แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
โดย นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๏		 ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๏		 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
		 เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๓๕
หลักการและเหตุผล
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใช้บงั คับ
มาเป็นเวลานาน ประกอบกับสถานการณ์และระบบการบริหารราชการของ
ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงการจัดองค์กรและการบริหาร
ราชการของกระทรวงกลาโหมให้สอดคล้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย
		 (๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓
		 (๒) พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๑๕
		 (๔) พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๑๙
		 (๕) พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๘
จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

๗๓

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
		 (๖) พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๖
		 (๗) พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๒) บทนิยาม
		 “ข้าราชการทหาร” หมายความว่า ข้าราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
		 “ข้าราชการพลเรือนกลาโหม” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการในกระทรวงกลาโหมในตำแหน่งที่มิใช่อัตรา
ทหารและไม่มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
		 “ทหารกองประจำการ” หมายความว่า ทหารกองประจำการตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
		 “นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความว่า นักเรียนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
		 “เจ้าหน้าทีท่ างทหาร” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
กลาโหมแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
พระราชบัญญัตินี้
		 “การใช้กำลังทหาร” หมายความว่า การใช้ทหารตามมาตรา ๖
วรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนกลาโหม และเจ้าหน้าที่ทางทหาร เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
๓) บททั่วไป
		 ๓.๑) องค์ประกอบของทหาร
ให้ทหาร ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่เป็น
ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ขึ้น
ทะเบียนกองประจำการและบุคคลที่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น โดยให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่
(๑) ข้าราชการทหาร
(๒) ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ทั้ ง นี้ ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นกลาโหมเป็ น ข้ า ราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
		
๗๔

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑
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๓.๒) การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม  
ในการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม กฎหมายกำหนด
ให้ต้องดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เว้นแต่ในกรณีใดที่มี
ความจำเป็นในการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมอาจกำหนดวิธีปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงกลาโหม
เป็นการเฉพาะสำหรับกรณีนั้นได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
		 ๓.๓) อำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
				 (๑) พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทัง้ ภายนอกและภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและ
การจลาจล โดยจัดให้มแี ละใช้กำลังทหารตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือตามที่มีกฎหมายกำหนด
(๒) พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
สนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์
				 (๓) ปกป้อง พิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศ
เพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน
(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ
				 (๕) แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพือ่
กระทำการหรือพิจารณา หรือสอบสวนกรณีใด ๆ เกีย่ วกับราชการของกระทรวง
กลาโหมก็ได้
(๖) วางแผน พั ฒ นา และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การบริหารราชการทัว่ ไปของกระทรวง
กลาโหมให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือ
จากสงครามเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตาม
ที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

