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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2563
โดยที่มาตรา ๘๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ กาหนดให้การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องได้รับอนุญาตจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล และให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ประกอบกับคณะกรรมการนโยบาย
และกากับการบริหารหนี้สาธารณะ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 35 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
และก ากั บ การบริ ห ารหนี้ ส าธารณะว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารกู้ เ งิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2561 กาหนดหลักเกณฑ์ในการกู้เงิน การค้าประกัน การชาระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ จึงสมควรกาหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกู้ เ งิ น ได้ เ ฉพาะเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
(1) การดาเนินโครงการลงทุน
(2) การปรับโครงสร้างหนี้
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็นและประหยัดต้นทุนทางการเงินให้มากที่สุด
ข้อ ๔ การกู้ เ งิ น ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลให้ ถือ ปฏิ บั ติต ามระเบี ย บคณะกรรมการ
นโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 อาจกู้เงินได้จากแหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้
(๑) การกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(๒) การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ
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ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอการกู้เงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาอนุญาตตามมาตรา 83 วรรคหนึ่ง ในกรณีสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอนุญาตให้กู้เงินแล้ว
จึงให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติกู้เงิน ดังนี้
(๑) ไม่ก่อให้เกิดภาระชาระหนี้เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ยให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) มีภาระชาระหนี้เกินอัตราที่กาหนดตาม (1) ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
วิ ธี ก ารคิ ด รายได้ เ ฉลี่ ย ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค านวณจากประมาณการรายได้ ต ามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีที่กู้เงิน และรายได้ย้อนหลังสองปีขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2561
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๓๕ (๓) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารหนี้ สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น” หมายความว่า องค์ การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“รายได้” หมายความว่า ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากการพาณิชย์
รายได้จากกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตลอดจนเงินและทรัพย์สินอื่น
ที่มีผู้อุทิศให้ แต่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
“ภาระชําระหนี้” หมายความว่า ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องชําระหนี้เงินกู้คืนในแต่ละปี รวมถึงกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องชําระหนี้เงินกู้คืนเงินทุน
ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เงินทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจนเงินชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
“โครงการลงทุน” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนระยะเวลา
การดําเนินงานที่แน่ชัดซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ หรืออาจใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาเมืองพัทยา หรือแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ 4 ระเบี ยบนี้ ใช้บั งคับ กั บการกู้ เงิน ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ยกเว้น การกู้ เงิน
จากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เงินทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะรักษาการตามระเบียบนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 6 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกระทําโดยความรอบคอบและคํานึงถึง
ความคุ้มค่า ความยั่งยืนทางการคลัง ความสามารถในการจัดหารายได้ การชําระหนี้ การกระจายภาระ
การชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ทั้งนี้ ให้มีการติดตามประเมินผลการรายงาน
การใช้จ่ายเงินกู้ และการเปิดเผยต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การดําเนินโครงการลงทุน
(๒) การปรับโครงสร้างหนี้
(๓) ทุนหมุนเวียน
บรรดาเงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน
ข้อ 8 โครงการลงทุ นที่ จะดํ าเนิ นการกู้ เงิ นตามข้ อ 7 (1) ต้ องมี ลั กษณะเป็ นโครงการที่ มี
เป้าหมายในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ
ที่จัดทําขึ้นเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นโครงการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(3) ไม่เป็นโครงการที่ดําเนินการแข่งขันกับเอกชน
(4) ไม่เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษาดูงาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณ ฑ์
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม
(5) ไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
การจัดทําโครงการลงทุนเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงินดังกล่าวตามที่กฎหมายกําหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และแสดงให้เห็นถึงรายได้
หรือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ หรือ สั งคม พร้อ มทั้ งรายละเอี ย ดและวงเงิน กู้ ข องโครงการ รวมถึ ง
แผนการชําระหนี้เงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ
หากโครงการลงทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอกู้เงินตามวรรคหนึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่ อ สั งคม สิ่ ง แวดล้ อ มและปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน และต้ อ งจั ด ให้ มี
การรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 9 การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 7 (๒) ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(1) เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้
(2) กู้ได้ไม่เกินจํานวนเงินต้นที่ค้างชําระ และหากเป็นการกู้เงินรายใหม่เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้
ที่เป็นเงินบาทให้กู้เป็นเงินบาทเท่านั้น
(3) การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ใช้เพื่อการลงทุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ได้ไม่เกิน
อายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่
ข้อ 10 การกู้เงิน เพื่ อ ใช้เป็ น ทุ น หมุ น เวียนตามข้อ 7 (3) ให้ กระทํ าได้เฉพาะเพื่ อ ใช้เป็ น
ทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการสถานธนานุบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ 11 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจะกู้ เงิ น ตามข้ อ 7 (1) ได้ เมื่ อ การกู้ นั้ น ไม่ ก่ อให้ เกิ ด
ภาระชําระหนี้เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย
รายได้เฉลี่ยตามวรรคหนึ่งให้คํานวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสารงบประมาณท้องถิ่น
ในปีที่กู้เงิน และรายได้ย้อนหลังสองปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกู้เงินเมื่อมีภาระชําระหนี้เกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการชําระหนี้โดยไม่กระทบต่อรายจ่ายประจํา ทั้งนี้
ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ 22
ข้อ 12 การกู้ เงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศหรื อ
เป็นสกุลเงินบาทให้กระทําได้โดยทําเป็นสัญญาหรือโดยการออกพันธบัตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกู้เงินจากหรือผ่านบุคคลอื่นใดที่มิใช่เป็นผู้ให้กู้โดยตรงไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง หรือการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะจําหน่ายพันธบัตรนั้นผ่านผู้จัดจําหน่ายก็ได้
ข้อ 13 การกู้เงินโดยทําเป็นสัญญา อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน
(๒) วงเงินกู้
(๓) ระยะเวลาในการชําระหนี้
(๔) อัตราดอกเบี้ย
(๕) การชําระเงินต้นและดอกเบี้ย
(๖) ค่าธรรมเนียม
(๗) ผู้มีอํานาจลงนามในการกู้เงิน
(๘) ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)
ข้อ 14 การกู้ เงิน โดยการออกพั น ธบั ต รต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไข
