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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้

สาธารณะ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 
ขอ ๔  ใหสํานักงานกําหนดตารางเวลาการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

และดําเนินการตางๆ ดังน้ี 
(๑)  ศึกษา วิเคราะหภาวะตลาดการเงิน ตลาดทุนท้ังในและตางประเทศ 

นวัตกรรมทางการเงินและประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจ และฐานะการเงินการคลังของ
ประเทศเพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการบริหารหนี้สาธารณะ ใหเหมาะสมภายใตกรอบ
ความย่ังยืนทางการคลัง 

(๒)  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อรวบรวมคําขอและจัดทําแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ สงใหสํานักงานพิจารณากล่ันกรองการบริหารหนี้
สาธารณะภายในเดือนมีนาคมของทุกป ท้ังนี้ แผนดังกลาวตองครอบคลุมถึงการกูเงิน การคํ้า
ประกัน การใหกูตอ การปรับโครงสรางหนี้และการดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
หนี้ทั้งจากแหลงในประเทศและตางประเทศ 

(๓)  เสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป
งบประมาณภายในเดือนสิงหาคมของทุกป เพื่อนําเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี รายละเอียด
ของแผนที่จะนําเสนออยางนอยตองประกอบดวย หนวยงานผูขอกู แหลงเงินท่ีคาดวาจะกู วงเงินกู 
เงินบาทสมทบ และกําหนดการกูเงิน โดยตองแสดงใหเห็นวาวงเงินกูตามแผน เม่ือรวมกับวงเงินท่ี
คาดวาจะกูในชวงหาปถัดไปแลว สัดสวนยอดหนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ และภาระหนี้ตองบประมาณจะตองอยูภายใตกรอบความย่ังยืนทางการคลัง สําหรับ

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หนา ๓๑/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สัดสวนภาระหนี้ตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการตองมีอัตราโดยเฉล่ียไม
เกินรอยละเกา 

 
ขอ ๕  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ

ตามขอ ๔ แลว หามมิใหมีการกอหนี้นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติตามแผน เวนแตกรณีมีความ
จําเปนโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตร ี

ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงแผน ใหนําแผนท่ีปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาหากแผนดังกลาวเกินกรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ จะตองตัดวงเงินกูท่ีมีอยูในแผนออก 
เพื่อมิใหมีการกอหนี้เกินกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติตามแผน 

 
ขอ ๖  ในกรณี ท่ีจํ าเปนตองกอหนี้หรือปรับปรุงแผนเกินกรอบวงเ งินท่ี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขอ ๕ ใหสํานักงานพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 
๘ และกรอบความย่ังยืนและการรักษาวินัยทางการคลัง แลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามลําดับ 

 
ขอ ๗  ใหสํานักงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

พรอมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศตอคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน 
 
ขอ ๘  ในการจัดทําแผนบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีใหสํานักงานรวบรวมและจัดทําแผน โดยพิจารณาความจําเปนของการกูเงิน การคํ้า
ประกัน การใหกูตอหรือการดําเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี ้

(๑)  เปนโครงการท่ีสอดคลองกับทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๒)  เปนโครงการที่มีรายงานศึกษาความเหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอมและการเงิน 

(๓)  เปนโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแลว หรือสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นชอบแลว หรืออยูระหวางการพิจารณาโครงการของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงท้ังนี้ คาดวาจะสามารถทําการ
กูเงินไดในปงบประมาณนั้น 

(๔)  เปนการลงทุนท่ีจะไดรับรายไดตอบแทนเปนเงินตราตางประเทศหรือ
สามารถประหยัดเงินตราตางประเทศ หรือมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางคุมคา โดย
คํานึงถึงผลกระทบของความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนดวย 

(๕)  รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐท่ีจะกอหนี้ตองมีฐานะทางการเงินท่ี
มั่นคงหรือมีความสามารถในการชําระหนี้คืนได โดยมีสัดสวนความสามารถในการทํารายไดเทียบ
กับภาระหนี้ของกิจการนับแตมีการกอหนี้ ในอัตราไมต่ํากวาหนึ่งจุดหา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐจะตองมี
ความสามารถในการดําเนินโครงการและแผนงานเงินกูไดตามท่ีเสนอ โดยมีความพรอมทางดาน
บุคลากรและงบประมาณสมทบ 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐมีความ
จําเปนตองกอหนี้แตไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งได ใหสํานักงานเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณ ี

 
ขอ ๙  โครงการลงทุนภาครัฐท่ีจะดําเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศอันจะมีผลเปนการกอหนี้สาธารณะ ใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน
ภาครัฐจัดทําโครงการเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เพื่อวิเคราะหโครงการ 

เพื่อประโยชนในการกําหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ ให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการลงทุนภาครัฐและจัดทําแผนความตองการเงินกูของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงินภาครัฐในระยะสามถึงหาปถัดไป รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีจะขอ
ใชเงินกูตามแผนดังกลาวในแตละปงบประมาณ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด 

 
ขอ ๑๐  สํานักงานอาจขอใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดทําและรายงานหนี้

