(ร่าง)

สัญญาการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน
สัญญาเลขที่…/....
สั ญญาฉบั บ นี้ ท าขึ้ น ที่ กระทรวงการคลั ง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 เมื่อวันที่.... เดือน............. พ.ศ. ....
ระหว่าง กระทรวงการคลัง โดย..............................ตาแหน่ง................................. ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้จะเรียกว่า “กระทรวงการคลัง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
.....................................โดย..................................ตาแหน่ง...................................สานักงาน
ตั้งอยู่ที่.............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ก”ู้ อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ผู้กู้ได้เข้าทาสัญญากู้ยืมเงินกับ................................. ตามสัญญาเลขที่.../....ลงวันที่....
เดือน............... พ.ศ. .... ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “สัญญากู้ยืมเงิน” หรือตามที่ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินโดยวิธีการออก
พันธบัตร.................... พ.ศ. .... ครั้งที่.... แนบท้ายสัญญานี้ และกระทรวงการคลังได้ค้าประกันการกู้ยืมเงิน
ดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ซึ่งบัญญัติให้กระทรวงการคลัง มีอานาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกัน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
ได้ ใ นอั ต ราและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอั ต ราและเงื่ อ นไขการเรี ย กเก็ บ ดอกเบี้ ย และ
ค่าธรรมเนียมการค้าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทาสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กระทรวงการคลัง โดยสานัก งานบริห ารหนี้ส าธารณะ จะเรีย กเก็บค่า ธรรมเนีย ม
การค้าประกัน โดยวิธีการประเมินระดับความน่าเชื่อถือ ของผู้กู้ตลอดอายุสัญญากู้ ยืมเงินที่กระทรวงการคลัง
ค้าประกันอย่างน้อยทุกรอบ 12 (สิบสอง) เดือน โดยถือตามปีงบประมาณ และแจ้งผลการประเมินระดับความ
น่าเชื่อถือและอัตราค่าธรรมเนียมให้ผู้กู้ทราบภายใน........ของทุกปี
ข้อ 2. เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกัน กระทรวงการคลังอาจใช้ผล
การประเมินระดับความน่าเชื่อถือการให้กู้ต่อเป็นผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือการค้าประกันก็ได้

-2ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชาระค่าธรรมเนียมการค้าประกันให้แก่กระทรวงการคลัง ในอัตราร้อยละ ......
(.......) ต่ อ ปี โดยค านวณจากวงเงิ น ค้ าประกั น คงค้ า งและตามสกุ ล เงิ น ที่ ไ ด้ ค้ าประกั น และให้ น าส่ ง
กระทรวงการคลัง สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ ยนก่อนวันชาระ
ค่า ธรรมเนีย ม 2 (สอง) วัน ทาการ ให้ชาระค่า ธรรมเนียมการค้าประกัน เป็น รายปี ภายในวัน ที่. ... เดือ น
............. ของทุกปี หรือแบ่งชาระทุก 6 (หก) เดือน ภายในวันที่.... เดือน............... และวันที่.... เดือน.............
ของทุกปี ตลอดอายุสัญญาค้าประกัน
ข้อ 4. ผู้กตู้ กลงให้กระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันได้ ในกรณี
ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ ตามข้อ 1 เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลั งโดยส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบทุกครั้ง และให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 5. ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง อนุมั ติ ใ ห้ ก ระทรวงการคลั ง เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการค้าประกันต่ากว่า หรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามอัตราในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการ
ค้ าประกัน ท้ า ยกฎกระทรวงก าหนดอั ต ราและเงื่ อ นไขการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการค้ าประกั น ของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ผู้กู้ตกลงบันทึกจานวนเงินที่เป็นส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการค้าประกันที่ชาระ
จริง และค่าธรรมเนียมการค้าประกันอันพึงต้องชาระ ตามอัตราในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกัน
ท้ายกฎกระทรวง เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการดาเนินงาน
ข้อ 6. หากผู้กู้ผิดนัดชาระค่าธรรมเนียมการค้าประกันตามข้อ 3 ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ย ใน
อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีของวงเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระจนถึงวันที่ชาระให้กระทรวงการคลังครบถ้ว น
โดยในการคานวณให้นับตามวันที่ผิดนัดจริง และให้คานวณหนึ่งปีเท่ากับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงดาเนินการส่งงบการเงินประจาปีภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็ นแล้ว ตลอดอายุสัญญาค้าประกัน
รวมถึงเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้กู้
ข้อ 8. ผู้กู้ตกลงปฏิบัติตามสัญญานี้โดยเคร่งครัด หากมีการปฏิบัติใ ดๆ ผิด ไปจากสัญ ญานี้
กระทรวงการคลั ง อาจใช้สิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานี้แ ละสัญ ญาค้าประกันของกระทรวงการคลังได้ทันที และเมื่อ
กระทรวงการคลั งใช้สิ ทธิ เลิ กสั ญญาแล้ ว ผู้ กู้ตกลงช าระหนี้ที่ค้างช าระพร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 6 รวมทั้งตกลง
รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ตามที่กระทรวงการคลังเรียกร้องทุกประการทันที
ข้อ 9. บรรดาหนัง สือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนัง สือ อื่น ใดที่ ทั้ง สองฝ่า ยจะส่งถึง
กันนั้น ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนนาไปส่งเอง ซึ่งหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น
ของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ

-3สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ........................................กระทรวงการคลัง
(......................................)
ตาแหน่ง.......................................
ลงชื่อ.........................................ผู้กู้
(.......................................)
ตาแหน่ง........................................
ลงชื่อ.........................................พยาน
(........................................)
ตาแหน่ง.........................................
ลงชื่อ.........................................พยาน
(.........................................)
ตาแหน่ง.........................................