๗๕

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) การแบ่งส่วนราชการ
		 ให้กระทรวงกลาโหมมีสว่ นราชการซึง่ สามารถแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
		 ๔.๑) สำนักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกลาโหม และการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง มีเลขานุการ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมเป็นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ เว้นแต่ สำนักงาน
จเรทหารทั่วไปในสำนักงานรัฐมนตรีให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม โดยให้จเรทหารทั่วไปมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงกลาโหมหรือตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการอืน่ ใดตามทีร่ ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย และรายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมและมีสำนักงานจเรทหารทั่วไปในสำนักงานรัฐมนตรี
เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานของจเรทหารทัว่ ไป โดยมีหวั หน้าสำนักงานจเรทหาร
ทั่วไปเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของจเรทหารทั่วไป
		 ๔.๒) สำนักงานปลัดกระทรวง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์งานราชการประจำทัว่ ไปของกระทรวง และราชการส่วนหนึง่ ส่วนใด
ของกระทรวงซึง่ มิได้กำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องส่วนราชการอืน่ ใด มีปลัดกระทรวง
กลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
		 ๔.๓) กรมราชองครั ก ษ์ มี ห น้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย สำหรั บ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งมีหน้าที่
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยราชองครั ก ษ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยนายตำรวจราชสำนั ก
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผูส้ ำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์
และพระราชอาคันตุกะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีสมุหราชองครักษ์เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
		 ๔.๔) กองทัพไทย มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพไทย การป้องกัน
ราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหม มีผบู้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดเป็นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ
โดยให้กองทัพไทยมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าทีค่ วบคุม อำนวยการ
สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการ
เตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้
กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดจนรับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุม
๗๖
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บังคับบัญชากองทัพไทย ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหน่วยงานใน
กระทรวงกลาโหมตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำเนินการให้
กับกองทัพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับ
บัญชารับผิดชอบ
(๒) กองทั พ บก มี ห น้ า ที่ เ ตรี ย มกำลั ง กองทั พ บก การป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร และดำเนินการเกีย่ วกับการใช้กำลังกองทัพบกตามอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
(๓) กองทั พ เรื อ มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพเรือ การป้องกัน
ราชอาณาจักร และดำเนินการเกีย่ วกับการใช้กำลังกองทัพเรือตามอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
(๔) กองทัพอากาศ มีหน้าทีเ่ ตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกัน
ราชอาณาจักรและดำเนินการเกีย่ วกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหม มี ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บั ง คับบัญชารับผิดชอบ
(๕) ส่วนราชการอื่น ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
โดยกองทั พ ไทยอาจตั้ ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ
หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับแผนเพื่อรักษาเอกราชและผล
ประโยชน์แห่งชาติ รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารของทุกส่วนราชการตาม
(๑)-(๕) ร่วมกันได้ และในด้านโครงสร้างองค์กรการฝึกและการศึกษาของทหาร
และข้าราชการพลเรือนกลาโหม กฎหมายกำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทย
รับ ผิด ชอบการฝึ กและศึกษาในระดับ ยุ ทธศาสตร์ การปฏิบั ติการร่ วมของ
กองทัพไทยและการปฏิบตั กิ ารของกองบัญชาการกองทัพไทย และให้กองทัพบก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับผิดชอบในระดับปฏิบตั กิ ารและระดับยุทธวิธี
ทัง้ นี้ กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ์
กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
๕) การจัดระเบียบราชการทั่วไป
		 ๕.๑) อำนาจบังคับบัญชา
กฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม และจะ
ให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
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		 ๕.๒) การมอบอำนาจให้กระทำการแทน
(๑) อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมจะ
พึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด ๆ
หรือมติของสภากลาโหม หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ทำการแทนในนามของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมก็ได้ และ
ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการ
แทนต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด
(๒) อำนาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือการปฏิบตั ิ
ราชการประจำที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทหารไม่ ว่ า จะเป็ น ชั้ น ใดซึ่ ง รองลงมา
จากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมจะพึ ง ปฏิ บั ติ ห รื อ ดำเนิ น การตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ หรือมติของสภากลาโหม
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ผู้บังคับบัญชาทหารผู้นั้นจะมอบอำนาจ
โดยทำเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาทหารตำแหน่งอื่นทำการแทนในนามของ
ผูบ้ งั คับบัญชาทหารผูม้ อบอำนาจก็ได้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
ให้ผู้รักษาราชการ ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทำการแทน
มี อ ำนาจและหน้ า ที่ ต ามตำแหน่ ง ที่ รั ก ษาราชการ รั ก ษาราชการแทน
หรือทำการแทนนั้น ๆ
		 ๕.๓) การบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม
การบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม กฎหมาย
กำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้
กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล ดังนี้
(๑) พิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล การพิจารณา
แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการใน
กองทัพไทย ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งขึ้นแล้ว
เสนอคณะกรรมการคณะหนึง่ ซึง่ ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
เจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้ช่วยเลขานุการ พิจารณาแต่งตั้ง
๗๘

