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พระราชกําหนด
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรีย กว่า “พระราชกําหนดให้อํา นาจกระทรวงการคลั งกู้เงิ น
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ก ระทรวงการคลั ง โดยอนุมัติ ค ณะรัฐ มนตรี มีอํา นาจกู้เ งิน บาทหรือ เงิน ตรา
ต่างประเทศในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้นําไปใช้จ่ายในการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ โดยให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดนี้ต่อรัฐสภา
เพื่อทราบก่อนเริ่มดําเนินการ
การกู้เงิน ตามวรรคหนึ่ง ให้มีมูลค่ารวมกัน ไม่เกินสามแสนห้าหมื่นล้านบาทและให้กระทําได้
ภายในกําหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
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มาตรา ๔ เงินที่ได้จากการกู้ตามมาตรา ๓ ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้โดยไม่ต้อง
นําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
กระทรวงการคลังอาจนําเงินที่ได้จากการกู้ไปให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกํากับ
ดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน การเงิน ภาครัฐตามกฎหมายว่าด้ว ย
การบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนําไปใช้จ่ายในการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศก็ได้
มาตรา ๕ วงเงิน การจัดการและวิธีการที่เกี่ยวกับการกู้เงินในแต่ละปีงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
มาตรา ๖ ค่าใช้จ่ายในการกู้เงินและการออกและจัดการตราสารหนี้ อาจจ่ายจากเงินที่ตั้งไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเงินกู้รายนั้นก็ได้
มาตรา ๗ ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงิน
ตามพระราชกําหนดนี้ที่กระทําในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบโดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน วัต ถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ร วมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ
มาตรา ๘ ให้ กระทรวงการคลั ง โดยอนุมั ติค ณะรัฐ มนตรี มีอํ านาจปรับ โครงสร้ างหนี้ เงิ น กู้
ตามมาตรา ๓ โดยดําเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชําระหนี้เดิม แปลงหนี้ ชําระหนี้ก่อนถึงกําหนดชําระ
ขยายหรือย่นระยะเวลาการชําระหนี้ ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทําธุรกรรม
ทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้
มาตรา ๙ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างเงินกู้ตามมาตรา ๓ ให้กระทําได้เฉพาะเพื่อเป็นการ
ประหยัด ลดความเสี่ย งในอัต ราแลกเปลี่ย น หรื อกระจายภาระการชําระหนี้โ ดยกระทรวงการคลั ง
จะกู้เป็นสกุลเงินแตกต่างจากหนี้เดิมก็ได้
เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา ๓ และต้องไม่เกินจํานวนเงินกู้ที่ยังค้างชําระ
ในกรณีที่หนี้เงินกู้ซึ่งจะทําการปรับโครงสร้างหนี้มีจํานวนเงินมากและกระทรวงการคลังเห็นว่า
ไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน กระทรวงการคลังอาจทยอยกู้เงินเป็นการ
ล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ
มาตรา ๑๐ ให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศทํ า หน้ า ที่บ ริ ห ารเงิน ที่ ได้ รั บ จากการกู้ เงิ น เพื่ อ ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ เ งิน กู้ ต ามที่ บัญ ญั ติไ ว้ ใ น
พระราชกําหนดนี้
เงินที่ได้รับจากการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรา ๙ วรรคสาม ให้นําส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้
เพื่ อ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ส าธารณะและพั ฒ นาตลาดตราสารหนี้ ใ นประเทศโดยให้ นํ า เข้ า บั ญ ชี
ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ส าธารณะ และให้ ก ระทรวงการคลั ง นํา ไปใช้ จ่ า ยในการชํ า ระเงิ น ต้ น ดอกเบี้ ย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว
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มาตรา ๑๑ ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอํานาจหน้าที่ดําเนิน การเกี่ย วกับการบริหาร
และจัดการการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ การชําระหนี้ และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๑๒ นอกจากกรณีที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชกําหนดนี้ ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับ นี้ คือ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เ กิด
วิกฤตการณ์อุทกภัยอย่างร้ายแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรุนแรง รัฐบาลมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศ เยียวยาความเสียหายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ โดยการจัดให้มีการลงทุน
ในโครงสร้างสาธารณูป โภคพื้นฐานที่จําเป็น นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยัง ทําให้ร ะบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อ ความเชื่อมั่นของสาธารณะ
จึง จําเป็นต้อ งมีมาตรการฟื้นฟูป ระเทศทั้ง การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย การป้องกันภัยพิบัติที่ใกล้จ ะถึง
และการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุน ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมาก และต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนหลายแนวทาง และโดยที่การวางระบบ
การบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิด
ภัยพิบัติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้เงินในการดําเนินการดังกล่าว
จํานวนมาก แต่โดยที่การกู้เงินของรัฐบาลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อจํากัดบางประการ สมควรให้มี
กฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
เพื่อให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกู้เงินในนามของรัฐบาลเพื่อนํามาใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวได้ทนั ทีในการ
ป้องกันภัยพิบัติล่วงหน้าและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในขณะนี้ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็น
รีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็น
ต้องตราพระราชกําหนดนี้

