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ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

7 เมษายน 2565
เร่ือง การนำส่งคู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินและคู'ฉบับสัญญาค้ําประกัน 
เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ส่ิงที,ส่งมาด้วย คู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเลขที่ 1/2565 ฉบับลงวันท่ี 7 มีนาคม 2565

และคู่ฉบับสัญญาคํ้าประกัน สัญญาเลขท่ี 3/2565 ฉบับลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565
ตามที่ ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก' องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

วงเงินกู้ 4,645 ล้านบาท อายุเงินกู้ 2 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
ระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) บวกร้อยละ 0.44 ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 
6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน กำหนดเบิกเงินกู้งวดแรกจำนวน 110 ล้านบาท 
ในวันท่ี 5 เมษายน 2565 น้ัน

ธนาคารออมสินขอนำส่งคู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินและคู่ฉบับสัญญาค้ําประกันดังกล่าวมาให้องค์การขนส่ง
มวลซนกรุงเทพ เพ่ือเป็นหลักฐานต่อไป
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ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
ส่วนพิธีการสินเช่ือภาครัฐและสถาบัน 
โทร. 0 2299 8000 ต่อ 040810 
โทรสาร 0 2299 8464
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- ดำเนิบการในส่วนที่เกี่ยวฃ้0ง

(นายกิตตกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล) 
ผู้อำนวยการองค์การ'ขนล่งมวกรุIงเทพ
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สัญญากู้ยืมเงิน 
ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ กับ ธนาคารออมสิน

สัญญาเลขที่ 1 /2565

สัญญาฉบับนี้ทำฃึ้นที่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที ่ ....โ..?..?.•^:..?565.... ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายกิตต ิกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ ปรากฏตาม 
คำส่ังองค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี 450/2564 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 แนบท้ายสัญญานี้ สำนักงานตั้งอยู่ที่ 
131 ถนนวัฒนธรรม เซตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ก ู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ธนาคารออมสิน โดย นางรักษยา ศิรีบริรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ซ่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 
และลงวันที่ 8 มกราคม 2564 แนบท้ายสัญญานี้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามพระราซกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การซนล่งมวลขนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 (7) 
และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุดท่ี นร 0505/363 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2565 เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ 
สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 คร้ังท่ี 1

2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุดท่ี นร 0505/ว(ล)26006 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เร่ือง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริม 
สภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 3 - 5  แนบท้ายสัญญานี้

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันโดยให้เริ่มต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 
เป็นต้นไป โดยมีช้อความดังต่อไปนี้

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

ผู้ให้กู้ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราขการ วันท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น 
วันหยุดทำการของธนาคารพาณิฃย์ หรือวันหยุดทำการของผู้กู้
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“อัตราดอกเบี้ยอ ้างอิง” หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 
(BIBOR 6M) ระยะ 6 เดือน ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัดขำระหนี้” หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถ 
เรียกเก็บจากผู้กู้!ด้ตามประกาศกระทรวงการคลังที่มีผลใช้บังคับในวันที่ผิดนัด นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตาม 
สัญญาหรือวันที่ผิดนัดขำระหนี้ จนถึงก่อนวันที่ผู้ให้กู้ได้รับขำระหนี้ผิดนัดจนครบถ้วน

ข้อ 2 ผู้!ห้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี
2.1 วงเงินกู้ 4,645,000,000 บาท (สี่พันหกร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
2.2 สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ มีระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 

ถึงวันท่ี 5 เมษายน 2567
2.3 อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง บวกร้อยละ 0.44 (ศูนย์จุดสี่สี่) ต่อปี
2.4 ในการกู้ยืมเงินตามสัญญานี้ ผู้!ห้กู้ตกลงให้ผู้กู้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเช้า 

ค่าธรรมเนียมพิธีการสินเขื่อ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวง

ข้อ 3 ผู้กู้จะทำการเบิกรับเงินกู้ ดังนี้
3.1 เบิกรับเงินกู้ตามวงเงินที่กำหนดไวในข้อ 2.1 โดยจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเปีนหนังสือ 

ก่อนการเบิกรับเงินกู้ในแต่ละงวด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการ
3.2 ผู้กู้จะเบิกรับเงินกู้โดยอาจเบิกรับเงินกู้เพิยงงวดเดียวหรือหลายงวด ทั้งนี้ตามที่ 

ระบุไว้!นเอกสารผนวก 6 แนบท้ายสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 และจะเบิกรับเงินกู้ให้เสร็จสั้นภายใน 
วันท่ี 5 ธันวาคม 2565

เมื่อพันระยะเวลาดังกล่าวในวรรคก่อนให้ถือว่าการเบิกรับเงินกู้สั้นสุด เว้นแต่ผู้คํ้าประกัน 
จะยินยอมให้ผู้กู้ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้นั้น ความยินยอมดังกล่าวนี้จะเพิกถอนไม่ได้ ทั้งนี้ หากผู้!ห้กู้ 
ไมให้ความยินยอมดังกล่าว จะต้องเป็นการพิจารณาโดยสุจริตและใช้เหตุผลอันสมควร