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
(๒) การแต่ ง ตั้ ง นายทหารชั้ น นายพล ในการแต่ ง ตั้ ง
นายทหารชั้นนายพลดำรงตำแหน่ง กฎหมายกำหนดให้นำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
		 ๕.๔) การข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง
ในการปฏิบัติด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง
ในภารกิจของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้สามารถรับสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคาม
ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ยามปกติในลักษณะที่เป็นการป้องปรามและป้องกัน ก่อนที่
สถานการณ์ จ ะรุ น แรงถึ ง ขั้ น เป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกำหนด
๖) การจัดระเบียบการปฏิบัติราชการทหาร
		 ๖.๑) การจัดระเบียบทั่วไป การจัดให้มี การวาง และการใช้กำลัง
ทหารเพือ่ ปฏิบตั ริ าชการทหารให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงกลาโหมกำหนด เว้นแต่
จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในกฎหมายนี้ แต่การใช้กำลังทหาร หรือการวางกำลัง
เพื่อเตรียมการยุทธ ให้เป็นไปตามข้อบังคับแผนและคำสั่งปฏิบัติการทางทหาร
ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
		 ๖.๒) การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในกรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น ในกรณีที่มี
ความจำเป็น เพื่อการรบหรือการสงคราม การปราบปราม การกบฏหรือเมื่อได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบ
ของสภากลาโหม มีอำนาจกำหนดหน่วยงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารและ
กำหนดอำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ างทหารได้ตามความเหมาะสม
แก่การปฏิบัติภารกิจ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็น
ชอบของสภากลาโหมมีอำนาจกำหนดพืน้ ทีท่ จี่ ำเป็นต่อการปฏิบตั กิ ารทางทหาร
เป็นยุทธบริเวณ และกำหนดพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นเขตภายใน
		 ๖.๓) การปราบปรามการจลาจล ในการใช้กำลังทหารเพื่อการ
ปราบปรามการจลาจลนั้น ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดโดย
ความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี แต่ ก ารใช้ ก ำลั ง ทหารหรื อ การอื่ น ใด
เพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำความผิดที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของรัฐหรือเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเพื่อระงับ
เหตุการณ์รา้ ยแรงโดยเร็ว มิให้เหตุการณ์มคี วามรุนแรงมากยิง่ ขึน้ หรือเพือ่ พิทกั ษ์
ผลประโยชน์แห่งชาติให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เว้นแต่จะ
มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
		 ๖.๔) จัดและวางกำลังเพือ่ ป้องกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และรั ก ษาผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
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กระทรวงกลาโหมโดยความเห็ น ชอบของสภากลาโหมมี อ ำนาจอนุ มั ติ ใ ห้
กระทรวงกลาโหมจัดและวางกำลังในพื้นที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงกลาโหมได้ตั้งแต่ยามปกติ
		 ๖.๕) การใช้กำลังทหารในการปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ สันติภาพ ในการ
ใช้กำลังทหารในการปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ สันติภาพให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของ
สภากลาโหม และเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีและเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ
แล้ว กฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบ
ของสภากลาโหม มี อ ำนาจกำหนดหน่ ว ยงานในกระทรวงกลาโหม และ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหาร รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ทางทหารนั้น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ ให้เจ้าหน้าที่ทาง
ทหารเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๗) คณะผู้บริหาร
		 ๗.๑) สภากลาโหม
        ให้สภากลาโหม ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
เป็ น ประธานสภากลาโหม, รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงกลาโหม
เป็นรองประธานสภากลาโหม, จเรทหารทั่วไป, ปลัดกระทรวงกลาโหม,
รองปลั ด กระทรวงกลาโหม, สมุ ห ราชองครั ก ษ์ , รองสมุ ห ราชองครั ก ษ์
(อัตราจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ), เสนาธิการกรมราชองครักษ์,
ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด , รองผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด , เสนาธิ ก ารทหาร,
ผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก,
เสนาธิ ก ารทหารบก, ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ , รองผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ,
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ, เสนาธิการทหารเรือ, ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ,
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ, รองผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ, ผู้ ช่ ว ย
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ, เสนาธิ ก ารทหารอากาศ, ผู้ บั ญ ชาการกอง
บัญชาการยุทธทางอากาศ, สมาชิกสภากลาโหม ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มี
ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเป็นทีป่ ระจักษ์ทวั่ ไปในด้านการทหาร ด้านความมัน่ คง
ด้านการบริหารราชการ ด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหม จำนวนไม่เกิน ๓ คนซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
แต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน
กระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ แต่ในกรณีที่มีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมากกว่า ๑ คน ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
๘๐