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 15 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีผลผูกพันให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบังคับชําระหนี้
จากรัฐบาล และห้ามมิให้มีข้อกําหนดในสัญญาหรือพันธบัตรในเรื่องการผิดนัดชําระหนี้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้ถือว่ารัฐบาลผิดนัดชําระหนี้
หมวด ๒
การบริหารหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑
การค้ําประกัน และการชําระหนี้
ข้อ 16 ในการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลจะไม่ค้ําประกัน รวมทั้งไม่รับผิดชอบ
หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว
ข้อ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องชําระหนี้เงินกู้ตามกําหนดเวลาโดยเคร่งครัด
ข้อ 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการกํากับดูแลการชําระหนี้ โดยกระจายภาระ
การชําระหนี้ และคํานึงถึงต้นทุนในการชําระหนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับความสามารถในการดําเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 19 การตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องตั้งให้เพียงพอตามความจําเป็นในการชําระหนี้ในปีนั้น ๆ โดยสภาท้องถิ่นจะแปรญัตติเพื่อลดหรือ
ตัดทอนไม่ได้
ส่วนที่ ๒
การปรับโครงสร้างหนี้
ข้อ ๒๐ การปรับโครงสร้างหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้โดยการกู้เงิน
รายใหม่เพื่อชําระหนี้เดิม แปลงหนี้ ชําระหนี้ก่อนถึงกําหนดชําระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการชําระหนี้
ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนพันธบัตร หรือทําธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้นํากฎกระทรวงว่าด้วยการทําธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะซึ่งออกตามมาตรา 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การกํากับดูแล และการรายงาน
ข้อ 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการกู้เงินตามหมวด ๑ ต้องจัดให้มีการดําเนินการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(๑) จัดทําแผนการเงินประจําปีที่แสดงถึงที่มาของรายได้และรายจ่าย โดยต้องมีการวิเคราะห์
ถึงประโยชน์และผลกระทบของประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
แสดงถึงที่มาของแหล่งเงินทุนที่จะนํามาชําระหนี้ให้ชัดเจน และการได้รับอนุมัติจากผู้ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๒) จัดให้มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
(3) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารการเงิน และการชําระหนี้
ข้อ 22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินก่อนการกู้เงิน
เพื่ อดําเนิ นโครงการลงทุ นตามข้อ 7 (1) และการกู้เงินเพื่ อการปรับ โครงสร้างหนี้ตามข้อ 7 (2)
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามกฎหมาย
นอกจากการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่ เป็ น การกู้ เงิ น ตามข้ อ 11 วรรคสาม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอข้อมูลก่อนการกู้เงินต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความเห็นชอบ
หรืออนุมัติ
ให้ผู้ซึ่งมีอํานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นําผลการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งประกอบการพิจารณา
ข้อ 23 ข้อมูลก่อนการกู้เงินตามข้อ ๒2 อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลความจําเป็นในการกู้เงิน
(2) รายละเอียดของการกู้เงิน โดยให้นําข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(3) ผลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน อายุโครงการลงทุน โดยพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ทางการเงินและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนผลประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการนั้น
(4) ภาระชําระหนี้ในปีงบประมาณก่อนการกู้เงิน และประมาณการภาระชําระหนี้หลังการกู้เงิน
(5) รายงานการเงินที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสามปีที่ผ่านมาโดยแยกประเภทงบดําเนินการ งบชําระหนี้
และงบลงทุนให้ชัดเจน
(6) ยอดหนี้คงค้างก่อนการกู้เงิน
(7) ผลกระทบต่อเพดานการก่อหนี้และความสามารถในการก่อหนี้ในอนาคต
ข้อ 24 ภายในสิบห้าวันนับจากวันลงนามในสัญญากู้เงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนตามข้อ 7 (3)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการกู้เงินให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งประกอบด้วย การก่อหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ ยอดหนี้คงค้าง ภาระหนี้ วัตถุประสงค์การกู้เงิน
วงเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ สัดส่วนยอดหนี้คงค้างต่อรายได้ และสัดส่วนภาระหนี้
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ต่อรายได้ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะเป็นรายไตรมาสตามแบบที่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกําหนด
ข้อ 26 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะและแจ้งกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ หรือการกู้เงินที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่า
การดําเนินการนั้นเป็นการดําเนินการตามระเบียบนี้
ให้นําความในหมวด ๓ การกํากับดูแล และการรายงาน มาใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มี การดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ งด้ ว ยโดยอนุ โลม ทั้ งนี้ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จั ด ส่ งข้ อ มู ล
ตามข้อ ๒5 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
บรรดาประกาศ หลั กเกณฑ์ หรือ วิธีป ฏิ บั ติข องกระทรวงมหาดไทยเกี่ ยวกั บการกู้ เงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะได้มีการจัดทําประกาศ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. 256๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
จากสถาบันการเงินเพื่อดาเนินโครงการลงทุน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว ๑๘๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๔
1. การกู้ เงิ นขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล จากสถาบั นการเงิ นเพื่ อด าเนิ นโครงการลงทุ น
จะต้องดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2563
2. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอนุญาตให้กู้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เสนอขออนุมัติกู้เงินไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงินในระดับจังหวัดพิจารณา
ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. โครงการลงทุ น ที่ จ ะด าเนิ น การกู้ เ งิ น ต้ อ งเป็น โครงการที่ จาเป็ นเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง หากจะใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลตามปกติแล้ว จะล่าช้าหรือเสียโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้ อย่ า งรวดเร็ ว และต้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสื อสั่ ง การของหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้
3.๑ เป็นโครงการตามอานาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งจะต้อง
ไม่เป็นการสนับสนุนหรือดาเนินการในภารกิจของหน่วยงานอื่น
3.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการที่จะทาให้เกิดการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.4 ไม่เป็นโครงการที่ดาเนินการแข่งขันกับเอกชน ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
หรือการจัดทาบริการสาธารณะ
3.5 ไม่เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษาดูงาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม
3.6 หากเป็ น โครงการที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. การกู้ เ งิ น เพื่ อ จั ด ท าโครงการลงทุ น เพื่ อ ขออนุ ญ าตต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
และขออนุมัตติ ่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และแสดงให้เห็นถึงรายได้หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือสังคม
พร้อมทั้งรายละเอียดและวงเงินกู้ของโครงการ รวมถึงแผนการชาระหนี้เงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ
5. ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเผยแพร่ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินเพื่อดาเนินโครงการ
ลงทุนแก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเสนอต่อ สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลก่อนการกู้เงินอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 เหตุผลความจาเป็นในการกู้เงิน
5.2 รายละเอียดของการกู้เงิน
/5.3 ผลการศึกษา...