ตางประเทศของภาคธนาคารและธุรกิจท่ีไมใชธนาคาร รวมท้ังประมาณการสภาพคลองของตลาด
การเงินในประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของคณะกรรมการได
ตามที่จําเปน 

 
ขอ ๑๑  ใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หนวยงานใน

กํากับดูแลของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงแผนการบริหารหนี้สาธารณะใหสํานักงาน
ทราบตามตารางเวลาการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และใหจัดทํารายงานผลการกอหนี้
ใหม รวมท้ังการเบิกจายเงินกูการปรับโครงสรางหนี้ โดยระบุเง่ือนไขท่ีเปนสาระสําคัญภายในสิบ
หาวันหลังจากดําเนินการ พรอมทั้งจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ 

 
ขอ ๑๒  ใหสํานักงานขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน

การเงินภาครัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสงขอมูล 
ดังตอไปนี ้

(๑)  การกอหนี้และการปรับ โครงสร างหนี้ ท่ี ไม ใชหนี้ สาธารณะ  ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ หลังจากท่ีไดมีการผูกพันในสัญญา ท้ังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอมูลดังกลาวอยางนอยจะตองระบุวัตถุประสงค วงเงิน สกุลเงิน ระยะเวลาในการชําระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของและเงื่อนไขการเบิกจาย 

(๒)  การทําธุรกรรมอื่นนอกเหนือจากการกอหนี้แตมีผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงภาระผูกพันท่ีจัดเปนหนี้สาธารณะ เชน การแปลงหนี้ (SWAP) การขยายเวลา การ
ชําระหนี้ หลังจากที่ไดมีการทําธุรกรรมนั้น 

 
ขอ ๑๓  ใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หนวยงานใน

กํากับดูแลของรัฐ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ 
ประกอบดวย การเบิกจายเงินกู ยอดหนี้สาธารณะคงคาง และความกาวหนาของโครงการหรือ
แผนงานแตละเดือน เสนอสํานักงานตามแบบที่กําหนดภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป 

 
ขอ ๑๔  ในการบริหารหนี้สาธารณะ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใน

เร่ืองตางๆ ดังตอไปนี ้
(๑)  ดําเนินการจัดหาเงินกูตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจากแหลงเงินกูท่ี

เหมาะสม 
(๒)  กําหนดรูปแบบ วิธีการ เงื่อนไขการกูเงิน และการออกตราสารหนี ้
(๓)  กําหนดคาใชจายในการกูเงิน การออกและจัดการตราสารหนี้ ใหเหมาะสม

กับเง่ือนไขของแหลงเงินกู 
(๔)  ดําเนินการใหมีการลงนามผูกพันในสัญญากูเงิน สัญญาคํ้าประกัน การใหกู

ตอ และการปรับโครงสรางหนี้ และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหนี ้
(๕)  กํากับ ติดตามใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญากูเงิน สัญญาคํ้าประกัน และสัญญาใหกูตอใหเปนไปตามขอผูกพัน
และกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว 

(๖)  ติดตามการบริหารโครงการหรือแผนงาน และจัดทํารายงานเสนอตอ
คณะกรรมการเกี่ยวกับความคืบหนาผลการดําเนินงาน การเบิกจาย ปญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกไข รวมท้ังพิจารณาปรับวงเงินคาใชจาย และระยะเวลาดําเนินโครงการหรือแผนงานไดตาม
ความจําเปน เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

(๗)  จัดทํารายงานการกูเงินและการคํ้าประกันท่ีกระทําในปงบประมาณท่ีลวง
มาแลวเสนอตอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอรัฐสภาทราบตามมาตรา ๑๗ และจัดทํารายงานสถานะ
ของหนี้สาธารณะเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๓๕ (๑) 

(๘)  บริหารงบชําระหนี้ใหสอดคลองกับภาระหนี้ท่ีครบกําหนด และแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 

 
ขอ ๑๕  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หนวยงาน

ในกํากับดูแลของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใชเงินกูตามวัตถุประสงค ไมปฏิบัติตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว หรือไมมีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน โดย
ดําเนินงานลาชากวากรอบเวลาท่ีกําหนดมาก หรือขัดกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการ ใหสํานักงานทักทวงไปยังหนวยงานดังกลาว เพื่อใหดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
โดยเร็ว และหากไมดําเนินการแกไขใหสํานักงานรายงานคณะกรรมการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาระงับการใชเงินกูนั้น 

 
ขอ ๑๖  ในกรณีท่ีโครงการหรือแผนงานใดไดดําเนินการแลวเสร็จ ใหสํานักงาน

ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลสําเร็จของโครงการนั้น ประกอบดวย ความสอดคลอง
ของวัตถุประสงค ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของโครงการ และความยั่งยืนของโครงการ
เพื่อเสนอตอกระทรวงการคลังพรอมกับรายงานการกูเงินและการค้ําประกันตามขอ ๑๔ (๗) 

 
ขอ ๑๗  ใหสํานักงานเปนผูดําเนินการเจรจาและลงนามขอรับความชวยเหลือ

ทางการเงินและทางวิชาการท่ีไมมีดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากแหลงเงินกู เชน ธนาคารโลก 
และธนาคารพัฒนาเอเชีย 

 
ขอ ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ทนง พิทยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจัดทํา 
๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 


