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เรื่อง สัญญากู้ยืมเงินระหว่างองค์การกับธนาคารออมสิน
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ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สผง. ผอ.สบจ. ผอ.สบด.

กรุงเทพ กู้เงินเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารกิจการ 
องค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพ มีมติเห็นขอบให้ องค์การกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิมที่ครบกำหนด และกู้เงินเสริม 
สภาพคล่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีมติ 
เห็บขอบให้ องค์การกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้เดิมที่ครบกำหนด และกู้เงินเสริมสภาพคล่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
และจากการประมูลเงินกู้ดังกล่าวปรากฏว่าธนาคารออมสิน เสนอเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด ธนาคารออมสิน 
ได้จัดส่งสัญญาวงเงินกู้ Term Loan จำนวนเงิน ๔,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ตามส ัญญาเลขท ี, ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ กับองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ รายละเอ ียดปรากฏตามสำเนาบ ันท ึกต่อท ้ายส ัญญา 
ที่แนบมานี้

ตามที่ คณะรัฐมนตรีประขุม เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลขน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



4

คูฉบบ

สัญญากู้ยีมเงิน 
ระหว่าง

องค์การฃนส่งมวลซนกรุงเทพ กับ ธนาคารออมสิน

สัญญาเลขที 1/2564

สัญญาอ'นับน้ี'ทำ'ข้ึนท่ี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ๓ อวันท่ี ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพัน องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ปรากฏตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ท่ี 223/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แนบท้ายสัญญานี้ สำนักงานตั้งอยู่ที่ 
131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ก ู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ธนาคารออมสิน โดย นางรักษยา ศิริบริรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ซ่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
สายงาน'ปฏิบัติการธุรกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ปรากฎตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 
และลงวันที่ 8 มกราคม 2564 แนบท้ายสัญญานี้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามพระราฃกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 (7) 
และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ต่วนท่ีสุตท่ี นร 0505/7922 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 เร่ือง การปรับปรุงแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 คร้ังท่ี 1

2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ต่วนที่สุดที่ นร 0505/24274 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริม 
สภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 3 - 5  แนบท้ายสัญญานี้

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันโดยให้เริ่มต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 
เป็นต้นไป โดยมีฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อความในสัญญาดังต่อไปนี้ ให้มีความหมาย ดังนี้
“วันทำการ” หมายความว่า วันและเวลาที่ผู้กู้และผู้ให้กู้เปิดทำการ ณ สำนักงานของ 

ผู้ให้กู้ใบกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่วับเสาร์ วับอาทิตย์ วับหยุดราซการ วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น 
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิขย์ หรือวับหยุดทำการของผู้กู้
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“อัตราดอกเบี้ยอ ้างอิง” หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสันตลาดกรุงเทพ 
(BIBOR 6M) ระยะ 6 เดือน ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้” หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถ 
เรียกเก็บจากผู้กู้ได้ตามประกาศกระทรวงการคลังที่มีผลใข้บังคับในวันที่ผิดนัด นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตาม
V  cil c j o  V  9  ■ ฟ้ -sf  I « /  c j  ฬ  J / w  ร / พ  o  พ  1 /สัญญาหรอวันทผิดนัดชำระหน จนถงก่อนวันทผู้ไห้ถูเด์รับชำระหนผิดนัดจนครบถ้วน

ข้อ 2 ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี
2.1 วงเงินกู้ 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
2.2 สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ มีระยะเวลา 1 (หน่ึง) ปี นับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 

ถึงวันท่ี 7 เมษายน 2565
2.3 อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง บวกร้อยละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) ต่อปี
2.4 ในการกู้ยืมเงินตามสัญญานี้ ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใข้จ่ายอื่นใดทั้งปวง

ข้อ 3 ผู้กู้จะทำการเบิกรับเงินกู้ ดังนี้
3.1 เบิกรับเงินกู้ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเปีนหนังสือ 

ก่อนการเบิกรับเงินกู้ในแต่ละงวด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการ
3.2 ผู้กู้จะเบิกรับเงินกู้โดยอาจเบิกรับเงินกู้เพียงงวดเดียวหรือหลายงวด ทั้งนี้ตามที่ 

ระบุไว้ในเอกสารผนวก 6 แนบท้ายสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 และจะเบิกรับเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 
วันท่ี 7 ธันวาคม 2564

เมื่อพันระยะเวลาดังกล่าวใบวรรคก่อนให้ถือว่าการเบิกรับเงินกู้สิ้นสุด เว้นแต่ผู้คํ้า'ประกัน 
จะยินยอมให้ผู้กู้ฃยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้นั้น ความยินยอมดังกล่าวนี้จะเพิกถอนไม่ได้ ทั้งนี้ หากผู้ให้กู้ 
ไมให้ความยินยอมดังกล่าว จะต้องเป็นการพิจารณาโดยสุจริตและใข้เหตุผลอันสมควร

3.3 ในกรณีที่ผู้กู้1ม่เบิกเงินให้ครบตามวงเงินกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือที่ได้ 
ขยายออกไปตามความในข้อ 3.2 วรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้เป็นหนี้ผู้ให้กู้เพียงจำนวนเงินที่เบิกรับไปแล้วเท่านั้น

ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงชำระหนี้แก่ผู้ให้กู้ตามข้อ 2 ดังนี้
4.1 ในส่วนของต้นเงินกู้

0 ผู้ถู้จะชำระคืนต้นเงินกู้งวดเดียวทั้งจำนวน ในวันท่ี 7 เมษายน 2565
n  ผู้กู้จะชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายงวด งวดละ -...... ( - ) เดือน

นับแต่วันเบิกรับเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ ผู้กู้จะชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่....... -........ เดือน......... -.........พ.ศ....- 
4.2 ในส่วนของดอกเบี้ย