-๒5.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน อายุโครงการลงทุน
โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการเงินและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลและประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการนั้น
5.4 ภาระช าระหนี้ ใ นปี ง บประมาณก่ อ นการกู้ เ งิ น และประมาณการภาระช าระหนี้
หลังการกู้เงิน
5.5 รายงานการเงินที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสามปีที่ผ่านมาโดยแยกประเภทงบดาเนินการ
งบชาระหนี้ และงบลงทุนให้ชัดเจน
5.6 ยอดหนี้คงค้างก่อนการกู้เงิน
5.7 ผลกระทบต่อเพดานการก่อหนี้และความสามารถในการก่อหนี้ในอนาคต
6. การพิจารณาความสามารถทางด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.๑ ควรพิจ ารณาจากข้อมูล รายได้เฉลี่ยให้คานวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีที่กู้เงิน และรายได้จริงย้อนหลัง ๒ ปี ว่ามีรายได้เพียงพอที่จะชาระหนี้
เงินกู้ได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว
6.๒ ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคตไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และให้มีการจัดทาแผนการชาระหนี้เงินกู้ในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ด้วย
6.๓ ให้นายอดหนี้ที่ก่อขึ้นไว้เดิม และยอดหนี้ที่กาลังจะขอกู้ มาประกอบการวิเคราะห์
ทั้ งนี้ หนี้ เดิ มที่ ต้ องช าระและหนี้ เงิ นกู้ ที่ จะก่ อขึ้ นใหม่ จะต้ องมี ยอดภาระช าระหนี้ ในแต่ ละปี รวมกั นไม่ เกิ น
ร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย โดยรายได้เฉลี่ยให้คานวณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีที่ กู้ เงิน
และรายได้จริงย้อนหลัง 2 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.4 กรณีภาระชาระหนี้ในแต่ล ะปี เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย ให้พิจารณาถึง
ความสามารถในการชาระหนี้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งต้องไม่กระทบต่อรายจ่ายประจา และต้องเป็น
โครงการจาเป็นเร่งด่วน หากไม่จัดทาแล้วจะมีความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น
หรือการบริหารงานในระยะสั้นและระยะยาวอันเนื่องมาจากการกู้เงิน
6.5 ระยะเวลาการชาระหนี้เงินกู้คืนสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้อง
ไม่เกิน ๑๐ ปี
6.6 องค์การบริห ารส่ว นตาบลที่จะขอกู้เงิน ควรมีจานวนเงินสะสมที่เหมาะสมเพียงพอ
สาหรับการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจาเป็น เช่น กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิทธิ
ประโยชน์ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างควรจะได้รับ และเพียงพอสาหรับเป็นเงินหมุนเวียนในช่วงต้น
ปีงบประมาณ
7. ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีขอกู้เงินโครงการลงทุน เช่น ประมาณการ
ผลตอบแทนที่ได้รับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงินทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือประโยชน์ที่ประชาชนและท้องถิ่น
จะได้รับ เป็นต้น
8. ให้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลรายงานข้อมูลการกู้เงินตามข้อ 25 ของระเบียบคณะกรรมการ
นโยบายและการกากับหนี้สาธารณะว่าด้วยหลั กเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (INFO) เป็นรายไตรมาส
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ดังนี้
๘.๑ ไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม) ให้รายงานภายในเดือนมกราคมของทุกปี
๘.๒ ไตรมาสสอง (มกราคม – มีนาคม) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนเมษายนของทุกปี
๘.๓ ไตรมาสสาม (เมษายน – มิถุนายน) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
๘.๔ ไตรมาสสี่ (กรกฎาคม – กันยายน) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
....................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

