
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 
กําหนดอตัราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 

การใหกูตอของกระทรวงการคลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหกระทรวงการคลังเรียกเก็บดอกเบี้ยการใหกูตอจากหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน
ภาครัฐ ผูกูตอในอัตราและเงื่อนไขเดียวกับที่กระทรวงการคลังกูมาจากแหลงเงินกู รวมทั้ง
คาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการกูเงินมาใหกูตอ 

 
ขอ ๒  ใหกระทรวงการคลังเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหกูตอจากหนวยงานของ

รัฐหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน
ภาครัฐตามอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอทายกฎกระทรวงนี้ 

รัฐมนตรีจะอนุมัติใหกระทรวงการคลังเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหกูตอในกรณี
ดังตอไปนี้ต่ํากวาอัตราตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอทายกฎกระทรวงนี้หรือไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมก็ได 

(๑) โครงการหรือแผนงานของหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให
หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ 
เปนผูรับผิดชอบและดําเนินการ 

(๒) โครงการหรือแผนงานของหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในดานสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเปนประโยชนตอ
ประชาชนโดยสวนรวม แตไมมีความคุมคาในการลงทุนในเชิงพาณิชย 

(๓) โครงการหรือแผนงานลงทุนใหมของหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับ
ดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ตามยุทธศาสตรของแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน 

(๔) โครงการหรือแผนงานสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันการเงินภาครัฐตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหสถาบันการเงินภาครัฐเปนผู รับผิดชอบและ
ดําเนินการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๐ ก/หนา ๒๐/๓๐ 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 
 

ใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ ที่ เ สียคาธรรมเนียมต่ํากวาอัตราตามบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมการใหกูตอทายกฎกระทรวงนี้หรือไมเสียคาธรรมเนียมตามวรรคสอง บันทึกจํานวน
เงินที่เปนสวนตางของคาธรรมเนียมการใหกูตอที่ชําระจริง และคาธรรมเนียมการใหกูตออันพึง
ตองชําระตามอัตราในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอทายกฎกระทรวงนี้ เปนสวนหนึ่งของ
วงเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการดําเนินงาน 

 
ขอ ๓  ภายใตบังคับขอ ๔ ใหสํานักงานประเมินระดับความนาเช่ือถืออยางนอย

ทุกรอบสิบสองเดือน เพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหกูตอจากรัฐวิสาหกิจหรือ
สถาบันการเงินภาครัฐ โดยพิจารณาจาก 

(๑) ความเสี่ยงทางเครดิต ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานอุตสาหกรรม ความเสี่ยง
ดานธุรกิจ และความเสี่ยงทางการเงิน รวมทั้งแผนการดําเนินงานในอนาคตและโครงสรางของ
วงเงินกูยืม และ 

(๒) สวนตางของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน กับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่เปนอัตราอางอิง 

ในกรณีที่ไมสามารถหาสวนตางของอัตราผลตอบแทนตาม (๒) ได ใหพิจารณา
ระดับความนาเช่ือถือเฉพาะความเสี่ยงทางเครดิตตาม (๑) 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินระดับความนาเช่ือถือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประกาศกําหนด 

 
ขอ ๔  ในกรณีที่สํานักงานไดประเมินระดับความนาเช่ือถือเพ่ือประโยชนในการ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันจากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ สํานักงานจะใชผล
การประเมินดังกลาวเปนผลการประเมินระดับความนาเช่ือถือเพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการใหกูตอก็ได 

 
ขอ ๕  เมื่อสํานักงานไดประเมินระดับความนาเช่ือถือของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน

การเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลังใหกูตอตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ ๓ หรือใชผลการ
ประเมินระดับความนาเช่ือถือเพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันจาก
รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐนั้นตามขอ ๔ แลวแตกรณี แลว ใหแจงผลการประเมินให
รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐนั้นทราบ 

 
ขอ ๖  คาธรรมเนียมการใหกูตอตามขอ ๒ ใหเรียกเก็บเปนเงินสกุลตามที่ไดใหกู

ตอและจะเรียกเก็บปละหนึ่งครั้งหรือปละสองครั้งก็ได 
 
 

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



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 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอของหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับ

ดูแลของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการใหกูตอของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน

ภาครัฐ 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 ๒๖ แหง
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหกระทรวงการคลังมีอํานาจในการ
เรียกเก็บดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใหกูตอในอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 