□  กำหนดชำระดอกเบี้ยงวดเดียวทั้งจำนวนใบวันที่..........-..............
0  กำหนดชำระเป็นงวด งวดละ 6 (หก) เดือน โดยแบ่งชำระดอกเบ้ียปีละ 2 (สอง) งวด 

คือ วันท่ี 7 เมษายน และวันที ่ 7 ตุลาคม โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกใบวันที่ 7 ตุลาคม 2564 และชำระดอกเบี้ย 
งวดสุดท้าย ในวันท่ี 7 เมษายน 2565
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4.3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
- การชำระดอกเบี้ยงวดแรก จะใซ้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันเบิกรับเงินกู้ครั้งแรก
- การชำระดอกเบี้ยในงวดต่อ  ๆ ไป จะใซ้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันครบกำหนด 

ชำระดอกเบี้ยเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 (หก) เดือนถัดไป ซึ่งจะปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทุกงวด 
6 (หก) เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ต้องส่งเอกสารแจ้งยอดชำระดอกเบี้ยให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 
ก่อนวับครบกำหนดชำระดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ

4.4 การชำระหนี้ก่อนครบกำหนด ผู้กู้สามารถชำระหนี้คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ได้ โดยผู้ให้กู้ตกลงยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมใด  ๆ ทั้งนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการ โดยผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับ 
การชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น
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ข้อ 5 การชำระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ผู้กู้ตกลงชำระให้แก่ผู้ให้กู้ ณ ที่ทำการ 
ของผู้ให้กู่ในวันทำการ หากวันครบกำหนดชำระหนี้คราวใดตรงกับวันหยุดทำการ ผู้กู้จะชำระหนี้ในวันเปีดทำการ 
ถัดไป โดยไม่น ับวันหยุดทำการเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ถ ึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระหนี้ 
งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้ ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 
(ลามร้อยหกสิบห้า) วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดข้ึนจริง เศษของหนึ่งสตางคํให้บิดทิ้ง

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยินยอม1ชำระดอกเบี้ยผิดนัด'ให้แก่ผู้ให้กู้ ใบอัตราดอกเบี้ย 
ผิดนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ที่มีผลบังคับใข้ในวันผิดนัด โดยคิดคำนวณจากต้นเงินที่ผิดนัด นับแต่ 
วันที่ผู้กู้ผิดนัดจนกว่าจะชำระครบตามจำนวนหนี้ที่ผิดนัด

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะระงับการเบิกจ่ายเงินกู้ 
ในส่วนที่ยังคงเหลือตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับการชำระหนี้ดังกล่าวโดยครบถ้วนหรือ 
บางส่วนตามจำนวนที่ผู้ให้กู้พิจารณาเห็นสมควร

ข้อ 8 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงกับนั้น 
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนนำไปส่งเองโดยต้องมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการนำส่งไปยัง 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ซ่ึงหากได้ส่งไปยังสถานท่ีท่ีระบุไว้ข้างต้นของสัญญาน้ีแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยขอบ

ข้อ 9 ผู้กู้ยินยอมส่งมอบเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินนี้ให้แก่
ผู้ให้กู้ ดังนี้

9.1 สำเนางบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
9.2 สำเนางบการเงินรายไตรมาสท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
9.3 ประมาณการการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจกรรมหรือโครงการที่จะใช้จ ่าย

จากเงินกู้ดังกล่าว (ถ้ามี)
9.4 มติคณะรัฐมนตรี และ/หรือมติคณะกรรมการบริหาร และ/หรือความเห็นชอบ 

ของผู้บริหาร ตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดเรื่องอำนาจในการลบุม้ตการกู้เงินของผู้กู้
9.5 เอกสารเกี่ยวกับองคืกรของผู้กู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกู้เงินตามสัญญา

ก้ยืมเงินนี้
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ข้อ 10 เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนี่งของสัญญานี้ 
เอกสารผนวก: 1 .สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายสุระขัย เอี่ยมวชิรสกุล

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และคำสั่งองค์การขนส่ง 
มวลขนกรุงเทพ ท่ี 223/2563 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จำนวน 2 หน้า

2. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของ นางรักษยา คิริบ,ริรักษ์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ
และหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 และลงวันท่ี 
8 มกราคม 2564 จำนวน 5 หน้า

3. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ พ.ศ. 2519 
จำนวน 12 หน้า

4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/7922
ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 62 หน้า

5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/24274 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 9 หน้า

6. ตารางการเบิกเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน จำนวน 1 หน้า
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ต่วนที่สุด ท่ี กค 0904/ว 38 ลงวันท่ี

5 กุมภาพันธ์ 2564 เร่ือง การจัดหาเงินกู้ขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 หน้า

ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความใบสัญญาน้ีใหใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนิ่งฉบับ

ลงซื่อ............... ( i i ..................................ผู้กู้
(นายสุระซย เอี่ยม'วซิรสกุล)

ผ้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

ลงซ่ือ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

พยาน

ลงซื่อ...................... .......................ผู้ใท้กู้
(นางรักษยา คิริบริรักษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
สายงานปฏิบัติการธุรกิจ 

ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ลงซื่อ............................................. พยาน
(นายสังวาลย์ กิตติวีระนฺกล)
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ตารางการเบิกเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ กับ ธนาคารออมสิน
ตามสัญญาเลขที่ 1/2564 เมื่อวันที.่.... ................................

วงเงินกู้ 4,500,000,000 บาท

งวดที่ วันที่เบิก จำนวนเงิน (บาท)

1 7 เมษายน 2564 115,000,000.00

ส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

โดยเบิกเงินกู้จะแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
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