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กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 

การใหกูตอของกระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้

สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหกระทรวงการคลังเรียกเก็บดอกเบี้ยการใหกูตอจากหนวยงานของรัฐ  หนวยงาน 

ในกํากับดูแลของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการเงินภาครัฐ  ผูกูตอ   

ในอัตราและเงื่อนไขเดียวกับที่กระทรวงการคลังกูมาจากแหลงเงินกู  รวมทั้งคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 

กับการกูเงินมาใหกูตอ 

ขอ ๒ ใหกระทรวงการคลังเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหกูตอจากหนวยงานของรัฐ  

หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการเงินภาครัฐ  

ตามอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอทายกฎกระทรวงนี้ 

รัฐมนตรีจะอนุมัติใหกระทรวงการคลังเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหกูตอในกรณีดังตอไปนี้  

ตํ่ากวาอัตราตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอทายกฎกระทรวงนี้หรือไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมก็ได 

(๑) โครงการหรือแผนงานของหนวยงานของรัฐ  หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ตามนโยบายของรัฐบาล  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติใหหนวยงาน

ของรัฐ  หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  เปนผูรับผิดชอบ

และดําเนินการ 
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(๒) โครงการหรือแผนงานของหนวยงานของรัฐ  หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ในดานสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเปนประโยชนตอประชาชน
โดยสวนรวม  แตไมมีความคุมคาในการลงทุนในเชิงพาณิชย 

(๓) โครงการหรือแผนงานลงทุนใหมของหนวยงานของรัฐ  หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ตามยุทธศาสตรของแผนการบริหารราชการแผนดิน 

(๔) โครงการหรือแผนงานสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันการเงินภาครัฐตามนโยบายของ
รัฐบาล  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติใหสถาบันการเงินภาครัฐเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการ 

ใหหนวยงานของรัฐ  หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
หรือสถาบันการเงินภาครัฐ  ที่เสียคาธรรมเนียมตํ่ากวาอัตราตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอทาย
กฎกระทรวงนี้หรือไม เสียคาธรรมเนียมตามวรรคสอง   บันทึกจํานวนเงินที่ เปนสวนตางของ
คาธรรมเนียมการใหกูตอที่ชําระจริง  และคาธรรมเนียมการใหกูตออันพึงตองชําระตามอัตราในบัญชี
อัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอทายกฎกระทรวงนี้  เปนสวนหนึ่งของวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการดําเนินงาน 

ขอ ๓ ภายใตบังคับขอ  ๔  ใหสํานักงานประเมินระดับความนาเชื่อถืออยางนอยทุกรอบ 
สิบสองเดือน  เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหกูตอจากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน
การเงินภาครัฐ  โดยพิจารณาจาก 

(๑) ความเสี่ยงทางเครดิต  ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงดานอุตสาหกรรม  ความเสี่ยงดานธุรกิจ  และ
ความเสี่ยงทางการเงิน  รวมทั้งแผนการดําเนินงานในอนาคตและโครงสรางของวงเงินกูยืม  และ 

(๒) สวนตางของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ 
ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน  กับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่เปนอัตราอางอิง 

ในกรณีที่ไมสามารถหาสวนตางของอัตราผลตอบแทนตาม  (๒)  ได  ใหพิจารณาระดับความ
นาเชื่อถือเฉพาะความเสี่ยงทางเครดิตตาม  (๑) 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินระดับความนาเชื่อ ถือตามวรรคหนึ่ง   ให เปนไปตาม 
ที่ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประกาศกําหนด 

ขอ ๔ ในกรณีที่สํานักงานไดประเมินระดับความนาเชื่อถือเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการค้ําประกันจากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ  สํานักงานจะใชผลการประเมิน
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ดังกลาวเปนผลการประเมินระดับความนาเชื่อถือเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหกูตอ
ก็ได 

ขอ ๕ เมื่อสํานักงานไดประเมินระดับความนาเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังใหกูตอตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ  ๓  หรือใชผลการประเมินระดับ
ความนาเชื่อถือเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันจากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน
การเงินภาครัฐนั้นตามขอ  ๔  แลวแตกรณี  แลว  ใหแจงผลการประเมินใหรัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน
การเงินภาครัฐนั้นทราบ 

ขอ ๖ คาธรรมเนียมการใหกูตอตามขอ  ๒  ใหเรียกเก็บเปนเงินสกุลตามที่ไดใหกูตอ   
และจะเรียกเก็บปละหนึ่งคร้ังหรือปละสองคร้ังก็ได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุรพงษ  สืบวงศลี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนยีมการใหกูตอของหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกาํกับดูแลของรัฐ  

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

อัตราคาธรรมเนียม 

(รอยละตอปของวงเงินใหกูตอคงคาง) 
องคกร 

ต่ํากวา ๑ ป 
ตั้งแต ๑ ป 
ถึง ๕ ป 

เกิน ๕ ป 
แตไมเกิน ๑๐ ป 

เกิน ๑๐ ป 

หนวยงานของรัฐ หนวยงานใน

กํากับดูแลของรัฐ หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

๐.๐๑ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนยีมการใหกูตอของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงนิภาครัฐ 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

(รอยละตอปของวงเงินใหกูตอคงคาง) 
ระดับความนาเช่ือถือ 

ต่ํากวา ๑ ป 
ตั้งแต ๑ ป 
ถึง ๕ ป 

เกิน ๕ ป 
แตไมเกิน ๑๐ ป 

เกิน ๑๐ ป 

๑ ๐.๐๑ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ 
๒ ๐.๐๕  ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ 
๓ ๐.๑๐  ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕   
๔ ๐.๑๕  ๐.๒๐ ๐.๒๕   ๐.๓๐ 
๕ ๐.๒๐  ๐.๒๕   ๐.๓๐ ๐.๓๕ 
๖ ๐.๒๕   ๐.๓๐ ๐.๓๕ ๐.๔๐ 
๗ ๐.๓๐  ๐.๓๕ ๐.๔๐ ๐.๔๕ 
๘ ๐.๓๕  ๐.๔๐ ๐.๔๕ ๐.๕๐ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  บัญญัติใหกระทรวงการคลังมีอํานาจในการเรียกเก็บดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมการใหกูตอในอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 


