือ 

 ( ข) ทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง 

(๒) กรณีการลงทุนในตางประเทศ  ใหนําไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกเปนเงินตราสกุลหลัก

และออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาลตางประเทศ  สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ  หรือสถาบัน

การเงินระหวางประเทศ  ทั้งนี้  ตราสารหนี้ดังกลาวจะตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงสุด 

จากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

การลงทุนตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงความมั่นคง ผลตอบแทน  และความเสี่ยงที่เหมาะสม  

โดยใหสามารถทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการ

กองทุนกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการลงทุน  รวมทั้งรายชื่อเงินตราสกุลหลักและสถาบัน 

จัดอนัดับความนาเชื่อถือ 

มาตรา  ๓๖/๙  ในระหวางที่ยังมิไดนําเงินของกองทุนไปลงทุนตามมาตรา  ๓๖/๘  ใหนําไป

ฝากไวที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารพาณิชยที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

มาตรา  ๓๖/๑๐  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู 

เพื่อการปรับโครงสร างหนี้ สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ”  ประกอบดวย   

ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

และประธานกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนกรรมการและเลขานุการ  และบุคคลอื่น 

ไมเกินสองคนซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา  ๓๖/๑๑  คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
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(๑) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการนําเงินของกองทุนไปลงทุน  และการทําธุรกรรม

เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุน 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาและจายเงินของกองทุน 

(๔) กํากับดูแลการดําเนินงานของผูจัดการกองทุน  ผูชวยผูจัดการกองทุนและผูบริหารสินทรัพย

ของกองทุนในการจัดการเงินของกองทุน 

(๕) ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทุน  ผูชวยผูจัดการกองทุน  และ

ผูบริหารสินทรัพยของกองทุน 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนผูจัดการกองทุน 

(๗) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน  คาใชจาย

ในการบริหารกองทนุและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุน  การบริหารงานบุคคล  

การจางผูบริหารสินทรัพยของกองทุน  การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 

(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  ๓๖/๑๒  ใหนํามาตรา   ๓๔  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกองทุน  

โดยอนุโลม  และใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนไดรับเบี้ยประชุมหรือผลประโยชนตอบแทนอื่น

ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา  ๓๖/๑๓  ใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนผูจัดการกองทุนและ 

มีหนาที่ดําเนินกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนและตามที่คณะกรรมการ

กองทุนกําหนด 

คณะกรรมการกองทุนอาจแตงต้ังผูชวยผูจัดการกองทุนเพื่อชวยการปฏิบัติงานของผูจัดการ

กองทุนดวยก็ได 

มาตรา  ๓๖/๑๔  ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูจัดการกองทุนเปนผูมีอํานาจ

กระทําการแทนกองทุน  เพื่อการนี้  ผูจัดการกองทุนอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการอยางใด 

อยางหนึ่งแทนก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

มาตรา  ๓๖/๑๕  ผูจัดการกองทุนและผูชวยผูจัดการกองทุนอาจไดรับคาตอบแทนหรือประโยชนอื่น

ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีโดยใหถือเปนคาใชจายของกองทุน 
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มาตรา  ๓๖/๑๖  ผูจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนอาจวาจาง

ผูบริหารสินทรัพยของกองทุนเพื่อทําหนาที่บริหารเงินและทรัพยสินของกองทุนก็ได 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการคัดเลือก  รวมทั้งคุณสมบัติของผูบริหารสินทรัพยของกองทุน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

มาตรา  ๓๖/๑๗  ใหกองทุนรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนเปน 

รายไตรมาสตอคณะกรรมการกองทุนเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี  ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันส้ินสุด 

แตละไตรมาส 

เมื่อส้ินป  ใหกองทุนรายงานผลการดําเนินงาน  ฐานะทางการเงินของกองทุนและงบการเงิน 

ที่ผูสอบบัญชีรับรองแลวตอคณะกรรมการกองทุนเพื่อเสนอรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตอไป 

มาตรา  ๓๖/๑๘  ปบัญชีของกองทุนใหถือตามปงบประมาณ 

มาตรา  ๓๖/๑๙  การบญัชีของกองทุนใหจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมาย

วาดวยการบัญชี  หรือมาตรฐานการบัญชีอื่นที่ รับรองโดยทั่วไปที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด   

โดยตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจการของกองทุนและรายงานผลการตรวจสอบ 

ใหคณะกรรมการกองทุนทราบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

มาตรา  ๓๖/๒๐  ใหกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน  แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี

เสนอตอรัฐมนตรีทุกป” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ในการบริหารหนี้สาธารณะจําเปนตองมี

กลไกที่เหมาะสมเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตในปจจุบัน ยังมีขอจํากัดในการดําเนินการ

บางประการ  จึงสมควรใหอํานาจแกกระทรวงการคลังในการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะโดยการยนระยะเวลา

ชําระหนี้  การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะกอนท่ีหนี้ครบกําหนดชําระ  และการกูเงินเปนเงินตรา

ตางประเทศหรือเงินบาทเพื่อนํามาใหหนวยงานอ่ืนกูตอได  นอกจากนั้น  ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

ใหมีความตอเนื่อง  มีความจําเปนท่ีจะตองมีตราสารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังออกในปริมาณเพียงพอตอการสราง

อัตราดอกเบี้ยสําหรับใชอางอิงในตลาดตราสารหนี้  จึงจําเปนตองกําหนดใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงิน 

เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศดวย  สําหรับเงินท่ีไดรับจากการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้กอนท่ี 

หนี้ครบกําหนดชําระและการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สมควรบริหารจัดการโดยกองทุน

บริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแล

ของคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

ในประเทศ  รวมทั้งสมควรแกไขอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ 

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


