
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    

พระราชบัญญัติ 
กําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เปนปที่ ๒๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการ 
ค้ําประกัน 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวง 
การคลังในการค้ําประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐” 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก. ๒๕๑๐/๑๒๕/๑๐๔๑/๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
  “การค้ําประกัน” หมายความรวมถึงอาวัลต๋ัวเงินดวย 
  “สวนราชการ” หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มี 
ฐานะเทียบเทา และใหหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล สุขาภิบาล และ 
องคการบริหารสวนตําบลดวย 
  “องคการของรัฐ” หมายความวา  องคการหรือวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลซึ่งได 
มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นและมีทุนทั้งสิ้นเปนของรัฐบาล 
  “สถาบันการเงิน” หมายความวา  สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัด 
ตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
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  “เงินกองทุน” หมายความวา  ทุนที่ชําระแลว ทุนสํารอง ซึ่งรวมทั้งเงินสํารอง 
อื่นที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิและกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแลว 
 
  มาตรา ๔*  ภายใตบังคับมาตรา ๕ กระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกนัหนี้ 
ของสวนราชการ หนี้ขององคการของรัฐ หนี้ของบริษัทจํากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจและหนี้ของ 
สถาบันการเงินไดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
  บริษัทจํากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจดังกลาวตองเปน 
  (ก) บริษัทจํากัดที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเทียบ 
เทา และหรือองคการของรัฐมีทุนรวมอยูดวยไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ หรอื 
  (ข) บริษัทจํากัดที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเทียบ 
เทา และหรือองคการของรฐั และหรือบริษัทจํากัดตาม (ก) มีทุนรวมอยูดวยไมนอยกวารอย 
ละเจ็ดสิบ 
  *[มาตรา ๔  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๐ ลงวันท่ี ๓๑  
มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๕  กระทรวงการคลังจะกอหนี้ผูกพันดวยการค้ําประกันเปนจํานวน 
เงินเกินกวาจํานวนดังตอไปนี้รวมกันทั้งสิ้นในขณะที่กอหนี้ผูกพันนั้นมิได 
  (๑) ในกรณีที่ลูกหนี้เปนบริษัทจํากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔ สองเทา 
ของเงินกองทุนของบริษัทจํากัดนั้น 
  (๒) ในกรณีที่ลูกหนี้เปนสถาบันการเงิน ส่ีเทาของเงินกองทุนของสถาบัน 
การเงินนั้น 
  (๓) การกอหนี้ผูกพันตาม (๑) และหรือ (๒) ในปงบประมาณหนึ่ง ๆ ตอง 
เปนจํานวนไมเกินรอยละสามของงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 
ประจําปนั้น ๆ 
  ความใน (๓) มิใหใชบังคับแกการค้ําประกันในการตออายุสัญญาหรือแกไข 
สัญญาค้ําประกันโดยไมแกไขจํานวนเงินค้ําประกันเพิ่มขึ้นจากเดิม 
 
  มาตรา ๖  การคํานวณเงินที่กระทรวงการคลังกอหนี้ผูกพันดวยการค้ําประกัน 
ตามมาตรา ๕ (๓) มิใหนําจํานวนเงินค้ําประกันท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมายอ่ืนมารวมคํานวณดวย 
 
  มาตรา ๗  เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี ้การคํานวณเงินตราตาง 
ประเทศเปนเงินตราไทย ใหคํานวณโดยเทียบจากคาเสมอภาค 
 



   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    

  มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจดังตอไปนี้ 
  (๑) มอบอํานาจใหบุคคลใดลงชื่อในสัญญาค้ําประกันที่กระทําในตางประเทศ 
  (๒) กําหนดคาธรรมเนียมการค้ําประกันบริษัทจํากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจตาม 
มาตรา ๔ และสถาบันการเงินไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนเงินที่ค้ําประกัน 
 
  มาตรา ๙  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระทั่งการค้ําประกันของกระทรวงการ 
คลังท่ีกระทําโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและไมกระทบกระท่ังการค้ําประกันใด ๆ ท่ี 
กระทรวงการคลังไดกระทําไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   จอมพล ถนอม กิตติขจร 
          นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นบางแหงมีความจําเปนตองกูเงินเพื่อดําเนิน 
งานตามหนาที่และกระทรวงการคลังอาจมีความจําเปนตองค้ําประกันการกูเงินนั้น ๆ ดวย   
จึงสมควรท่ีจะใหมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีและขอบเขตในการท่ีกระทรวงการคลังจะเขา 
ค้ําประกันขึ้นไว 
 
 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๑๑๐ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  ดวยคณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา  เพื่อใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกัน
หนี้ของบริษัทจํากัดที่เปนรัฐวิสาหกิจไดมากยิ่งขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกําหนด
อํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐ เสียใหม 
  [รก.๒๕๑๕/๕๔/๑พ/๒ เมษายน ๒๕๑๕] 
 
 
          พรพิมล/แกไข 
           ๒ ต.ค ๒๕๔๔ 
 
 


