
 
 

(ร่าง) 
สัญญาช าระเงินคืน 

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 
 ...................................โดย……………………… ต าแหน่ง..............................ส านักงานตั้งอยู่ที่ 
………………….……...ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้กู”้ อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 โดยที่ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจาก....................... ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่........................ เมื่อวันที่........ 
เดือน.................... พ.ศ. ........ จ านวน................. ............. ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้จะเรยีกว่า “สัญญากู้ยืมเงิน” 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 15 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่........ เดือน.................... พ.ศ. ........    
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่.......... ลงวันที่........ เดือน.................... พ.ศ. ........ อนุมัติ/เห็นชอบให้
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ.................... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญา 
 

 กระทรวงการคลังจึงไดกู้้ยืมเงินจาก........................... จ านวน.................... เพ่ือช าระหนี้แทนผู้กู้
และกระทรวงการคลังได้ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินแทนผู้กู้ไปแล้วเมื่อวันที่........ เดือน.................... พ.ศ. ........ 
ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่.............ลงวันที่........ เดือน...... .............. พ.ศ. ........ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า 
“สัญญาหลัก” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 2 แนบท้ายสัญญา 
 
 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
ซึ่งกระทรวงการคลังมีอ านาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการช าระหนี้ แทนได้ในอัตราและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงก าหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการช าระหนี้แทนของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 
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 คู่สัญญาจึงได้ตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1.  ผู้กู้ตกลงจะช าระคืนเงินตามสัญญาหลัก พร้อมดอกเบี้ยให้แก่กระทรวงการคลังเป็นสกุล
เงินบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน.... (.....) ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ในส่วนของเงินตามสัญญาหลัก ซึ่งกระทรวงการคลังได้ช าระหนี้แทนผู้กู้ จ านวน
........................... โดยผู้กู้ตกลงช าระคืนเงิน (ท้ังจ านวน/แบ่งช าระเป็นงวด ๆ)  

   1.2 ในส่วนของดอกเบี้ย จ านวน................................ (ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
....................... ต่อปี) โดยผู้กู้ตกลงช าระดอกเบี้ยเป็นงวด งวดละ........(........) เดือน โดยแบ่งช าระปีละ........
(........) งวด คือ วันที่........เดือน............ พ.ศ. .... และวันที่........เดือน............พ.ศ. .... 

 
 ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงช าระคืนเงินตามสัญญาหลัก และดอกเบี้ย ให้แก่............................................ 
(ส าหรับการกู้เงินแบบ Term Loan และ P/N อาจช าระคืนให้กับ 1. กระทรวงการคลัง โดยส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ หรือ 2. ธนาคาร /ส าหรับพันธบัตรให้ช าระคืนให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งกระทรวงการคลัง 
โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่งเอกสารการเรียกช าระคืนเงินดังกล่าวให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบ
ก าหนดไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน และเมื่อผู้กู้ได้ช าระเงินดังกล่าวแล้วทุกครั้ง ให้ผู้กู้รายงานการช าระเงินดังกล่าว
ให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานการช าระเงินภายใน 3 
(สาม) วันท าการ นับแต่วันที่ได้ช าระเงิน 
  ผู้กู้ตกลงช าระเงินและดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ณ วันท าการและในเวลาท าการ หากวันครบ
ก าหนดช าระหนี้คราวใดตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้กู้จะช าระหนี้
ในวันเปิดท าการถัดไป โดยไม่นับรวมวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว 
เข้ารวมเพื่อค านวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงก าหนดช าระ ยกเว้นการช าระหนี้งวดสุดท้ายให้ค านวณดอกเบี้ยจนถึงวัน
ก่อนครบก าหนดช าระหนี้ ทั้งนี้ ในการค านวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน  
    
 ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงรับภาระภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามจ านวนอันจะพึงเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญานี้ 
  ค่าใช้จ่ายอื่นใดตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอันจะพึงเกิดขึ้นจากการที่
กระทรวงการคลัง โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะปรับโครงสร้างหนี้ตามสัญญาหลัก ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง 
โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าว  
 
