(ร่าง)

สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ
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
................................ โดย............................... ตาแหน่ง..................... สานักงานตั้งอยู่ที่
................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ก”ู้ อีกฝ่ายหนึ่ง
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
และด้วยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .... เดือน.............. พ.ศ. .... ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่........................... ลงวันที่.... เดือน...................... พ.ศ. .... อนุมัติ/เห็นชอบให้ผู้กู้กู้ยืมเงินต่อ
เพื่อ............................ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญา กระทรวงการคลัง จึงตกลง
กู้ยืมเงินจาก...(แหล่งเงินกู้)... ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่........... ลงวันที่.... เดือน............... พ.ศ. .... จานวนเงิน
รวม...............บาท (...........................) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.......................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“สัญญาหลัก” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 2 แนบท้ายสัญญา
โดยผู้ กู้ตกลงรับ ภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในความตกลงต่างๆ ที่กระทรวงการคลังได้ผูกพันภายใต้สัญญาหลัก ตามสัดส่วนของวงเงินกู้ที่
ได้รับการจัดสรร ตลอดอายุของสัญญานี้ และให้ถือสัญญาหลักเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่ง
กระทรวงการคลั ง มี อ านาจในการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการให้ กู้ ต่ อ ได้ ใ นอั ต ราและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2551
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ข้อ 1. กระทรวงการคลังตกลงให้ผู้กู้กู้เงินต่อภายในวงเงิน ..................บาท (....................) ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญากู้เงิน” โดยผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ........ (...........) ต่อปี
หรืออัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัว กรณีที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวรายละเอียดการคานวณปรากฏตามเอกสาร
ผนวก 3 แนบท้ายสัญญานี้ ผู้กู้ตกลงจะเริ่ม ชาระดอกเบี้ย งวดแรกในวัน ที่. ... เดือ น................ พ.ศ. ....
กาหนดชาระแบ่ งเป็น........ (...........) งวด งวดละ....... (........) เดือน ในวันที่.... เดือน................. และวันที่....
เดือน.................. ของทุกปี
ผู้กู้ตกลงชาระต้นเงินตามจานวนที่เบิกจ่ายจริง โดยกาหนดชาระเป็นงวด งวดละ.....
(........) เดือน ในวันที่.... เดือน.................. และวันที่.... เดือน................. ของทุกปี
ผู้กู้จ ะจัดส่งรายงานการใช้เงินของโครงการตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ยืมเงินนี้ให้
กระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นรายเดือนทุกวันที่.... ของเดือน เพื่อเป็นหลักฐานการใช้
จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้
ผู้กู้ตกลงจะช าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยให้ กระทรวงการคลังตามกาหนดเวลาที่
กระทรวงการคลังจะได้จัดทาตารางการชาระหนี้ โดยบันทึกตารางการชาระหนี้พร้อมกับกาหนดงวดชาระต้น
เงินและดอกเบี้ยที่จัดทาขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือจานวนเงินที่ต้องชาระเป็นไปตามตาราง
ชาระหนี้ต่อท้ายสัญญานี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงรับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามจานวนอันพึงเกิดขึ้น
ตามสัญญากู้เงิน ตลอดอายุของสัญญานี้
ค่า ใช้จ ่า ยอื่น ใดตามความในวรรคหนึ่ง ให้ห มายความรวมถึง ค่า ใช้จ่า ยอัน จะพึง
เกิดขึ้น จากการที่กระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ตาม
สัญญาหลัก ซึ่งจะคานวณตามสัดส่วนของวงเงินกู้ที่ได้รับการจัดสรร และกระทรวงการคลัง โดยสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบภายใน.......(.......) วัน นับแต่ที่ได้ดาเนินการดังกล่าว
ข้อ 3. กรณีผู้กเู้ บิกถอนเงินกูจ้ าก...(แหล่งเงินกู้)...โดยตรง ผู้กู้ต้องรายงานการเบิกถอนเงินกู้ให้
กระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบพร้อมแนบสาเนาเอกสารหลักฐานการเบิกถอนเงิน
ดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทาการ นับแต่วันที่ได้เบิกถอนเงินกู้
กรณี ผู้ กู้ ป ระสงค์ จ ะเบิ ก ถอนเงิ น กู้ ยื ม จากกระทรวงการคลั ง ให้ ผู้ กู้ แ จ้ ง ให้
กระทรวงการคลังทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทาการก่อนการเบิกถอนเงิน
ข้อ 4. กรณีผู้กู้เบิกถอนเงินกู้จาก...(แหล่งเงินกู้)...โดยตรง ผู้กู้ตกลงชาระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ให้...(แหล่งเงินกู้)... ในสกุลเงินที่กู้ยืม โดยสั่งจ่ายเข้าบัญชี...(แหล่งเงินกู้หรือตัวแทนของแหล่งเงินกู้)... เลขที่
.......................... ตามตารางชาระหนี้คืนรายละเอียดในเอกสารผนวก 4 แนบท้ายสัญญา
โดยกระทรวงการคลังจะส่ง เอกสารการเรียกชาระคืนเงินกู้ให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกาหนดไม่น้อยกว่า
...... (.......) วัน และเมื่อผู้ กู้ได้ ช าระคืน เงิ น กู้ยืม แล้ ว ทุ กครั้ง ให้ ผู้ กู้รายงานการการช าระเงินดัง กล่ าวไปยั ง
กระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานการชาระเงินภายใน 3
(สาม) วัน นับแต่วันที่ได้ชาระเงินให้แก่แหล่งเงินกู้
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ให้กระทรวงการคลังเป็นสกุลเงินบาท ภายในกาหนดเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในเอกสารผนวก 4 แนบท้ายสัญญา
ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่งหลักฐานการเรียกเก็บให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า.....