(ตัวอย่าง)
การเสนอเรื่อง การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล ................. อาเภอ............... จังหวัด............
จากสถาบันการเงินเพื่อดาเนินโครงการลงทุน
ส่วนที่ 1 (ใช้ประกอบการเสนอขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล)
๑.1 รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินมีดังนี้
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จานวนโครงการ/จานวนเงิน
๒. แหล่งเงินกู้/อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลาการชาระหนี้ซึ่งต้อง
ไม่เกิน ๑๐ ปี

อธิบายรายละเอียดโครงการตามหัวข้อดังกล่าวโดยสังเขป
๑. แหล่งเงินกู้ ......................................
๒. อัตราดอกเบี้ย .................................
๓. ระยะเวลาการชาระหนี้ ...................

๓. เหตุผลในการขอกู้เงิน

อธิบายเหตุผลในการขอกู้เงินที่ชัดเจน

๔. ภาระหนี้สินค้างชาระ (หนี้เงินกู้เดิม)

กรณีมีภาระหนี้สินค้างชาระให้มีรายละเอียดดังนี้
๑. แหล่งเงินกู้ ......................................
๒. ระยะเวลาการชาระหนี้………… ตั้งแต่ ...........ถึง ............
๓. แผนการชาระหนี้ต่อปี (เงินต้นและดอกเบี้ย) ..................

๕. ความเหมาะสมของการพิจารณาขอกู้

อธิบายถึงความเหมาะสมของการพิจารณาการขอกู้ให้ชัดเจน

๖. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๘๘๗
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
๖.๑ โครงการที่จะขอกู้เงินจะต้องเป็นโครงการที่จาเป็นเร่งด่วน
ซึ่ งหากจะใช้ งบประมาณของ อบต. ตามปกติ แล้ ว จะล่ าช้ าหรื อ
เสียโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และต้ องปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหนั งสื อสั่ งการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๑.๑ เป็นโครงการตามอานาจหน้าที่ และภารกิจ ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซึ่ ง จะต้ อ งไม่ เ ป็ น การสนั บ สนุ น หรือ
ดาเนินการในภารกิจของหน่วยงานอื่น
๖.๑.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการที่จะทาให้เกิด
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การเพิ่มพูนรายได้
ให้แก่ อบต. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.๑.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

