
 
 

(ร่าง) 
สัญญากู้ยืมเงิน 

(โดยวิธีการกู้เบิกเงินเกินบัญชี) 
ระหว่าง 

กระทรวงการคลัง กับ ............................ 
 
สัญญาเลขที่ .../.... 
                                 
 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 และมาตรา 
24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่.... เดือน.................... 
พ.ศ. .... ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่........................ ลงวันที่.... เดือน.................... พ.ศ. ....  ให้
กระทรวงการคลัง............................ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ............................ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ผนวก 1 แนบท้ายสัญญานี้ 
 

 ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงท าสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ และกระทรวงการคลังตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ โดยการเบิกเงินเกินบัญชี
จากบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ... .................... ณ ส านักงาน....................... ในวงเงิน ........... .....บาท 
(...............................)  
  การกู้ยืมเงินตามสัญญานี้ ผู้ให้กู้ตกลงให้กระทรวงการคลังได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
แรกเข้า ค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดท้ังปวง 
 
 
 

 ข้อ 2. ผู้ให้กู้ตกลงให้กระทรวงการคลังเบิกเงินกู้ในข้อ 1 ตามจ านวนและระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังแจ้งความประสงค์ตามเอกสารขอเบิกเงินเกินบัญชีปรากฏตามเอกสารผนวก 2 แนบท้าย
สัญญา โดยผู้ให้กู้จะพิจารณาอนุมัติตามวิธีและประเพณีการเบิกเงินเกินบัญชีของธนาคารในเอกสารอนุมัติเบิก
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เงินเกินบัญชีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 3 แนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ เช่น ใบเบิกเงิน ค าสั่ง
จ่ายเงินของกระทรวงการคลัง หรือเอกสารอ่ืนใดที่เป็นหลักฐานแห่งหนี้เบิกเงินเกินบัญชี  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งสัญญานี้     
  เ พ่ื อปร ะ โ ยชน์ แห่ ง กา ร เบิ ก เ งิ น เ กิ นบั ญชี ใ น แต่ ล ะค รา วต ามวร รคก่ อน 
กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า....... (.........) วันท าการของผู้ให้กู้  โดย
กระทรวงการคลังสามารถเริ่มเบิกเงินเกินบัญชีได้ตั้งแต่วันที่.... เดือน.............. พ.ศ. .... เป็นต้นไป  
           
 ข้อ 3.  กระทรวงการคลังตกลงช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ...... (.......) ต่อปี โดย
ค านวณเป็นรายวันของหนี้เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ค้างช าระ และก าหนดช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน
ภายในวันสุดท้ายของเดือน ในเวลาท าการของผู้ให้กู้ ณ ส านักงาน..................... หากวันครบก าหนดช าระ
ดอกเบี้ยคราวใดตรงกับวันหยุดท าการของผู้ให้กู้หรือวันหยุดราชการ กระทรวงการคลังตกลงช าระในวันท าการ
สุดท้ายของเดือนนั้น ทั้งนี้ ในการค านวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน 
   
 ข้อ 4. ถ้ากระทรวงการคลังผิดนัดช าระดอกเบี้ยตามข้อ 3  กระทรวงการคลังยินยอมให้ผู้ให้กู้
น าดอกเบี้ยที่ค้างช าระทบเข้ากับต้นเงินนับแต่วันที่กระทรวงการคลังผิดนัดจนกว่าจะช าระเต็มจ านวน  และให้
ถือว่าจ านวนเงินที่ได้ทบเข้ากันนั้นเป็นต้นเงินที่กระทรวงการคลังจะต้องช าระดอกเบี้ยตามอัตราและวิธีการตาม
ข้อ 3  
 
               ข้อ 5. การกู้เบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญานี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น....... (........) วัน  นับตั้งแต่
วันที่.... เดือน................. พ.ศ. .... และกระทรวงการคลังสัญญาว่าจะผ่อนช าระหนี้ตามสัญญานี้ ให้ลดน้อยลง
เรื่อยๆ ให้หมดสิ้นภายในวันที่.... เดือน................. พ.ศ. .... ซึ่งเป็นวันที่สัญญานี้สิ้นสุด 
 
                ข้อ 6. เมื่อผู้ให้กู้มีหนังสือแจ้งยอดจ านวนหนี้การเบิกเงินเกินบัญชีมายังกระทรวงการคลังโดย
ชอบแล้ว  กระทรวงการคลังจะมีหนังสือรับรองไปยังผู้ให้กู้ว่ายอดจ านวนหนี้ที่ผู้ให้กู้แจ้งมานั้นเป็นจ านวนหนี้ที่
ถูกต้อง หากกระทรวงการคลังมิได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายในก าหนด...... (.........) วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การแจ้งจากผู้ให้กู้ ให้ถือว่าจ านวนหนี้ที่แจ้งมานั้นถูกต้อง    
 
 ข้อ 7. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงกันนั้น 
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนน าไปส่งเอง ซึ่งหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของ
สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ 
 
 ข้อ 8. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
         8.1 เอกสารผนวก 1 : หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่.......................... 
           ลงวันที่.... เดือน................. พ.ศ. .... พร้อมเอกสาร 
           ประกอบ จ านวน........หน้า 
         8.2 เอกสารผนวก 2 : แบบเอกสารขอเบิกเงินเกินบัญชี จ านวน........หน้า 
         8.3 เอกสารผนวก 3 : เอกสารอนุมตัิการเบิกเงินเกินบัญชี จ านวน........หน้า 
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 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......................................... 
 
 
 