 ข้อ 4.  ผู้กู้ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการช าระหนี้แทนให้แก่กระทรวงการคลัง จ านวน..............
(.....................) (ค านวณจากวงเงินที่ช าระหนี้แทนในอัตราร้อยละ 0.5 โดยค านวณจากสกุลเงินที่ได้กู้เงินมาเพ่ือ
ช าระหนี้แทน และให้น าส่งกระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนก่อนวันช าระค่าธรรมเนียม 2 (สอง) วันท าการ) โดยช าระทั้งจ านวนภายในวันที่......เดือน........ พ.ศ. ....  
หรือแบ่งช าระเป็นงวด งวดละ........(........) เดือน โดยแบ่งช าระปีละ........(........) งวด คือ วันที่........เดือน............ 
และวันที่........เดือน............ ของทุกปี ตลอดอายุสัญญานี้   
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  หากผู้กู้ผิดนัดช าระค่าธรรมเนียมการช าระหนี้แทนตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของวงเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระจนถึงวันที่ช าระให้แก่กระทรวงการคลัง
ครบถ้วน โดยการค านวณให้นับตามวันที่ผิดนัดจริง และให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน 
 
 ข้อ 5.  ถ้าผู้กู้ผิดนัดช าระคืนเงินตามข้อ 1 อันเป็นเหตุให้กระทรวงการคลังต้องช าระหนี้แทน
ผู้กู้ไปก่อน ผู้กู้ตกลงชดใช้เงินที่กระทรวงการคลังช าระไปก่อน และผู้กู้ตกลงช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบ
ห้า) ต่อปี ของจ านวนเงินที่กระทรวงการคลังได้ช าระไปแล้ว (อาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อ
ปีได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหลัก) นับแต่วันที่กระทรวงการคลังได้ช าระไปจนถึงวันที่ผู้กู้ช าระ
เงินคืนแก่กระทรวงการคลังครบถ้วน โดยการค านวณให้นับตามวันที่ผิดนัดจริง และให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 (สาม
ร้อยหกสิบห้า) วัน 
 
 ข้อ 6.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติให้กระทรวงการคลังเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการช าระหนี้แทนต่ ากว่าหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 4 กระทรวงการคลัง โดยส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และให้ถือหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ โดยผู้กู้ตกลงบันทึก
จ านวนเงินที่เป็นส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการช าระหนี้แทนที่ช าระจริงกับค่าธรรมเนียมการช าระหนี้แทนอันพึง
ต้องช าระ หรือทีไ่ด้รับยกเว้นเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการด าเนินงาน  
 
 ข้อ 7.  เพ่ือประโยชน์แห่งสัญญานี้ ผู้กู้ขอให้ค ารับรองว่า ผู้กู้ตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้แทน  
 
 ข้อ 8.  ผู้กู้ตกลงส่งงบการเงินประจ าปีให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว ตลอดอายุของสัญญานี้  
 
 ข้อ 9.  ผู้กู้ตกลงให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเข้าตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงิน บัญชี และกิจการของผู้กู้ เพ่ือประโยชน์ของกระทรวงการคลังและของแผ่นดินในระหว่างเวลา
ท าการได้  โดยกระทรวงการคลังไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวจะต้องท า
เป็นหนังสือ 
 
 ข้อ 10.  ผู้กู้ตกลงจะปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาโดยเคร่งครัด หากมีการปฏิบัติใด ๆ 
ผิดไปจากสัญญา กระทรวงการคลังอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และเมื่อกระทรวงการคลังใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้กู้ตกลงช าระเงินที่ค้างช าระและดอกเบี้ยตามข้อ 6 รวมทั้งตกลงรับผิดชอบในบรรดาความ
เสียหายใด ๆ ตามที่กระทรวงการคลังเรียกร้องทุกประการทันที 
 
 ข้อ 11.  บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงกันนั้น 
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนน าไปส่งเอง ซ่ึงหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญา
นี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ  
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 ข้อ 12.  เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  12.1 เอกสารผนวก 1 : หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่................. 
          ลงวันที่......................... พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน.......หน้า 
  12.2 เอกสารผนวก 2 : สัญญาหลัก : สัญญากู้ยืมเงินเลขที่.................... 
           ลงวันที่……………………. พร้อมเอกสารประกอบ จ านวน.......หน้า  
  12.3 ..... ฯลฯ ..... 
 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
ในกรณีท่ีข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง 
 
               สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
    ลงชื่อ…………………………….....…………กระทรวงการคลัง 
          (.................................................) 
    ต าแหน่ง……………………………...…….… 
 
 
    ลงชื่อ…………………………………………..ผู้กู ้
          (…………………..………….………….) 
    ต าแหน่ง………………………………….…… 
     
 
    ลงชื่อ………………………........……………พยาน 
          (………..…………………….………….) 
    
 
    ลงชื่อ……………........………………………พยาน 
     (…………………….…………..) 