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
แต่งตัง้ ให้รฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานเรียงตามลำดับ
และให้สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน ๒ วาระ
ทั้ ง นี้ กฎหมายกำหนดให้ ก ารดำเนิ น การของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมในเรื่องดังต่อไปนี้ต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม
(๑) นโยบายการทหาร
(๒) นโยบายการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
		 (๓) นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม
(๔) การพิจารณางบประมาณการทหาร และการแบ่งสรรงบประมาณ
ของกระทรวงกลาโหม
(๕) การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร
(๖) เรื่องที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนด
ให้เสนอสภากลาโหม
		 ๗.๒) คณะผู้บัญชาการทหาร
ให้คณะผู้บัญชาการทหาร ประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
และเสนาธิการทหาร โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานคณะผู้บัญชา
การทหาร มีหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมในเรื่องการเตรียมกำลัง การสั่งการใช้กำลัง การเคลื่อนกำลังทหารและ
การเตรี ย มพร้ อ ม ตลอดจนรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม อำนวยการยุ ท ธใน
ภาพรวม รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชากองกำลังเฉพาะกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นในกรณี
ที่มีสถานการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
การควบคุมอำนวยการยุทธและการควบคุมบังคับบัญชากองกำลัง
เฉพาะกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ แผนและคำสั่งปฏิบัติ
การทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
๘) บทเฉพาะกาล
ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน เงินงบประมาณ
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรา
กำลังพลของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน เงินงบประมาณ
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากำลังพล
ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน
จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

๘๑

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายนี้ ยกเว้นส่วนของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
และกองบัญชาการทหารสูงสุด
(๒) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน เงินงบประมาณ
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากำลังพล
ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของสำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายนี้
(๓) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน เงินงบประมาณ
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากำลังพล
ของกองบัญชาการทหารสูงสุดตามพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวง
กลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของกองทัพไทยหรือกองบัญชาการกองทัพไทย
ตามกฎหมายนี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดยกเว้นส่วน
ของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้โอนไปเป็นของส่วนราชการ
ที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกองทัพไทยตามกฎหมายนี้
หมายเหตุ:
๏ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๏ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑
		 เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑
หลักการและเหตุผล
โดยที่ในการบริหารหนี้สาธารณะจำเป็นต้องมีกลไกที่เหมาะสมเพื่อ
ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดใน
การดำเนินการบางประการ จึงสมควรให้อำนาจแก่กระทรวงการคลังในการ
ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะโดยการย่นระยะเวลาชำระหนี้ การกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะก่อนที่หนี้ครบกำหนดชำระ และการกู้เงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศหรือเงินบาทเพื่อนำมาให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อได้ นอกจากนั้น ในการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีความต่อเนื่อง มีความจำเป็นที่จะต้องมีตราสารหนี้
ทีก่ ระทรวงการคลังออกในปริมาณเพียงพอต่อการสร้างอัตราดอกเบีย้ สำหรับใช้
๘๒

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจ
กู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศด้วย สำหรับเงินที่ได้รับจากการ
กูเ้ งินเพือ่ ปรับโครงสร้างหนีก้ อ่ นทีห่ นีค้ รบกำหนดชำระและการกูเ้ งินเพือ่ พัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สมควรบริหารจัดการโดยกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อ
การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมทั้งสมควร
แก้ ไ ขอำนาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการนโยบายและกำกั บ การบริ ห ารหนี้
สาธารณะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ความในมาตรา ๑๔ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการย่น
ระยะเวลาชำระหนีก้ ารกูเ้ งินเพือ่ ปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะ โดยให้อำนาจแก่
กระทรวงการคลังในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะโดยการย่นระยะเวลา
ชำระหนี้การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะก่อนที่หนี้ครบกำหนดชำระ
ได้ จากเดิมทีใ่ ห้อำนาจแก่กระทรวงการคลังดำเนินการกูเ้ งินรายใหม่เฉพาะกรณี
เพื่ อ ชำระหนี้ เ ดิ ม แปลงหนี้ ชำระหนี้ ก่ อ นหนี้ ถึ ง กำหนดชำระ ขยาย
ระยะเวลาชำระหนี้ ต่ อ อายุ ซื้ อ คื น หรื อ ไถ่ ถ อนตราสารหนี้ ข องรั ฐ บาล
หรือทำธุรกรรมทางการเงินอืน่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะ
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น
๒) ความในมาตรา ๒๐ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอำนาจใน
การกู้เงินของกระทรวงการคลัง โดยกำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจ
กู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้ด้วย ซึ่งแต่เดิมนั้นได้กำหนด
ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อเท่านั้น
๓) ความในมาตรา ๒๔/๑ เป็นหลักการที่ได้บัญญัติขึ้นใหม่ในกรณีที่
ให้กระทรวงการคลังทยอยกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยกำหนดให้ในกรณี
ที่หนี้สาธารณะซึ่งจะทำการปรับโครงสร้างหนี้มีจำนวนเงินมาก และกระทรวง
การคลังเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน
กฎหมายกำหนดให้กระทรวงการคลังอาจทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกิน
๑๒ เดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ โดยเงินที่ได้รับจากการกู้เงินดังกล่าว
ให้นำส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกูเ้ พือ่ การปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะและพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

