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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตาม
กฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการวางแผน กํากับ และดําเนินการกอหนี้ ค้ําประกัน
และปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
รัฐ วิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการติดตามและประเมิน ผล เพื่อ ใหการบริหารหนี้สาธารณะเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและหลั ก เกณฑ รวมทั้ ง การจั ด ทํ า แผนเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารหนี้
สาธารณะ
(๒) กํากับและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเปนหนี้ที่หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐ วิสาหกิจกู หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังใหกูตอหรือค้ําประกัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
สัญญาที่ไดผูกพัน กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
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(๓) จัดทํางบชําระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดําเนินการชําระหนี้
(๔) ประสานการทําความตกลงในระดั บนโยบาย รวมทั้งการจัด ทําแผนความชวยเหลื อ
ทางการเงินและวิชาการกับแหลงเงินกูตางประเทศ
(๕) ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะ และ
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
(๖) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ
(๗) ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทําขอมูลสารสนเทศดานหนี้สาธารณะ
ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
(๘) พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ
(๙) พัฒนาศูนยขอมูลที่ปรึกษาใหเปนศูนยในระดับภูมิภาค และสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย
ใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ
ภาวะการคาการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผูนําทางเศรษฐกิจโลก
(๑๑) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ง านเลขานุ ก ารของคณะกรรมการนโยบายและกํ า กั บ การบริ ห ารหนี้
สาธารณะ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) สํานักจัดการหนี้ ๑
(๔) สํานักจัดการหนี้ ๒
(๕) สํานักนโยบายและแผน
(๖) สํานักบริหารการชําระหนี้
(๗) สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
(๘) สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
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ขอ ๔ ในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่หลัก
ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ตอผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๕ ในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่หลัก
ในการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานภายในสํ า นั ก งาน และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งาน
รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๖ ในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให มีกลุมกฎหมาย เพื่อทําหนาที่สนับสนุ น
การปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะความเห็น และใหคําปรึกษาขอหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
(๒) ดําเนิน การเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐ มนตรี และประกาศที่เกี่ยวของกับ
การบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของประเทศ
(๓) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา ตลอดจนยกร า งสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การบริหารหนี้สาธารณะ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
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(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๗ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน และ
ราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงาน
(๓) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของสํานักงาน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของสํานักงาน
(๕) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จั ด ทํ า แผนแม บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสํ า นั ก งาน
ใหสอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลัง
(๒) วางแผน พัฒนา และจัดใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อนํามาใชใน
การบริหารการปฏิบัติงานภายในสํานักงานและใหบริการประชาชน
(๓) วิเคราะห ประมวลผล ปรับปรุง ตรวจสอบ และเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะและขอมูล
ของสํานักงาน
(๔) กํากับดูแลและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
(๕) เปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานใหมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๙ สํานักจัดการหนี้ ๑ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาล กองทุนเพื่อการฟน ฟู
และพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น สถาบั น การเงิ น ภาครั ฐ หน ว ยงานในกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นที่รัฐบาลมีนโยบายจัดหาเงินกูใหและมิไดแยกใหเปนหนาที่
ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การเกี่ย วกับการกูเงิน การค้ําประกัน และการใหกูตอ สําหรับ โครงการเงิน กู
ในประเทศและตางประเทศ
(๒) ดําเนิน การเกี่ยวกับการบริหารหนี้ สาธารณะและความเสี่ยงจากเงิน กูใ นประเทศและ
ตางประเทศ
(๓) กําหนดแผนและกลยุทธในการระดมเงิน การกอหนี้ และการใหกูตอ
(๔) กําหนดหลักเกณฑการกอหนี้และการใหกูตอ
(๕) ติดตามและประเมินภาวะตลาดเงินทุนในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งฐานะการเงิน
การคลัง
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อคืนหรือไถถอนตราสารหนี้