อธิบายให้ชัดเจนว่า เป็นโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนอย่างไร หากไม่จัดทา
โครงการแล้ วจะมีความเสี ยหายหรื อมีผลกระทบต่อประชาชนและ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร และอธิบายรายละเอียดตามข้อ ๖.๑.๑ - ๖.๑.๖
ดังนี้
๖.๑.๑ เป็ น โครงการตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของ อบต.
(อธิ บ ายให้ ชัดเจนว่าเป็นโครงการตามอานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย
มาตราใด / ระเบียบข้อใด)
๖.๑.๒ เป็นโครงการที่มีเป้าหมาย ........................................................
ความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ อายุ โ ครงการลงทุ น
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

๖.๑.๓ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น .............................
(ต้องไม่ใช่โครงการที่เกิดจากการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการขอ
กู้เงิน)
6.1.4 ไม่ เป็ น โครงการที่ด าเนิ นการแข่งขัน กับเอกชน ๖.๑.๔ ไม่เป็นโครงการที่แข่งขันกับเอกชน…………………………………

ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคหรือการจัดทาบริการสาธารณะ

6.1.5 ไม่เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษา
ดู ง าน หรือการจั ด ซื้ อวั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่
ประชาชนส่วนรวม

6.1.5 ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษา ดูงาน.......................

-๒หัวข้อ

รายละเอียด

6.1.6 ไม่เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
6.1.6 เป็ น โครงการที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนหรื อ
หรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญ
สิ่งแวดล้อม...........................................................
(หากก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
ให้ อบต. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัย
อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
๖.๒ การจัดทาโครงการลงทุนเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ อธิ บ ายให้ ชั ด เจนว่ ามี การศึกษาวิ เคราะห์ ความเหมาะสมทางด้าน
การกู้เงินดังกล่าว ให้ อบต. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค เทคนิคอย่างไร และให้แสดงให้เห็นถึงรายได้หรือผลตอบแทนทาง
และแสดงให้เห็นถึงรายได้หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือสังคม เศรษฐกิจหรือสังคม รวมถึงรายละเอียดและวงเงินกู้ รวมถึงแผนการ
พร้อมทั้งรายละเอียดและวงเงินกู้ของโครงการ รวมถึงแผนการชาระ ชาระหนี้เงินกู้ด้วย
หนี้เงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ
๖.3 ความสามารถทางด้านการคลังของ อบต.
๖.3.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ ยให้ คานวณจากประมาณการ

รายได้ตามเอกสารงบประมาณ อบต. ในปีที่กู้เงิน และรายได้จริง
ย้อนหลัง ๒ ปี ว่ามีรายได้เพียงพอที่จะชาระหนี้เงินกู้ได้หรือไม่
(พิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านมารับรองความถูกต้องแล้ว)

๖.3.๒ วิ เคราะห์ ข้ อมู ลรายรั บและรายจ่ ายที่ คาดการณ์ ใน
อนาคตไม่น้อยกว่า ๓ ปี และให้มีการจัดทาแผนการชาระหนี้เงินกู้
ในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์

๖.3.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้คานวณจากโดยรายได้เฉลี่ยให้คานวณ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีในปีที่ กู้เงิ น และรายได้
ย้อนหลัง 2 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
ปี ..... ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน
รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท
ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท
ปี ..... รายรับจริง (ย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ)
รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท
ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท
รายได้เฉลี่ย
รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท
ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท
6.3.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคต
ไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
รายรับ
รายจ่าย
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
แผนการชาระหนี้ใหม่ต่อปี (เงินต้นและดอกเบี้ย) (ชาระหนี้ ๑๐ ปี)
ปีที่ ๑ ................. ปีที่ ๖ ....................
ปีที่ ๒ ................ ปีที่ ๗ ...................
ปีที่ ๓ ................ ปีที่ ๘ ...................
ปีที่ ๔ ................ ปีที่ ๙ ...................
ปีที่ ๕ ................ ปีที่ ๑๐ ................
รวมเงิน/บาท ...............

