
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหกูตอของกระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผูกูตอ” หมายความวา หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ 
 
ขอ ๒  โครงการหรือแผนงานของผูกูตอที่กระทรวงการคลังจะใหกูตอไดจะตอง

เปนโครงการหรือแผนงานตามมาตรา ๒๕ 
 
ขอ ๓  เมื่อกระทรวงการคลังไดกูเงินมาเพื่อใหกูตอแลว ใหจัดทําสัญญากูกับผูกู

ตอใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
สัญญากูตอใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือคูสัญญา 
(๒) วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู 
(๓) จํานวนเงินและสกุลเงินที่กู 
(๔) วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินกู 
(๕) อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการใหกูตอ 
(๖) จํานวนเงิน  ระยะเวลา  และวิธีการในการชําระตนเ งินกู  ดอกเบี้ย 

คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการใหกูตอ 
(๗) ดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดชําระหนี้ 
(๘) เหตุแหงการบอกเลิกสัญญา 
 
ขอ ๔  ในการเบิกถอนเงินกู ผูกูตอตองมีหนังสือแจงไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือ

ขอเบิกถอนเงินกู เวนแตในกรณีที่กระทรวงการคลังตกลงใหผูกูตอเบิกถอนเงินจากแหลงเงินกู
โดยตรง ใหผูกูตอรายงานการเบิกถอนเงินกูนั้นไปยังกระทรวงการคลังภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ไดเบิกถอนเงินกู 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๐ ก/หนา ๒๔/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่กระทรวงการคลังตกลงใหผูกูตอชําระตนเงินกู ดอกเบี้ย หรือ

คาใชจายอื่นที่เก่ียวของแกแหลงเงินกูโดยตรง ใหผูกูตอรายงานการชําระเงินดังกลาวไปยัง
กระทรวงการคลังพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานการชําระเงินภายในสามวันทําการนับแตวันที่ได
ชําระเงินใหแกแหลงเงินกู 

 
ขอ ๖  เพ่ือประโยชนในการติดตามการใชจายเงินกูของผูกูตอ ใหผูกูตอรายงาน

ผลการดําเนินงานตามโครงการหรือแผนงานที่ใชเงินกูตอกระทรวงการคลังตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สุรพงษ  สืบวงศลี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่งแหง
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ หนวยงานใน
กํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ มีความ
จําเปนตองใชเงินสําหรับโครงการหรือแผนงานที่รัฐบาลเห็นวามีความจําเปนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และหากกระทรวงการคลังเปนผูกู และนํามาใหหนวยงานดังกลาวกูตอจะเปนการ
ประหยัดและทําใหการบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกู
เงินเพื่อใหหนวยงานดังกลาวกูตอไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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