
 

 
 

ที่ กค 0903/ว152  กระทรวงการคลัง 
  ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400 

 29 กันยายน 2565 

เรื่อง   การกู้เงินเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 

เรียน   

 ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างหนี้
ในประเทศของรัฐบาลที่ครบก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ ่งอยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร 
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้ 

เงื่อนไข รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving) 

วัตถุประสงค์  เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วงเงินหมุนเวียน 40,000 ล้านบาท 

ก าหนดวงเงินข้ันต่ าที่เข้าประมลู 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนท่ีเสนอ 

ระยะเวลาของวงเงินหมุนเวียน 6 เดือน (12 ตุลาคม 2565 –  12 เมษายน 2566) 

วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 11.00 น. 

การเสนออัตราดอกเบี้ย  
(ร้อยละต่อปี) 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 3 เดือน (BIBOR 3M) ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) 
(ทศนิยมไม่เกิน 5 ต าแหน่ง)  

วิธีการกู้เงิน (การเบิกวงเงิน
หมุนเวียนในแตล่ะครั้ง) 

โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่เกินวันครบก าหนดของวงเงิน
หมุนเวียน ซึ่ งยอดตั๋ วสัญญาใช้เ งินคงค้างรวมกันต้องไม่ เกินวงเ งินหมุนเวียน                                
ที่กระทรวงการคลังจัดสรรให้แก่สถาบันการเงินแต่ละแห่ง 

การเบิกเงินกู้  ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ 
สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ  โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
จากวงเงินหมุนเวียนที่มีเง่ือนไขอัตราดอกเบี้ยต่ าสุดก่อน                      

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ของตั๋วสัญญาใช้เงิน 

อัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกในแต่ละครั้ง จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
BIBOR 3M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ 

การช าระดอกเบี้ย 
ของตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ช าระดอกเบี้ยพร้อมการช าระคืนต้นเงินกู้ของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ  

  

เงื่อนไข ... 





 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  กระทรวงการคลัง ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5217 

ที ่ กค 0903/ว152                                วันที่      29 กันยายน 2565 

เรื่อง   การกู้เงินเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 

เรียน  ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

 ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างหนี้
ในประเทศของรัฐบาลที่ครบก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ ่งอยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร 
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้ 

เงื่อนไข รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving) 

วัตถุประสงค์  เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนีใ้นประเทศของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วงเงินหมุนเวียน 40,000 ล้านบาท 

ก าหนดวงเงินข้ันต่ าที่เข้าประมลู 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนท่ีเสนอ 

ระยะเวลาของวงเงินหมุนเวียน 6 เดือน (12 ตุลาคม 2565 –  12 เมษายน 2566) 

วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 11.00 น. 

การเสนออัตราดอกเบี้ย  

(ร้อยละต่อปี) 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 3 เดือน (BIBOR 3M) ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) 
(ทศนิยมไม่เกิน 5 ต าแหน่ง)  

วิธีการกู้เงิน (การเบิกวงเงิน
หมุนเวียนในแตล่ะครั้ง) 

โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่เกินวันครบก าหนดของวงเงิน
หมุนเวียน ซึ่ งยอดตั๋ วสัญญาใช้เ งินคงค้างรวมกันต้องไม่ เกินวงเ งินหมุนเวียน                                
ที่กระทรวงการคลังจัดสรรให้แก่สถาบันการเงินแต่ละแห่ง 

การเบิกเงินกู้  ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ 
สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ  โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
จากวงเงินหมุนเวียนที่มีเง่ือนไขอัตราดอกเบี้ยต่ าสุดก่อน                      

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ของตั๋วสัญญาใช้เงิน 

อัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกในแต่ละครั้ง จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
BIBOR 3M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ 

การช าระดอกเบี้ย 

ของตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ช าระดอกเบี้ยพร้อมการช าระคืนต้นเงินกู้ของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ  

การช าระคืนต้นเงินกู ้

ของตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 

ช าระคืนต้นเงินกู้ทั้งจ านวนเมื่อครบก าหนดอายุตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ทั้งนี้  
กระทรวงการคลังสามารถช าระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบก าหนดได้ทั้งจ านวนหรือบางส่วน  
โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ  

  

/เงื่อนไข ... 






