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พระราชบัญญัติ 

การบริหารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญั ติการบ ริหารหนี้ สาธารณะ  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ ย ก เลิ ก ค วาม ใน บท นิ ย าม คํ าว่ า   “หนี้ ส าธ ารณ ะ”   ใน ม าต รา  ๔ 

แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““หนี้สาธารณะ”  หมายความว่า  หนี้ที่กระทรวงการคลัง  หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้  

หรือหนี้ที่ กระทรวงการคลังคํ้าประกัน   แต่ ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทํ าธุรกิจให้ กู้ ยืมเงิน   
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ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ  โดยกระทรวงการคลังไม่ได้ คํ้าประกัน  และ 
หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ธุรกิจบริหารสินทรัพย์”  และคําว่า “ธุรกิจประกันสินเชื่อ”  
ระหว่างบทนิยามคําว่า  “การบริหารหนี้สาธารณะ”  และคําว่า  “การคํ้าประกัน”  ในมาตรา  ๔   
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

““ธุรกิจบริหารสินทรัพย์”  หมายความว่า  ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

“ธุรกิจประกันสินเชื่อ”  หมายความว่า  ธุรกิจการให้การคํ้าประกันสินเชื่อแก่บุคคลเพื่อ 
ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน” 

มาตรา ๕ ให้ ยก เลิ ก ค วาม ใน วรรคห น่ึ งขอ งม าต รา   ๓๑   แห่ งพ ระราช บัญญั ติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๑   ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายและ 
กํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ”  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ   
ปลัดกระทรวงการคลั ง  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ   
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย   
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนสามคน  เป็นกรรมการ” 

มาตรา ๖ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้  ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าที่ เหลืออยู่  และให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินงานต่อไปได้   
โดยจะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร 
หนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(๑)  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหนี้สาธารณะ  การบริหารหนี้สาธารณะ  ความต้องการเงิน 
ของภาครัฐ  รวมทั้งหนี้เงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจ 
ให้กู้ยืมเงิน  ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ  ที่กระทรวงการคลังไม่ได้คํ้าประกันและ 
ให้รายงานหน้ีเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน  ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์  หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ  ที่กระทรวงการคลังไม่ได้คํ้าประกันด้วย  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  

มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของมาตรา  ๓๖   แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

“เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานมีอํานาจเรียก 
ให้หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เก่ียวข้องได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๖/๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) กรณีการลงทุนในประเทศให้นําไปลงทุนได้ดังนี้ 
 (ก) ตราสารหน้ีที่ออกหรือคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง 
 (ข) ตราสารหน้ีที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (ค) ตราสารหน้ีอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากสถาบันจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ 
 (ง) ทําธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง

หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (จ) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงินภาครัฐ  หรือธนาคารพาณิชย์ตามที่

คณะกรรมการกองทุนกําหนด” 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๖/๙   แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๗/๑)  ของมาตรา  ๓๖/๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ 

การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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“(๗/๑)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย” 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖/๑๒  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๖/๑๒  ให้นํามาตรา  ๓๔  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกองทุนและ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งโดยอนุโลม  และให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุน
และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๓ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร 
หนี้สาธารณะซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปได้
จนกว่าจะครบวาระ 

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดขอบเขตของนิยาม 
คําว่าหน้ีสาธารณะให้มีความชัดเจนมากขึ้น   โดยไม่รวมถึงหน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ทํ าธุรกิจให้ กู้ ยืมเงิน   
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  หรือธุรกิจประกันสินเช่ือโดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ําประกัน  และหน้ีของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตลอดจนปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ  อํานาจหน้าที่ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  รวมท้ังแก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศและ 
หลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนเพ่ือให้การดําเนินงานของกองทุนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


