
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่ในการบริหารหนี้สาธารณะจ าเป็นต้องมีกรอบและหลักเกณฑ์เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมาตรา  35  (3)  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  2548  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจ
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ  นอกจากนั้น  เพื่อประโยชน์
ในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะและการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง  มีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบันการเงินภาครัฐ  จัดท าและส่งข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะมายังส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการอื่นนอกเหนือจากโครงการพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมาย  มีระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน  ซึ่งกระท าโดยหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานในก ากับ
ดูแลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการเงินภาครัฐ  และให้หมายความรวมถึงโครงการลงทุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ต่อจากกระทรวงการคลังด้วย 

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะรักษาการตาม
ระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
กรอบวินัยการคลงัในการบรหิารหนี้สาธารณะ 

 
 

ข้อ 5 การบริหารหนี้สาธารณะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ  และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ 6 ให้ส านักงานจัดท ากลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง  5  ปี  และจัดท า
กรอบการบริหารหนี้  (Portfolio  Benchmark)  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงในการ
บริหารหนี้ของรัฐบาลและหนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณ  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน  ด้านอัตราดอกเบี้ย  และด้านการปรับโครงสร้างหนี้  เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง  
และกรอบการบริหารหนี้  (Portfolio  Benchmark)  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทุกปี 

ข้อ 7 ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับดแูลของรัฐด าเนนิการวเิคราะหต์้นทุนและความเสีย่ง
ในการบริหารหนี้ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   
และให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงดังกล่าวต่อส านักงานเพ่ือรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ 

ข้อ 8 ให้ส านักงานจัดท าหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แหล่งเงินลงทุนและแนวทางการระดมทุน
ส าหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการ   เ พ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
เพ่ือประโยชน์ในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแหล่งเงินลงทุนส าหรับ
โครงการพัฒนาหรือโครงการ   

ข้อ 9 ห้ามกระทรวงการคลัง   หน่วยงานของรัฐ   หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ   
และรัฐวิสาหกิจ  กู้เงินเพ่ือน ามาช าระคืนดอกเบี้ยจ่ายที่ครบก าหนด  เพ่ือเป็นการรักษาวินัยการเงินการ
คลังของประเทศ   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจไม่มีความสามารถ
ในการช าระคืนดอกเบี้ยจ่ายที่ครบก าหนด  ให้หน่วยงานนั้นเสนอเหตุผลความจ าเป็น   แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา  และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

หมวด  2 
การจดัท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

 
 

ข้อ ๑0 ให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบัน
การเงินภาครัฐส่งแผนความต้องการเงินกู้ส าหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการที่จะมีผลเป็นการก่อหนี้
สาธารณะในระยะ  5  ปีถัดไปให้ส านักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ส านักงานก าหนดภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี  เพ่ือใช้ในการประมาณการความต้องการการกู้เงินและการบริหารหนี้สาธารณะ
ของประเทศในระยะปานกลาง  5  ป ี

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์โครงการพัฒนา  
ที่จะใช้เงินกู้และจัดส่งให้ส านักงานเพื่อใช้ในการก าหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ 

ให้ส านักงานจัดท าแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง   และจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการพัฒนาที่จะใช้เงินกู้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมกับการเสนอ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ  และให้พิจารณาทบทวนแผนความต้องการเงินกู้
ดังกล่าวทุกปี   

ข้อ 11 การจัดท าแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลางและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ  ให้ส านักงานพิจารณาแหล่งเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  8   

การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ  ให้ส านักงานพิจารณาการกู้เงิน   
การค้ าประกัน  การให้กู้ต่อ  หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลัง  
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบันการเงินภาครัฐ  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การกู้เงิน 
 (ก) การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้    

ให้กระทรวงการคลังด าเนินการ  โดยค านึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ในปีงบประมาณนั้นด้วย 

 (ข) การกู้เงินเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนา  ให้เป็นตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ๒) มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค  เศรษฐกิจ  สังคม  การเงิน   

หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๓) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนา  หรือผ่านการพิจารณาจาก

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

  ๔) มีความพร้อมในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาและแผนการกู้เงินที่เสนอไว้ 
 (ค) การกู้เงินเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ  ให้เป็นตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอ านาจอนุมัติตามกฎหมายจัดตั้งได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
  ๒) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง  (๑)  (ข)  ๑)  ๒)  และ  ๔)   
 (ง) การกู้เงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการทั่วไป  หรือปรับโครงสร้างหนี้  

ให้ส านักงานพิจารณาตามความจ าเป็นเหมาะสม  และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๒) การค้ าประกันของกระทรวงการคลัง  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การค้ าประกันการช าระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบันการเงินภาครัฐ   

(๓) การให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบัน
การเงินภาครัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการให้กู้ต่อของ
กระทรวงการคลัง 

(๔) กรอบวงเงินการค้ าประกันและการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลังตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินการค้ าประกันและการให้กู้ต่อ  
แก่รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ 

ข้อ 12 ในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ  ให้ส านักงาน
พิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ท าธุรกิจให้กู้ยื มเงิน  ธุรกิจบริหารสินทรัพย์   
หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ  โดยต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง  หรือมีความสามารถในการช าระหนี้ได้   
ซึ่งต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการนับแต่มีการก่อหนี้ในอัตราไม่ต่ า
กว่าหนึ่ง   

รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งที่มีความจ าเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้  
ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจ าเป็น  แนวทางการแก้ไขปัญหา  และแผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจน 
ต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี 

ข้อ 13 ให้ส านักงานเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   โดยในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ  อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้   การกู้เงินและการค้ าประกัน  การช าระหนี้   
การบริหารหนี้คงค้าง  หรือการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ   

เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ส านักงานประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานในก ากบัดแูลของรฐั  รัฐวิสาหกจิ  

และสถาบันการเงินภาครัฐ  เพื่อรวบรวมแผนการกู้เงินและการบริหารหนี้ที่จะกระท าในปีงบประมาณนั้น  
ตามแบบที่ส านักงานก าหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

(2) ให้ส านักงานศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดการเงินท้ังในและต่างประเทศ  
ฐานะการเงินการคลังของประเทศ  เพ่ือก าหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  1  
กรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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(3) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดส่งรายงานสถานะและภาระหนีต้่างประเทศ  ข้อมูลประมาณการ

ความต้องการถือครองตราสารหนี้ภาครัฐและให้สินเชื่อภาครัฐ  และมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ 

ให้ส านักงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

หมวด  3 
การด าเนนิการและการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

 
 

ข้อ ๑๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณแล้ว   

ให้ส านักงานด าเนินการกู้เงินและบริหารหนี้สาธารณะให้เป็นไปตามหลักวินัยการคลังตามที่ก าหนดไว้ใน

หมวด  1  กรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ  และสอดคล้องกับกรอบการบริหารหนี้   

(Portfolio  Benchmark)  ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  รวมถึงก ากับติดตามให้หน่วยงานของรัฐ  

หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบันการเงินภาครัฐปฏิบัติตามข้อผูกพันและกรอบวงเงิน

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้   

ข้อ 1๕ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะระหว่างปี    

ให้ส านักงานพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด  2  การจัดท าแผนการบริหาร

หนี้สาธารณะ  และด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีไม่เกินกรอบวงเงินที่ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี   ให้ เป็นอ านาจของ

คณะกรรมการและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ   

(๒) กรณีเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือน าเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ   

(๓) กรณีโครงการพัฒนาหรือโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะให้เสนอ

คณะกรรมการเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 1๖ ภายใต้บังคับข้อ  1๕  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ประจ าปีงบประมาณแล้ว  ห้ามไม่ให้ก่อหนี้นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติตามแผน  เว้นแต่กรณีที่มี 

ความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งกู้เงนิเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ  ให้หน่วยงานนั้นแจ้งต่อส านักงานภายในสามสบิวนั

นับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวเพ่ือให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการทราบ   และรายงานต่อ

คณะรัฐมนตรี 
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หมวด  4 
การก ากับติดตามและการประเมนิผล   

และการรายงานผลการบรหิารหนี้สาธารณะ 
 
 

ส่วนที ่ 1 
การก ากับติดตามและการประเมนิผล 

 
 

ข้อ 1๗ เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ส านักงานก ากับ  ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้และการบริหารโครงการพัฒนาหรือโครงการ  เพ่ือรายงาน
ความคืบหน้า  ผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงินกู้   ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม  
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ข้อ 1๘ ให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบัน
การเงินภาครัฐ  จัดส่งข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ให้ส านักงาน 

(1) รายงานผลการกู้เงิน  การเบิกจ่ายเงินกู้  และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาหรือ
โครงการ  รวมทั้งรายงานผลการบริหารหนี้เงินกู้  ตามแบบที่ส านักงานก าหนดภายในวันที่เจ็ดของเดือน
ถัดไป 

(2) ในกรณีที่โครงการพัฒนาหรือโครงการใดด าเนินการแล้วเสร็จ  ให้จัดท ารายงานผลส าเร็จ
ของโครงการดังกล่าว  โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
ประโยชน์ที่ได้รับ  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามแบบที่ส านักงานก าหนด   

ข้อ ๑๙ ให้ส านักงานจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและการประเมินผลโครงการ
พัฒนาและโครงการ  รวมทั้งแผนการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการประจ าปี
งบประมาณ  เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ เห็นชอบ  และรายงานผลการติดตาม 
และการประเมินผลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ   

ข้อ ๒๐ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ  หากหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการเงินภาครัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ไม่ใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ไม่ปฏิบัติตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้  ปฏิบัติขัดกับ 
ข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
ให้ส านักงานทักท้วงไปยังหน่วยงานนั้นเพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
และหากหน่วยงานนั้นไม่แก้ไขให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระงับ
การใช้เงินกู้นั้น   
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ข้อ 2๑ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับติดตามการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ  โดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ าประกัน  ให้หน่วยงานนั้น
จัดส่งข้อมูลหนี้เงินกู้ให้ส านักงานตามแบบและระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ 2 
การรายงานผลการบรหิารหนี้สาธารณะ 

 
 

ข้อ 2๒ ให้ส านักงานรายงานสถานะหนี้สาธารณะประจ าเดือนต่อประธานกรรมการนโยบาย
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือทราบ  และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส านักงานภายในสิ้นเดือนถัดไป 

ข้อ 2๓ ให้ส านักงานรายงานสถานะหนี้สาธารณะต่อคณะกรรมการเ พ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๓๕  (๑)  ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายและก ากบัการบรหิารหนี้สาธารณะ 
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