๘๓

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๔) ความในมาตรา ๒๕ ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งการให้
อำนาจแก่กระทรวงการคลังในการกู้เงินมาเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ โดยกำหนดว่าในกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐมีความจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับโครงการหรือแผนงานต่าง ๆ ที่รัฐบาลเห็นว่า
มีความจำเป็นเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกูเ้ งิน
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานดั ง กล่ า วกู้ ต่ อ ได้ ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ เป็ น การประหยั ด และทำให้
การบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการกู้เงินดังกล่าวให้นับรวม
ในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ากู้เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้นับรวมในวงเงินกู้ที่กู้มาเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา ๒๒
(๒) ถ้ากู้เป็นเงินบาท ให้นับรวมในวงเงินหนี้ที่กระทรวงการคลัง
จะค้ำประกันตามมาตรา ๒๘
๕) ความในมาตรา ๒๕/๑ เป็นหลักการทีไ่ ด้บญ
ั ญัตขิ น้ึ ใหม่โดยกำหนดให้
กระทรวงการคลังมีอำนาจกูเ้ งินเพือ่ พัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ ให้กระทำ
ได้โดยการออกตราสารหนี้ตามความจำเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยสำหรับ
ใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ และให้นับรวมในวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณหรือเมือ่ มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณหนึง่ ตามมาตรา ๒๑
ซึง่ เงินทีไ่ ด้รบั จากการกูเ้ งินดังกล่าว ให้นำส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกูเ้ พือ่ การปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
๖) ความในมาตรา ๓๕ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายและกำกั บ การบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานสถานะของหนี้สาธารณะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายหลังการ
เข้ารับหน้าที่
(๒) เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดย
ไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
(๓) จัดทำหลักเกณฑ์ในการกูเ้ งิน การค้ำประกัน การชำระหนี้ การปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมถึง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน การออกและจัดการตราสารหนี้
๘๔

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
ทั้ ง นี้ เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
หน่ ว ยงานในกำกั บ ดู แ ลของรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
และสถาบันการเงินภาครัฐ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
(๔) เสนอคำแนะนำในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๕/๑
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐
(๕) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๖) ดำเนินการอืน่ ใดตามกฎหมายนีห้ รือตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๗) ความในหมวด ๕ กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (ตั้งแต่มาตรา ๓๖/๑
ถึงมาตรา ๓๖/๒๐) เป็นหลักการที่ได้บัญญัติขึ้นใหม่ กล่าวคือ
		 ๗.๑) กองทุนบริหารเงินกูเ้ พือ่ การปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะและ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
				 ให้มกี องทุนบริหารเงินกูเ้ พือ่ การปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
ตามมาตรา ๒๔/๑ และการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตาม
มาตรา ๒๕/๑ โดยให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้ ทัง้ นี้ ให้กองทุนมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณหรื อ กฎหมายอื่ น โดยกิ จ การของ
กองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
		 ๗.๒) เงินและทรัพย์สินของกองทุน
				 ให้กองทุนบริหารเงินกูเ้ พือ่ การปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะและ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทีไ่ ด้รบั จากการกูเ้ งินเพือ่ ปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะ
ตามมาตรา ๒๔/๑
(๒) เงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศตามมาตรา ๒๕/๑
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