-๓หัวข้อ

รายละเอียด

๖.3.๓ ให้ น ายอดหนี้ ที่ ก่อขึ้น ไว้ เดิ ม และกาลั ง จะขอกู้
๖.3.๓ (๑) ภาระชาระหนี้ในแต่ละปีสูงสุด เป็นเงิน ................ บาท
มาประกอบการวิเคราะห์ โดยหนี้เดิมที่ต้องชาระและหนี้เงินกู้ที่จะ แยกเป็น
ก่อขึ้นใหม่ จะต้องมียอดภาระชาระหนี้ ในแต่ละปี รวมกันไม่เกิน
(1.1) หนี้เดิม เช่น กองทุน/ธนาคารต่างๆ ……... บาท (ถ้ามี)
ร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย โดยรายได้เฉลี่ยให้คานวณตามเอกสาร
(1.2) หนี้ที่กาลังจะขอกู้ ................................. บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีที่กู้เงิน และรายได้จริงย้อนหลัง
(๒) รายได้เฉลี่ย.......................................... บาท มาจาก
2 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(2.1) ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน.......................บาท
(รายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ อบต. ในปีที่กู้เงิน)
(2.2) รายได้จริงย้อนหลัง ๒ ปี...........................บาท
(3) ร้อยละ 10 ของรายได้เฉลี่ย..................................บาท
ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย
เกินร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย
6.3.4 ถ้า ภาระชาระหนี้ ในแต่ล ะปี เกิน กว่ าร้อยละ 10 6.3.4 รายจ่ายประจา....................................................................บาท
ต่ อ รายได้ เ ฉลี่ ย ให้ พิ จ ารณาถึ ง ความสามารถในการช าระหนี้ (กรณีภาระการชาระหนี้ประจาปี เกินร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย)
ซึ่งต้องไม่กระทบต่อรายจ่ายประจา และต้องเป็นโครงการจาเป็น
กระทบรายจ่ายประจา
เร่งด่ วนหากไม่ จั ดท าแล้ วจะมี ความเสี ยหายหรื อมี ผลกระทบต่ อ
ไม่กระทบรายจ่ายประจา
ประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นหรือการบริหารงานในระยะสั้น
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะเกิดขึ้น
และระยะยาวอันเนื่องมาจากการกู้เงิน โดยให้เสนอข้อมูลการกู้เงินต่อ ต่อการพัฒนาหรือการบริหารงาน
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(มีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร)
๖.3.5 มีจานวนเงินสะสมเพียงพอสาหรับการใช้จ่ายกรณี
๖.3.5 ยอดเงินสะสมในปีปัจจุบัน ..............บาท
ฉุกเฉินและจาเป็น และเพียงพอสาหรับเป็นเงินหมุนเวียนในช่วง
ยอดเงินทุนสารองเงินสะสมในปีปัจจุบัน ................บาท
ต้นปีงบประมาณ โดยจานวนเงิน สะสม จะต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๗. แนวทางอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ผลตอบแทนที่ ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ความคุ้ ม ค่ า ของการกู้ เ งิ น ให้ (อธิ บ ายให้
ได้รับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงินทางด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือ ชัดเจน)
ประโยชน์ที่ประชาชนและท้องถิ่นจะได้รับ
1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่ อรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน รายละเอียดปรากฏตาม....................................................

ลงชื่อ....................................................
(..................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล........
วันที่........ เดือน .......... พ.ศ. ....

-4ส่วนที่ 2 (ใช้ประกอบการเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี)
2.1 การขอกู้เงิ น ขององค์การบริ หารส่ ว นต าบลได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุญ าตจากสภาองค์การบริ ห าร

ส่วนตาบล .................... ในการประชุมสมัย.....................ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........เดือน.............. พ.ศ. ................
ซึ่ งที่ ประชุ มเห็ นว่ าโครงการลงทุ นดั งกล่ าว (เหมาะสม / ไม่ เหมาะสม) รายละเอี ยดปรากฏตามรายงานการประชุ มฯ
ที่ส่งมาพร้อมนี้
2.2 การขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล..................... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัด .................... ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........เดือน.......... ....
พ.ศ. ......... ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการลงทุนดังกล่าว (เหมาะสม / ไม่เหมาะสม) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ
ที่ส่งมาพร้อมนี้
2.3 กรณี การขอกู้เงินภายใต้กรอบวงเงิ นเกิน กว่ า จานวนห้ าสิบล้านบาท ซึ่ ง จะก่อให้ เกิด ภาระชาระหนี้
ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย องค์การบริหารส่วนตาบลมีความสามารถในการชาระหนี้โดยไม่กระทบ
ต่อรายจ่ายประจา รายละเอียดปรากฏตาม...........................

