
 
 

 
 

(ร่าง) 
สัญญากู้ยืมเงิน 

ระหว่าง 
กระทรวงการคลัง กับ ......................... 

 
สัญญาเลขที ่.../.... 
                                 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นที่ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  เมื่อวันที่.... เดือน.................... พ.ศ. .... 
 

 ระหว่าง กระทรวงการคลัง โดย............................ ต าแหน่ง................................... ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้จะเรียกว่า “กระทรวงการคลัง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
 ธนาคาร.......................................โดย..........................ต าแหน่ง......................... ผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันธนาคาร  ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ลงวันที่................... (และหนังสือมอบ
อ านาจ ลงวันที่....................) แนบท้ายสัญญานี้ ส านักงานตั้งอยู่ที่............................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 
มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อ
วันที่.... เดือน..................... พ.ศ. .... ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ........................ ลงวันที่.... 
เดือน.................... พ.ศ. ....  ให้กระทรวงการคลัง............................ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ............................ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญานี้ 
 

 ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงท าสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และกระทรวงการคลังตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ในวงเงิน................. บาท 
(....................) มีระยะเวลา....... (..........) ปี นับแต่วันที่ ได้รับเงินกู้ยืมงวดแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ........ 
(.................) ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัว กรณีที่เป็นอัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัวรายละเอียดการ
ค านวณปรากฏตามเอกสารผนวก 2 แนบท้ายส้ญญานี้ 
 

  ในการกู้ยืมเงินตามสัญญานี้  ผู้ ให้กู้ตกลงให้กระทรวงการคลังได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวง  
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 ข้อ 2. กระทรวงการคลังจะท าการเบิกรับเงินกู้ตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ดังนี้ 
  งวดแรก ภายในวันที่.... เดือน............... พ.ศ. ....  
  งวดที่ 2 วันที่.... เดือน............... พ.ศ. .... 
  งวดที่ 3 วันที่.... เดือน............... พ.ศ. .... 
  งวดสุดท้าย วันที่.... เดือน............... พ.ศ. .... 
 

  ระยะเวลาเบิกรับเงินกู้งวดแรกและงวดต่อๆ มา อาจขยายได้โดยกระทรวงการคลังมี
หนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ให้กู้ และให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 

  ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม่เบิกเงินให้ครบตามวงเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
หรือที่ได้ขยายออกไปตามความในวรรคก่อน ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหนี้ผู้ให้กู้เพียงจ านวนเงินที่เบิกรับไป
แล้วเท่านั้น      
 
 ข้อ 3. กระทรวงการคลังตกลงช าระหนี้แก่ผู้ให้กู้ตามข้อ 1 ดังนี้ 
          3.1 ในส่วนของต้นเงินกู้ ให้มีก าหนดช าระคืนเป็นงวด งวดละ...... (........) เดือน นับแต่
วันเบิกรับเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะช าระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ .... เดือน......... พ.ศ. .... 

3.2 ในส่วนของดอกเบี้ย ก าหนดช าระเป็นงวด งวดละ...... (.........) เดือน นับแต่วัน
เบิกรับเงินกู้งวดแรก โดยจะช าระไม่เกินวันที่...... ของแต่ละ......(งวด) โดยจะช าระงวดสุดท้ายในวันที่.... 
เดือน.............. พ.ศ. .... 

 

  กระทรวงการคลังสามารถจะช าระหนี้คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ได้ โดยผู้ให้กู้ตกลงยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้
ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า...... (.........) วันท าการของผู้ให้กู้  
 
 ข้อ 4. การช าระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามสัญญานี้ กระทรวงการคลังตกลงช าระให้แก่ผู้ให้
กู้ ณ ที่ท าการและในเวลาท าการของผู้ให้กู้ หากวันครบก าหนดช าระหนี้ คราวใดตรงกับวันหยุดราชการ   
กระทรวงการคลังจะช าระหนี้ในวันเปิดท าการถัดไป  โดยไม่นับวันหยุดราชการดังกล่าวเข้ารวมเพ่ือค านวณ
ดอกเบี้ยในงวดที่ถึงก าหนดช าระ ยกเว้นการช าระหนี้งวดสุดท้ายให้ค านวณดอกเบี้ยจนถึงก่อนวันช าระหนี้  ทั้งนี้ 
ในการค านวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน 
 
 ข้อ 5.  ในกรณีที่กระทรวงการคลังผิดนัดช าระหนี้ กระทรวงการคลังยินยอมช าระดอกเบี้ยผิด
นัดให้แก่ผู้ให้กู้ ในอัตราร้อยละ..... (.........) ต่อปีของต้นเงินที่ผิดนัดนับแต่วันที่กระทรวงการคลังผิดนัดจนกว่าจะ
ช าระครบจ านวน แต่ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดไม่ได้  
 

 ข้อ 6. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงกันนั้น 
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนน าไปส่งเอง ซึ่งหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของ
สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ  
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 ข้อ 7. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
         7.1 เอกสารผนวก 1 : หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่..........................     
                                                      ลงวันที่.... เดือน................. พ.ศ. .... พร้อมเอกสาร   
                                                      ประกอบ จ านวน........หน้า 
          7.2 เอกสารผนวก 2 : รายละเอียดการค านวณอัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัว  
                                                      จ านวน........หน้า 
          7.3 ................. ฯลฯ................. 
 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ 
  
 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
           
    ลงชื่อ........................................กระทรวงการคลัง 
             (......................................) 
    ต าแหน่ง....................................... 
      

    ลงชื่อ.........................................ผู้ให้กู้ 
             (.......................................) 
    ต าแหน่ง........................................ 
   

    ลงชื่อ.........................................พยาน 
            (........................................) 
    ต าแหน่ง......................................... 
 

    ลงชื่อ.........................................พยาน 
           (.........................................) 
    ต าแหน่ง......................................... 