(...........) วัน ก่อนครอบกาหนดชาระเงิน
ข้อ 5. กระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้กู้
ต่อ โดยวิธีการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ ตลอดอายุสัญญากู้เงิน อย่างน้อยทุกรอบสิบสองเดือน โดย
ถือตามปีงบประมาณ แล้วแจ้งผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือและอัตราค่าธรรมเนียมให้ผู้กู้ทราบภายใน
................ของทุกปี
ข้อ 6.
เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ กระทรวงการคลัง โดย
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะอาจใช้ผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือการค้าประกันเป็นผลการประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือการให้กู้ต่อก็ได้
ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงชาระค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อให้แก่กระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ในอัตราร้อยละ...... (.......) ต่อปี โดยคานวณจากวงเงินกู้ ยืมต่อคงค้างและตามสกุลเงินที่ได้ให้กู้ต่อ
แล้วนาส่งกระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตรา
ขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันชาระค่าธรรมเนียม 2 (สอง) วัน
ทาการ กาหนดชาระค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อเป็น........ รายปี ภายในวันที่.... เดือน............. ของทุกปี หรือแบ่ง
ชาระทุกงวด 6 เดือน ทุกวันที่.... เดือน.............. และทุกวันที่.... เดือน................ ของทุกปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
ผู้กู้ตกลงให้กระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงอัตราค่ าธรรมเนียมการให้กู้ต่อได้ในกรณีที่
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ตามข้อ 5 เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบทุกครั้ง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 8. ถ้าผู้กู้ผิดนัดชาระเงินตามข้อ 4 อันเป็นเหตุให้กระทรวงการคลังต้องชาระหนี้แทนผู้กู้ไป
ก่อน ผู้กู้ตกลงชดใช้เงินที่กระทรวงการคลังชาระไปก่อน และผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)
ต่อปี ของจานวนเงินที่กระทรวงการคลั งได้ชาระไปแล้ว นับแต่วันที่กระทรวงการคลังได้ชาระไปจนถึงวันที่ผู้กู้
ชาระเงินคืนแก่กระทรวงการคลังครบถ้วน โดยในการคานวณ ให้นับตามวันที่ผิดนัดจริงและให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365
(สามร้อยหกสิบห้า) วัน
หากผู้กู้ผิดนัดชาระค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อตามข้อ 7 ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยใน
อัต ราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของวงเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระจนถึงวันที่ชาระให้แก่กระทรวงการคลัง
ครบถ้วน
ข้อ 9. ในกรณีที่รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั งอนุมัติให้ กระทรวงการคลังเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อต่ากว่าหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนีย ม ตามอัตราในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการให้กู้
ต่ อ ท้ า ยกฎกระทรวงก าหนดอั ต ราและเงื่ อ นไขการเรี ย กเก็ บ ดอกเบี้ ย และค่ า ธรรมเนี ย มการให้ กู้ ต่ อ ของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ผู้กู้ตกลงบันทึกจานวนเงินที่เป็นส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อที่ชาระจริง
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เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการดาเนินงาน
ข้อ 10. ผู้กู้ตกลงส่งงบการเงินประจาปีให้กระทรวงการคลัง โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ภายในหนึ่งเดือน นับตั้งแต่วันที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว ตลอดอายุของสัญญานี้
ข้อ 11. ผู้กู้ตกลงให้ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จากกระทรวงการคลังเข้าทาการตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน บัญชี และกิจการของผู้กู้ เพื่อประโยชน์ของกระทรวงการคลังและของแผ่นดินในระหว่าง
เวลาทาการได้ โดยกระทรวงการคลังไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวจะต้องทาเป็น
หนังสือ
ข้อ 12. ผู้กู้ตกลงจะปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาโดยเคร่งครัด หากมีการปฏิบัติใด ๆ
ผิดไปจากสัญญา กระทรวงการคลังอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และเมื่อกระทรวงการคลังใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้กู้ตกลงชาระหนี้เงินกู้ที่ค้างชาระและดอกเบี้ยตามข้อ 8 รวมทั้งตกลงรับผิดชอบในบรรดา
ความเสียหายใด ๆ ตามที่กระทรวงการคลังเรียกร้องทุกประการทันที
ข้อ 13. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงกันนั้น
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนนาไปส่งเอง ซึง่ หากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญา
นี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ
ข้อ 14. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
14.1 เอกสารผนวก 1: หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่..........................
ลงวันที่...................... พร้อมเอกสารประกอบ จานวน......หน้า
14.2 เอกสารผนวก 2 : สัญญากู้ยืมเงิน เลขที่................ลงวันที่......................
พร้อมเอกสารประกอบ จานวน......หน้า
14.3 เอกสารผนวก 3 : รายละเอียดการคานวณอัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัว
จานวน......หน้า
14.4 เอกสารผนวก 4 : รายละเอียดจานวนและกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ยืม
จานวน......หน้า
14.5 ......................ฯลฯ..........................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้ อความในสัญญานี้
บังคับ

-5สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ........................................กระทรวงการคลัง
(......................................)
ตาแหน่ง.......................................
ลงชื่อ.........................................ผู้กู้
(.......................................)
ตาแหน่ง........................................
ลงชื่อ.........................................พยาน
(........................................)
ตาแหน่ง.........................................
ลงชื่อ.........................................พยาน
(.........................................)
ตาแหน่ง.........................................