ลงชื่อ....................................................
(..................................................)
ท้องถิ่นจังหวัด ............................
วันที่........ เดือน .......... พ.ศ. .....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
จากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว ๑๗๗๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๔
1. การกู้ เงิ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จากสถาบั น การเงิ น เพื่ อ ปรั บโครงสร้ า งหนี้
จะต้องดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2563
2. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอนุญาตให้กู้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เสนอขออนุมัติกู้เงินไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงินในระดับจังหวัดพิจารณา
ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ขององค์การบริหารส่วนตาบล สามารถดาเนินการได้โดยการกู้เงิน
รายใหม่เพื่อชาระหนี้เดิม แปลงหนี้ ชาระหนี้ก่อนถึงกาหนดชาระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการชาระหนี้ต่ออายุ
ซื้อคืน หรือไถ่ถอนพันธบัตร หรือทาธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงหนี้ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
3.1 เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชาระหนี้
3.2 กู้ได้ไม่เกินจานวนต้นเงินกู้ที่ค้างชาระ หากเป็นการกู้เงินรายใหม่เพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ที่เป็นเงินบาท ให้กู้เป็นเงินบาทเท่านั้น
3.๓ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่ อใช้ดาเนินโครงการลงทุน ให้กู้ได้ไม่เกินอายุ
โครงการ
4. ให้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลรายงานข้อมูลการกู้เงินตามข้อ 25 ของระเบียบคณะกรรมการ
นโยบายและการกากับหนี้สาธารณะว่าด้วยหลั กเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (INFO) เป็นรายไตรมาส
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ดังนี้
๔.๑ ไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม) ให้รายงานภายในเดือนมกราคมของทุกปี
๔.๒ ไตรมาสสอง (มกราคม – มีนาคม) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนเมษายนของทุกปี
๔.๓ ไตรมาสสาม (เมษายน – มิถุนายน) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
๔.๔ ไตรมาสสี่ (กรกฎาคม – กันยายน) ให้บันทึกรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
............................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗
(ตัวอย่าง)
การเสนอเรื่อง การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล.......................อาเภอ ........ จังหวัด ................
จากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ส่วนที่ 1 (ใช้ประกอบการเสนอขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล)
๑.1 รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินมีดังนี้
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/จานวนเงิน
๒. แหล่งเงินกู้/อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลาการชาระหนี้ซึ่งต้อง
ไม่เกิน ๑๐ ปี

อธิบายรายละเอียดโครงการตามหัวข้อดังกล่าวโดยสังเขป
๑. แหล่งเงินกู้ ......................................
๒. อัตราดอกเบี้ย .................................
๓. ระยะเวลาการชาระหนี้ ...................

๓. เหตุผลในการขอกู้เงิน

อธิบายเหตุผลในการขอกู้เงินที่ชัดเจน (เพื่อชาระหนี้เดิม แปลงหนี้
ชาระหนี้ก่อนถึงกาหนดชาระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการชาระหนี้
ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนพันธบัตร หรือทาธุรกรรมทางการเงินอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้)
ต้นเงินกู้ที่ค้างชาระ จานวน.............................บาท แยกเป็น
๑. โครงการ...........................................................................
1.1 เงินต้นคงเหลือ.............................................บาท
1.2 แหล่งเงินกู้ ......................................
1.3 อัตราดอกเบี้ย..................................
1.4 ระยะเวลาการชาระหนี้………… ตั้งแต่ ...........ถึง ............
1.5 อายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่........................ปี
2. โครงการ.............................................................................
2.1 เงินต้นคงเหลือ.............................................บาท
2.2 แหล่งเงินกู้ ......................................
2.3 อัตราดอกเบี้ย..................................
2.4 ระยะเวลาการชาระหนี้………… ตั้งแต่ ...........ถึง ............
2.5 อายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่........................ปี
อธิบายถึงความเหมาะสมของการพิจารณาการขอกู้ให้ชัดเจน

๔. ต้นเงินกู้ที่ค้างชาระ

๕. ความเหมาะสมของการพิจารณาขอกู้

๖. หลั กเกณฑ์ ในการพิจารณาการขอกู้ เงิ นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
๖.๑ เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลีย่ น 6.1 อธิ บายให้ ชั ดเจนว่ าเป็ น การประหยั ด ลดความเสี่ ยงในอั ตรา
หรือกระจายภาระชาระหนี้
แลกเปลีย่ น หรือกระจายภาระการชาระหนี้อย่างไร
6.2 กู้ได้ไม่เกินจานวนเงินต้นที่ค้างชาระ

6.2 เงินต้นที่ค้างชาระจานวน...................................บาท
เงินที่ขอกู้ไม่เกินเงินต้นที่ค้างชาระ
เงินที่ขอกู้เกินเงินต้นที่ค้างชาระ

6.3 กรณี การกู้เงิ น เพื่ อปรับโครงสร้างหนี้ ที่ใช้ในการลงทุน 6.3 ระยะเวลาการชาระหนี้.........................ปี
ให้กู้ได้ไม่เกินอายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่
ไม่เกินอายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่
เกินอายุโครงการลงทุนที่เหลืออยู่

