(ร่าง)

สัญญากู้ยืมเงิน
(โดยวิธีการกู้เบิกเงินเกินบัญชี)
ระหว่าง
กระทรวงการคลัง กับ ............................
สัญญาเลขที่ .../....
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นที่ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 เมื่อวันที่.... เดือน.................... พ.ศ. ....
ระหว่าง กระทรวงการคลัง โดย............................ ตาแหน่ง................................... ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้จะเรียกว่า “กระทรวงการคลัง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
ธนาคาร.......................................โดย..........................ตาแหน่ง......................... ผู้มีอานาจลง
นามผูกพันธนาคาร ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ลงวันที่................... (และหนังสือมอบ
อานาจ ลงวันที่....................) แนบท้ายสัญญานี้ สานักงานตั้งอยู่ที่............................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา
24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่.... เดือน....................
พ.ศ. .... ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่........................ ลงวันที่.... เดือน.................... พ.ศ. .... ให้
กระทรวงการคลัง............................ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ............................ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ผนวก 1 แนบท้ายสัญญานี้
ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทาสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ และกระทรวงการคลังตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ โดยการเบิกเงินเกินบัญชี
จากบั ญ ชี ก ระแสรายวั น เลขที่ . ...................... ณ ส านั ก งาน....................... ในวงเงิ น ................บาท
(...............................)
การกู้ยืมเงินตามสัญญานี้ ผู้ให้กู้ตกลงให้กระทรวงการคลังได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
แรกเข้า ค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวง
ข้ อ 2. ผู้ ใ ห้ กู้ ต กลงให้ ก ระทรวงการคลั ง เบิ ก เงิ น กู้ ใ นข้ อ 1 ตามจ านวนและระยะเวลาที่
กระทรวงการคลัง แจ้งความประสงค์ตามเอกสารขอเบิกเงินเกินบัญชีปรากฏตามเอกสารผนวก 2 แนบท้าย
สัญญา โดยผู้ให้กู้จะพิจารณาอนุมัติตามวิธีและประเพณีการเบิกเงินเกินบัญชีของธนาคารในเอกสารอนุมัติเบิก

-2เงินเกินบัญชีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 3 แนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ เช่น ใบเบิกเงิน คาสั่ง
จ่ายเงินของกระทรวงการคลัง หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นหลักฐานแห่งหนี้เบิกเงินเกินบัญชี ให้ถือเป็น ส่วนหนึ่ง
แห่งสัญญานี้
เพื่ อ ปร ะโ ยช น์ แ ห่ ง กา รเบิ กเ งิ น เกิ นบั ญชี ใน แต่ ล ะค รา ว ต าม ว ร รค ก่ อ น
กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ....... (.........) วันทาการของผู้ให้กู้ โดย
กระทรวงการคลังสามารถเริ่มเบิกเงินเกินบัญชีได้ตั้งแต่วันที่.... เดือน.............. พ.ศ. .... เป็นต้นไป
ข้อ 3. กระทรวงการคลังตกลงชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ...... (.......) ต่อปี โดย
คานวณเป็นรายวันของหนี้เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ค้างชาระ และกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน
ภายในวันสุดท้ายของเดือน ในเวลาทาการของผู้ให้กู้ ณ สานักงาน..................... หากวันครบกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยคราวใดตรงกับวันหยุดทาการของผู้ให้กู้หรือวันหยุดราชการ กระทรวงการคลังตกลงชาระในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนนั้น ทั้งนี้ ในการคานวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
ข้อ 4. ถ้ากระทรวงการคลังผิดนัดชาระดอกเบี้ยตามข้อ 3 กระทรวงการคลังยินยอมให้ผู้ให้กู้
นาดอกเบี้ยที่ค้างชาระทบเข้ากับต้นเงิน นับแต่วันที่กระทรวงการคลังผิดนัดจนกว่าจะชาระเต็มจานวน และให้
ถือว่าจานวนเงินที่ได้ทบเข้ากันนั้นเป็นต้นเงินที่กระทรวงการคลังจะต้องชาระดอกเบี้ยตามอัตราและวิธีการตาม
ข้อ 3
ข้อ 5. การกู้เบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญานี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น ....... (........) วัน นับตั้งแต่
วันที่.... เดือน................. พ.ศ. .... และกระทรวงการคลังสัญญาว่าจะผ่อนชาระหนี้ตามสัญญานี้ ให้ลดน้อยลง
เรื่อยๆ ให้หมดสิ้นภายในวันที่.... เดือน................. พ.ศ. .... ซึ่งเป็นวันที่สัญญานี้สิ้นสุด
ข้อ 6. เมื่อผู้ให้กู้มีหนังสือแจ้งยอดจานวนหนี้การเบิกเงินเกินบัญชีมายังกระทรวงการคลังโดย
ชอบแล้ว กระทรวงการคลังจะมีห นังสือรับรองไปยังผู้ให้กู้ว่ายอดจานวนหนี้ที่ผู้ให้กู้แจ้งมานั้นเป็นจานวนหนี้ที่
ถูกต้อง หากกระทรวงการคลังมิได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายในกาหนด...... (.........) วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การแจ้งจากผู้ให้กู้ ให้ถือว่าจานวนหนี้ที่แจ้งมานั้นถูกต้อง
ข้อ 7. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงกันนั้น
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนนาไปส่ง เอง ซึ่งหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของ
สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ
ข้อ 8. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
8.1 เอกสารผนวก 1 : หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่..........................
ลงวันที่.... เดือน................. พ.ศ. .... พร้อมเอกสาร
ประกอบ จานวน........หน้า
8.2 เอกสารผนวก 2 : แบบเอกสารขอเบิกเงินเกินบัญชี จานวน........หน้า
8.3 เอกสารผนวก 3 : เอกสารอนุมตั ิการเบิกเงินเกินบัญชี จานวน........หน้า

-3ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ........................................กระทรวงการคลัง
(......................................)
ตาแหน่ง.......................................
ลงชื่อ.........................................ผู้ให้กู้
(.......................................)
ตาแหน่ง........................................
ลงชื่อ.........................................พยาน
(........................................)
ตาแหน่ง.........................................
ลงชื่อ.........................................พยาน
(.........................................)
ตาแหน่ง.........................................