๘๕

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

			 (๔) เงินหรือทรัพย์สินทีไ่ ด้รบั จากการดำเนินการของกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าว ไม่ต้องนำส่งคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ทั้งนี้ เงิน
และทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าวให้นำเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้
					 (๑) บัญชีปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อรับเงินตาม
ข้อ ๗.๒) (๑) รวมทัง้ เงินและทรัพย์สนิ ตามข้อ ๗.๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ทีก่ องทุน
ได้รับจากการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว
					 (๒) บั ญ ชี พั ฒ นาตลาดตราสารหนี้ ใ นประเทศ เพื่ อ
รับเงินตามข้อ ๗.๒) (๒) รวมทั้งเงินและทรัพย์สินตามข้อ ๗.๒) (๓) (๔) (๕)
หรือ (๖) ที่กองทุนได้รับจากการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว
		 ๗.๓) การนำเงินในบัญชีปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะไปใช้จ่าย
ให้กระทรวงการคลังนำเงินในบัญชีปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะไปใช้จ่ายใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ชำระเงินต้นของหนีส้ าธารณะซึง่ จะทำการปรับโครงสร้า
งหนี้ตามมาตรา ๒๔/๑
(๒) ชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการกู้เงินตาม
มาตรา ๒๔/๑
(๓) ชำระค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุนตามทีค่ ณะกรรมกา
รกองทุนกำหนด
(๔) ชำระค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
กองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
		 ๗.๔) การนำเงินในบัญชีพฒ
ั นาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศไปใช้จา่ ย
ให้กระทรวงการคลังนำเงินในบัญชีพฒ
ั นาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศไปใช้จา่ ย
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ออกตามมาตรา ๒๕/๑
(๒) ชำระดอกเบี้ ย และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การออก
ตราสารหนี้ตามมาตรา ๒๕/๑
(๓) ชำระค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ
กองทุนกำหนด
๘๖

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
(๔) ชำระค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
กองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งนำเงิ น ของกองทุ น
ไปใช้จ่ายตามข้อ ๗.๓) หรือข้อ ๗.๔) อาจนำเงินของกองทุนไปลงทุนได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (๑) กรณีการลงทุนในประเทศ
(ก) ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวง
การคลังหรือตราสารหนีอ้ นื่ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือสูงสุดจากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ข) ทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออก
โดยกระทรวงการคลัง
		 (๒) กรณีการลงทุนในต่างประเทศ ให้นำไปลงทุนในตราสารหนี้ที่
ออกเป็ น เงิ น ตราสกุ ล หลั ก และออกหรื อ ค้ ำ ประกั น โดยรั ฐ บาลต่ า งประเทศ
สถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ทัง้ นี้
ตราสารหนี้ดังกล่าวจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระหว่างทีย่ งั มิได้นำเงินของกองทุนไปลงทุนดังกล่าว ให้นำไปฝาก
ไว้ทธ่ี นาคารทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ทค่ี ณะกรรมการกองทุนกำหนด
๗.๕) คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
ให้ มี “คณะกรรมการกองทุ น บริ ห ารเงิ น กู้ เ พื่ อ การปรั บ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูอ้ ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และบุคคลอื่นไม่เกิน ๒ คนซึ่งคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
(๑) กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
๕๑
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พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเงินของกองทุน
ไปลงทุน และการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของ
กองทุน
(๔) กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน ผู้ช่วยผู้จัดการ
กองทุนและผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุนในการจัดการเงินของกองทุน
(๕) ออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านของผู้ จั ด การกองทุ น
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุน
(๖) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
กระทำการแทนผู้จัดการกองทุน
(๗) ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของกองทุน การบริหารงานบุคคลการจ้างผู้บริหารสินทรัพย์
ของกองทุน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
		 ทัง้ นี้ ให้ผอู้ ำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผูจ้ ดั การกองทุน
และมีหน้าที่ดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
และตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนกองทุน
เพื่อการนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนก็ได้
๗.๖) การรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
ให้ ก องทุ น รายงานผลการดำเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น
ของกองทุ น เป็ น รายไตรมาสต่ อ คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ รายงานต่ อ
รั ฐ มนตรี ภายใน ๔๕ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด แต่ ล ะไตรมาส และเมื่ อ สิ้ น ปี
ให้ ก องทุ น รายงานผลการดำเนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น ของกองทุ น และ
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อเสนอรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ
การบัญชีของกองทุนให้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือมาตรฐานการบัญชีอื่นที่รับรองโดยทั่วไปที่
คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
กิจการของกองทุนและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
๘๘

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
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แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้กองทุนจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายใน
๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีของกองทุน แล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรีทุกปี
หมายเหตุ:
๏ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ.
พ.ย.-ธ.ค. ๕๒
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