
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อแบบฟอร์ม ข้อมูลสัญญาหรือภาระผูกพันเงินกู้หรือตราสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ชื่อย่อ  บ.ล.10 
 

ความถี่ รายไตรมาส 

 

ก ำหนดส่ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสดุไตรมาส 
 

เหตุผลควำมจ ำเป็น  
(กม./ระเบียบ) 

- พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 16 วรรคสอง, 17, 35(1), และ 

   มาตรา 35(1)  
- พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 60 และมาตรา 67 

- ระเบียบ กค. ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 4(2), 7, 9 วรรคสอง, 10,     

   11, 12, 13, และข้อ 14(7) 
- ร่างระเบียบ กพน. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ ข้อ 10, 13(1), 13(3),  
   22 23 และข้อ 24 

- ร่างระเบียบ กพน. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ อปท. ข้อ 25 

 

ผู้รำยงำน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
- เทศบาลนคร (ทน.) 
- เทศบาลเมือง (ทม.) 
- เทศบาลต าบล (ทต.) 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

    - กรุงเทพมหานคร 

    - เมืองพัทยา 
 
 

  

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มรำยงำนหนี้คงคำ้ง ของอปท. รำยไตรมำส 



รำยกำรข้อมูล (Field) ค ำอธิบำยโดยย่อ ตัวอย่ำงกำรรำยงำน 

1. ประเภท อปท. ระบุประเภทของอปท. เช่น เทศบาลเมือง 
- ทต. 
- อบจ. ทน. ทม. กทม. เมืองพัทยา 

2. ช่ือ อปท. ระบุช่ือ อปท. ที่ขอกู้จากแหล่งเงินกู้  เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

3. แหล่งเงินกู้ 

ผู้ให้กู้ยืมเงินแก่ อปท. ได้แก่  
1) เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)                                    
2) เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)                                                      
3) เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)                                                             
4) กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) 
5) ธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกสิกร ฯลฯ)                              
6) สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐั (ธนาคารออมสิน/ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร) 

- ธนาคารกรุงไทย 
- ก.ส.ท. 
 

4. เลขท่ีสัญญาเงินกู ้ - ระบุเลขท่ีสัญญาเงินกู้ที่ใช้อ้างอิงกับแหล่งเงินกู้ 005241352162 

5. วัตถุประสงค์ของเงินกู้ 
โปรดเลือกวัตถุประสงค์ของเงินกู้  ได้แก่  1 ) โครงการลงทุน                                
2) เงินทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาล      3) ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู ้
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6. ประเภทโครงการของเงินกู้ 

โปรดเลือกประเภทโครงการของเงนิกู้ ได้แก ่
1) ครุภัณฑ์ (อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ เช่น รถขยะ รถดับเพลงิ ฯลฯ) 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์การเรยีนรู้/สวนสาธารณะ/โรงเรียน                                                               
3) ห้องสมุด/สนามกีฬา/สวนสาธารณะ 
4) ระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา/ถนน)                                                 
5) ตลาดสด/โรงฆ่าสัตว์ 6) อื่นๆ (โปรดระบุ )                                                                   
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7. วันท่ีลงนามในสัญญา  ระบุวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ 25/02/2559 

8. วันสิ้นสุดสัญญา ระบุวันที่สญัญาเงินกู้สิ้นสดุอายุ/ช าระหนี้ให้แล้วเสร็จ 25/02/2562 

9. ระยะเวลาช าระหนี้ (ปี) ระบุระยะเวลาการช าระหนี ้ 3 ปี 
10. วงเงินกู้ตามสญัญา (บาท) ระบุจ านวนวงเงินกู้ และสกุลเงินกู้ตามสญัญา (ไม่ใช่จ านวนเงินเบิกจา่ยครั้งแรก) 12,000,000.00 บาท 

11. วงเงินกู้ที่เบิกจริง (บาท) 
ระบุจ านวนเงินเบิกถอนสะสม ตั้งแต่วันเริ่มต้นสญัญาจนถึงสิ้นเดือนที่มีการรายงาน
ยอดหนี้คงค้าง 

10,000,000.00 บาท 

12. อัตราดอกเบี้ย 

ระบุอัตราดอกเบี้ยตามทีต่กลงในสญัญาเงินกู้   เช่น                
กรณีอัตราดอกเบีย้คงที ่ระบุตัวเลขเป็น % ต่อป ี          
กรณีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว ให้ระบุอัตราดอกเบีย้อ้างอิง และ +,- สว่นต่าง                               
- อตัราดอกเบีย้ลกูค้าราย ใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบกิเกินบญัช ี              
Minimum Overdraft Rate (MOR)  +,- ส่วนต่าง 
- อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา          
Minimum Loan Rate (MLR) +,- ส่วนต่าง                                                
- อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี Minimum Retail Rate (MRR) +,- ส่วนต่าง  
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า F/D 3,6,12 Month Individual Upper Rate     
+,- ส่วนต่าง 

- กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่  3% 
- กรณีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง    
Minimum Overdraft Rate 
(MOR) 
ส่วนต่ำง (+,-)  -3.22% 

13. ช าระคืนต้นเงินสะสม (บาท) 
ระบุรายละเอียดการช าระคืนสะสม ต้นเงิน ตั้งแต่วันเริม่ต้นสัญญาจนถึงสิ้นไตรมาสที่
รายงานยอดหนี้คงค้าง 

 5,683,806 บาท 

14. หนี้คงค้าง (บาท) 
  

ระบุต้นเงินกู้คงค้าง โดยไม่รวมอตัราดอกเบี้ย ณ วันท่ีรายงานข้อมลู (ข้อมูล ณ สิ้น
ไตรมาส) 

 4,316,194.00 บาท 

15. หมายเหต ุ กรณีโครงการลงทุน โปรดระบุช่ือโครงการ โครงการขยายผิวจราจรวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 



 


