ลําดับ
คําถาม
คําตอบ
1 การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑการกูเงินอะไรบาง หลักเกณฑการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเปนไปตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบ มท. วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552
2. หนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ดังนี้
2.1 หลักเกณฑการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ ไมรวมกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ดังนี้
(1) ที่ มท 0808.4/ว 1 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560
(2) ที่ มท 0808.4/ว 7 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
สรุปได ดังนี้
1. กูไดไมเกิน 10 เทา ของจํานวนเงินที่เทศบาลสงฝากไว แตไมเกินครั้งละ
150 ลานบาท
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 2.50 ตอป
3. ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 10 ป
4. ฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
1) งบพัฒนาไมเกินปละ 10 ลานบาท ยอดชําระหนี้ตอปไมเกิน 60%
ของงบพัฒนา
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2) งบพัฒนาเกินปละ 10 ลานบาท แตไมเกินปละ 30 ลานบาท
ยอดชําระหนี้ตอปเกิน 70% ของงบพัฒนา
3) งบพัฒนาเกินปละ 30 ลานบาท ยอดชําระหนี้ตอปไมเกิน 80%

ลําดับ

คําถาม

ของงบพัฒนา
4) ยอดชําระหนี้ตอปที่นํามาใชในการพิจารณาตามขอ (1) – (3)
ใหคิดจากยอดชําระหนี้ที่ขอกูใหมรวมกับยอดตอไปนี้
(4.1) ยอดชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน
และหนวยงานอื่นทุกสัญญาที่ยังไดมีการตั้งงบประมาณชําระหนี้ไวในงบกลาง
(4.2) ยอดชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน
และหนวยงานอื่นทุกสัญญาที่ไดรับอนุมัติใหกูเงินแลว แตยังไมไดทําสัญญา ทั้งนี้
ตามขอ (4.1) - (4.2) ไมรวมหนี้เงินกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
5. กรณีเทศบาลที่ไมผานหลักเกณฑการวิเคราะหฐานะการคลังแตมีเงินฝาก
สมทบทุนคงเหลืออยูใหกูไดไมเกินวงเงินฝากสมทบทนเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาลที่คงเหลือยู
2.2 หลักเกณฑการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อการกูเงินเปนทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ที่ มท 08.08.1/ว 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ
2559 สรุปได ดังนี้
1. หลักเกณฑการกูเงิน
1.1 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.5 ตอป
1.2 ระยะเวลาการชําระหนี้ไมเกิน 10 ป
1.3 เทศบาลที่ขอกูเงินเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ตองไมเคย
ผิดนัดการชําระหนี้กับเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมากอน โดยสถานธนานุบาล
แตละแหงตองมีเงินกูกับเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ดังนี้
คําตอบ
1) สถานธนานุบาลขนาดเล็ก ไมเกินแหงละ 20 ลานบาทถวน
2) สถานธนานุบาลขนาดกลาง ไมเกินแหงละ 30 ลานบาทถวน
3) สถานธนานุบาลขนาดใหญ ไมเกินแหงละ 40 ลานบาทถวน
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1.4 เทศบาลจะตองทําสัญญากูเงินภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ
หากไมทําสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวายกเลิกการกูเงิน
1.5 การขอรับเงินกูใหขอรับเปนงวด ๆ ตามความจําเปน แตตองรับเงิน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันทําสัญญา
1.6 การขอกูเงินจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผูวาราชการจังหวัด และเมื่อทําสัญญากูเงินแลวจะตองตั้งงบประมาณเพื่อชําระ
หนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในงบประมาณรายจายประจําปของทุกป
2. การวิเคราะหขอมูลจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนของสถานธนานุบาล
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 อัตราคาใชจายในการดําเนินงานเปรียบเทียบกับรายไดของ
สถานธนานุบาล คาใชจายไมเกินรอยละ 75 ของรายได
2.2 อัตรากําไรสุทธิเปรียบเทียบกับหนี้สินระยะยาว กําไรสุทธิไมนอยกวารอย
ละ 10 ของหนี้สินระยะยาว
2.3 อัตราทรัพยรับจํานําและทรัพยหลุดจํานําไมนอยกวารอยละ 100 ของ
หนี้สินระยะยาว
2.4 อัตรารายไดเปรียบเทียบกับหนี้สินระยะยาว รายไดเฉลี่ยไมนอยกวารอย
ละ 30 ของหนี้สินระยะยาว
2.5 จากหลักเกณฑการวิเคราะหในขอ 2.1 – 2.4 ขางตนนํามาเปนขอมูลใน
การพิจารณาการใหกูเงิน ดังนี้
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(1) ผานหลักเกณฑ ตามขอ 2.1 – 2.4 รวม 3 – 4 ขอ หมายถึง
การดําเนินงานของสถานธนานุบาลดี มีประสิทธิภาพ เห็นควรอนุมัติใหกู
(2) หากผานหลักเกณฑ ตามขอ 2.1 – 2.4 เพียง 2 ขอ หมายถึง

หมายเหตุ

การดําเนินงานอาจมีปญหา กรณีนี้เห็นควรเลือกพิจารณาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
ก. ไมอนุมัติใหกูหรือ
ข. ใหกูเพียงครึ่งหนึ่งของวงเงินกู พรอมทั้งใหปรับปรุงกิจการ
หากผลการดําเนินงานผานหลักเกณฑที่กําหนดจึงใหกูเพิ่มเติมอีกครึ่งหนึ่ง
ของวงเงินกู
(3) หากผานหลักเกณฑ ตามขอ 2.1 – 2.4 เพียง 1 ขอ หมายถึง
สถานภาพการบริหารไมมั่นคง มีอัตราเสี่ยงสูงในการใหกูเงิน เห็นควรไมอนุมัติ
ใหกูเงิน
2.6 กรณีสถานธนานุบาลที่เริ่มดําเนินการยังไมครบ 4 ป ซึ่งอาจยังอยูใน
ภาวะขาดสภาพคลอง หรือกรณีเทศบาลมีเหตุผลความจําเปน อาจพิจารณา
อนุมัติใหกูไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสบปญหาซึ่งขาดสภาพคลอง
จนอาจกระทบและไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง หรือการดําเนินกิจการ
ตองหยุดชะงักไมสามารถใหบริการแกประชาชนได ทั้งนี้ เพื่อใหสถานธนานุบาล
มีเงินทุนหมุนเวียนนําไปบริหารกิจการ และมีกําไรไดในอนาคต
3. เอกสารประกอบการขอกูเงินและรายละเอียดที่เกี่ยวของ และแบบฟอรม
การขอกูเงินประเภทตาง ๆ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานเงินสงเสริมกิจการ
เทศบาล ที่ มท 0808.4/ว 1 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 และ
ที่ มท 0808.4/ว 7 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