-๒หัวข้อ

รายละเอียด

๖.๔ ความสามารถทางด้านการคลังของ อบต.
๖.๔.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้คานวณจากประมาณการรายได้
๖.4.๑ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยให้คานวณจากโดยรายได้เฉลี่ยให้คานวณ
ตามเอกสารงบประมาณ อบต. ในปีที่กู้เงิน และรายได้จริงย้อนหลัง ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีในปีที่ กู้เงิ น และรายได้
๒ ปี ว่ามีรายได้เพียงพอที่จะชาระหนี้เงินกู้ได้หรือไม่ (พิจารณาจาก ย้อนหลัง 2 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
งบการเงินที่ผ่านมารับรองความถูกต้องแล้ว)
ปี ..... ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน
รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท
ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท
ปี ..... รายรับจริง (ย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ)
รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท
ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท
รายได้เฉลี่ย
รายได้จัดเก็บเอง…………………………… บาท
ภาษีจัดสรร…………………………………… บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป............................... บาท
6.4.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคต
ไม่
๖.4.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคต
ไม่ น้ อยกว่ า ๓ ปี และให้ มี ก ารจั ด ท าแผนการช าระหนี้ เ งิ น กู้ น้อยกว่า ๓ ปี
รายรับ
รายจ่าย
ในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
ปี ........ : ……………..บาท
แผนการชาระหนี้ใหม่ต่อปี (เงินต้นและดอกเบี้ย) (ชาระหนี้ ๑๐ ปี)
ปีที่ ๑ ................. ปีที่ ๖ ....................
ปีที่ ๒ ................ ปีที่ ๗ ...................
ปีที่ ๓ ................ ปีที่ ๘ ...................
ปีที่ ๔ ................ ปีที่ ๙ ...................
ปีที่ ๕ ................ ปีที่ ๑๐ ................
รวมเงิน/บาท ...............
1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน รายละเอียดปรากฏตาม...................................
ลงชื่อ....................................................
(..................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล........
วันที่........ เดือน .......... พ.ศ. ....

-3ส่วนที่ 2 (ใช้ประกอบการเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี)
2.1 การขอกู้เงิ น ขององค์การบริ หารส่ ว นต าบลได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุญ าตจากสภาองค์การบริ ห าร

ส่วนตาบล .................... ในการประชุมสมัย.....................ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........เดือน.............. พ.ศ. ................
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการดังกล่าว (เหมาะสม / ไม่เหมาะสม) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้
2.2 การขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล..................... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัด .................... ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........เดือน..............
พ.ศ. ......... ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการดังกล่าว (เหมาะสม / ไม่เหมาะสม) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ
ที่ส่งมาพร้อมนี้
2.3 กรณี การขอกู้เงินภายใต้กรอบวงเงิ นเกิน กว่ า จานวนห้ าสิบล้านบาท ซึ่ ง จะก่อให้ เกิด ภาระชาระหนี้
ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย องค์การบริหารส่วนตาบลมีความสามารถในการชาระหนี้โดยไม่กระทบ
ต่อรายจ่ายประจา รายละเอียดปรากฏตาม...........................

ลงชื่อ....................................................
(..................................................)
ท้องถิ่นจังหวัด ............................
วันที่........ เดือน .......... พ.ศ. .....

ขั้นตอนการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์การบริหารส่วนตาบล
ผวจ.
เห็นชอบ/อนุมัติ

เสนอโครงการ
อปท.

สภา อปท.
เผยแพร่ข้อมูลการกู้เงินให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เห็นชอบ /อนุญาต
(เฉพาะวัตถุประสงค์ ลงทุน และ ปรับโครงสร้างหนี้)
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบ คกก. นโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ อปท. พ.ศ. 2561
2. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอกู้เงิน
➢ จาแนก ตามวัตุประสงค์ที่ใช้เงิน
1. เพื่อดาเนินโครงการลงทุน
2. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดพิจารณา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ผวจ. หรือ ร.ผวจ.
ปลัดจังหวัด
คลังจังหวัด
สรรพากรพื
้ นที่
พาณิชย์จังหวัด
โยธาธิการและผังเมือง
จพง. ที่ดินจังหวัด
หัวหน้าสานักงานที่ดินจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด

รมว.มท.
เห็นชอบ/อนุมัติ

กู้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ 1 - 3

อบจ.
เทศบาล
เมืองพัทยา

1.กู้เงินไม่เกิน 50 ลบ
(กรณี อบต. ไม่จากัดวงเงิน)
2. กู้เงินไม่เกิน 50 ลบ.
แต่มีภาระชาระหนี้เกินกว่า
ร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย
1. กู้เงินเกิน 50 ลบ.
(ไม่รวม อบต.)
2. กู้เงินเกิน 50 ลบ.
และมีภาระชาระหนี้เกินกว่า
ร้อยละ 10 ต่อรายได้เฉลี่ย

รายงานข้อมูลการกู้เงินให้ สถ. เป็นรายไตรมาส

ขั้นตอนการขอกู้เงิน

กู้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ 1 - 2

อบต.

หมายเหตุ : การกู้เงินจากเงินทุนของ อปท. ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ มท. ในรูปแบบของกองทุนต่าง
ไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก รมว.มท. เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบ มท. ที่เกี่ยวข้อง
และหลักเกณฑ์ในการกู้เงินของกองทุนต่าง ที่กาหนดไว้แล้ว

สานักบริหารการคลังท้องถิ่น (กง.คร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