(๗) ให คํ า ปรึ ก ษาและคํา แนะนํ า ในการบริห ารหนี้ ส าธารณะแก ห น วยงานที่ อ ยู ใ นความ
รับผิดชอบ
(๘) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนการระดมเงิน แผนการกูเงินเพื่อ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
(๙) กําหนดแผนและกลยุทธในการระดมเงินและการดําเนินการกูเพื่อบริหารเงินคงคลัง
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๐ สํานักจัดการหนี้ ๒ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การเกี่ย วกับการกูเงิน การค้ําประกัน และการใหกูตอ สําหรับ โครงการเงิน กู
ในประเทศและตางประเทศ
(๒) ดําเนิน การเกี่ยวกับการบริหารหนี้ สาธารณะและความเสี่ยงจากเงิน กูใ นประเทศและ
ตางประเทศ
(๓) กําหนดแผนและกลยุทธในการระดมเงิน การกอหนี้ และการใหกูตอ
(๔) กําหนดหลักเกณฑการกอหนี้และการใหกูตอ
(๕) ติดตามและประเมินภาวะตลาดเงินทุนในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งฐานะการเงิน
การคลังของรัฐวิสาหกิจ
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(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อคืนหรือไถถอนตราสารหนี้
(๗) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะแกรัฐวิสาหกิจ
(๘) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนการระดมเงิน และแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สํานักนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับสถานะหนี้สาธารณะและหนี้ของประเทศในภาพรวม
(๒) เสนอแนะกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการบริหารความเสี่ยง
ของหนี้สาธารณะ
(๓) ดําเนิน การเกี่ยวกับการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ และ
จัดทํารายงานการกูเงินและการค้ําประกัน รวมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะและผลการดําเนินงาน
ตาง ๆ เพื่อเสนอตอรัฐบาลและรัฐสภา และเผยแพรตอสาธารณชน
(๔) จัดทําหลักเกณฑการค้ําประกันและการใหกูตอ รวมทั้งแนวทางการประเมินระดับความ
นาเชื่อถือของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
กําหนดคาธรรมเนียมในการค้ําประกันและการใหกูตอ
(๕) ประสานกับรัฐบาลตางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ สถาบันจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ สถาบันการเงิน และนักลงทุน เพื่อจัดหาแหลงเงินกู
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๒ สํานักบริหารการชําระหนี้ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วิเคราะหภาระหนี้ของรัฐบาล เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชําระหนี้ของ
รัฐบาล
(๒) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน และขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อ ใหการ
บริหารงบชําระหนี้ของรัฐบาลเกิดประโยชนสูงสุด
(๓) กําหนดกลยุทธและแนวทางการบริหารงบชําระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งดําเนินการชําระหนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๔) กํากับและติดตามการชําระเงินที่ใหกูตอและการจัดเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันและ
การใหกูตอ
(๕) บริหารจัดการการชําระเงินที่ใหกูตอ บริหารจัดการเงินกูที่เปนเงินนอกงบประมาณและ
กองทุนที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารงบชําระหนี้ของรัฐ บาล และการ
บริหารจัดการตาม (๕)
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๓ สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาความเหมาะสมของการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐโดยศึกษา
และวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนไปไดของโครงการ รวมทั้งศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการ
ระดมทุนในโครงการลงทุนของภาครัฐ
(๒) ศึกษา เสนอแนะ หรือจัดทําแผนการบริหารจัดการดานการเงินสําหรับโครงการลงทุน
ของภาครัฐที่เปนการกอหนี้สาธารณะ
(๓) ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการระดมเงิน ทุน หรือจัดหาแหลงเงิน ทุน สําหรับ
โครงการลงทุนของภาครัฐ
(๔) เรงรัดและติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการลงทุนของภาครัฐ
ที่เปนการกอหนี้สาธารณะใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่กําหนด
(๕) ดําเนิน การรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาความเหมาะสมและจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการลงทุนภาครัฐ และแผนการใชจายเงินของโครงการลงทุนของภาครัฐ ตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ
(๖) บริหารศูน ยขอมูลที่ปรึกษาที่จัดตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการพัสดุ
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนากิจการที่ปรึกษาไทยใหเปนศูนยขอมูลที่ปรึกษาในระดับภูมิภาค
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๔ สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ มีอํานาจหนาที่
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางในการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้
และกําหนดแผนและกลยุท ธใ นการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ แผนการออกตราสารหนี้
แผนการซื้อคืนหรือไถถอนตราสารหนี้
(๒) กําหนดกลยุทธในการบริหารและจัดการกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
(๓) ศึกษาและวิเคราะหภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงิน ตาง ๆ และสถานะ
เศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
รวมทั้งความเหมาะสมในการกูเงินที่เอื้อตอการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาตราสารหนี้แ ละการนําเครื่องมือทางการเงินมาใช เพื่อใหการ
ระดมทุนของภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) ประสานงานกั บหนวยงานที่ เกี่ยวของกับ การพัฒนาตราสารหนี้และการพัฒนาตลาด
พันธบัตรเอเชีย
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