3.3 ในกรณีที่ผู้กู้ไม่เบิกเงินให้ครบตามวงเงินกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือที่ได้ 
ขยายออกไปตามความในข้อ 3.2 วรรคสอง ให้ถือว,าผู้กู้เป็นหนี้ผู้ให้กู้เพียงจำนวนเงินที่เบิกรับไปแล้วเท่านั้น

ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงขำระหนี้แก่ผู้ให้กู้ตามข้อ 2 ดังนี้
4.1 ในส่วนของด้นเงินกู้

0  ผู้กู้จะขำระคืนต้นเงินกู้งวดเดียวทั้งจำนวน ในวันท่ี 5 เมษายน 2567
□  ผู้กู้จะขำระคืนด้นเงินกู้เป็นรายงวด งวดละ -...... ( - ) เดือน

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

□  กำหนดขำระดอกเบี้ยงวดเดียวทั้งจำนวนในวันที.่......... -..............
0  กำหนดขำระเป็นงวด งวดละ 6 (หก) เดือน โดยแบ่งขำระดอกเบ้ียปีละ 2 (สอง) งวด 

คือ วันท่ี 5 เมษายน และวันท่ี 5 ตุลาคม โดยจะขำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 และขำระดอกเบี้ย 
งวดสุดท้าย ในวันที่ 5 เมษายน 2567

({



- 3 -

4.3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
- การชำระดอกเบี้ยงวดแรก จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันเบิกรับเงินคู้คร้ังแรก
- การชำระดอกเบี้ยในงวดต่อ  ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันครบกำหนด 

ชำระดอกเบี้ยเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 (หก) เดือนถัดไป ซึ่งจะปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทุกงวด 
6 (หก) เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้ให้คู้ต้องส่งเอกสารแจ้งยอดชำระดอกเบี้ยให้ผู้กูทราบล่วงหน้า 
ก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ

4.4 การชำระหนี้ก่อนครบกำหนด ผู้คู้สามารถชำระหนี้คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ได้โดยผู้ให้คู้ตกลงยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมใด  ๆ ทั้งนี้ ผู้คู้จะแจ้งให้ผู้ให้คู้ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการ โดยผู้คู้จะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินคู้ที'ค้างชำระ พร้อมกับ 
การชำระคืนต้นเงินคู้ก่อนกำหนดนั้น

ข้อ 5 การชำระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ผู้คู้ตกลง,ชำระ'ให้แก่ผู้ให้คู้ ณ ที่ทำการ 
ของผู้ให้คู้ในวันทำการ หากวันครบกำหนดชำระหนี้คราวใดตรงกับวันหยุดทำการ ผู้คู้จะชำระหนี้ในวันเปิดทำการ 
ถัดไป โดยไม่น ับวันหยุดทำการเช้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ถ ึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระหนี้ 
งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้ ทั้งนี้ในการคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 
(สามร้อยหกสิบห้า) วัน นับตามจำนวนวันท่ีเกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางคํให้ปิดทิ้ง

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้คู้ผิดนัดชำระหนี้ผู้คู้ยินยอมชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ให้คู้ ในอัตราดอกเบี้ย 
ผิดนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ที,มีผลบังคับใช้ในวันผิดนัด โดยคิดคำนวณจากต้นเงินที่ผิดนัด นับแต่ 
วันที่ผู้คู้ผิดนัดจนกว่าจะชำระครบตามจำนวนหนี้ที่ผิดนัด

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้คู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้คู้ยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้ให้คู้ที่จะระงับการเบิกจ่ายเงินคู้ 
ในส่วนที่ยังคงเหลือตามสัญญาคู้ยืมเงินฉบับนี้ จนกว่าผู้ให้คู้จะได้รับการชำระหนี้ดังกล่าวโดยครบถ้วนหรือ 
บางส่วนตามจำนวนที่ผู้[ห้คู้พิจารณาเห็นสมควร

ข้อ 8 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงกันนั้น 
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนนำไปส่งเองโดยต้องมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการนำส่งไปยัง 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ซ่ึงหากได้ส่งไปยังสถานท่ีท่ีระบุไว้ข้างต้นของสัญญาน้ีแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยขอบ

ข้อ 9 ผู้คู้ยินยอมส่งมอบเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคู้เงินตามสัญญาคู้ยืมเงินนี้ให้แก่
ผู้ให้คู้ ดังนี้

9.1 สำเนางบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญขีที่ได้รับอนุญาต
9.2 สำเนางบการเงินรายไตรมาสท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญฃีท่ีได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
9.3 ประมาณการการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจกรรมหรือโครงการที่จะใช้จ ่าย

จากเงินคู้ดังกล่าว (ถ้ามี)
9.4  มติคณะรัฐมนตรี และ/หร ือมต ิคณ ะกรรมการบร ิหาร และ/หรือความเห ็นชอบ  

ของผู้บริหาร ตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดเรื่องอำนาจในการอบุนัติการคู้เงินของผู้คู้
9.5 เอกสารเกี่ยวกับองค์กรของผู้คู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคู้เงินตามสัญญา

คู้ยืมเงินนี้

ง,4 , C
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ข้อ 10 เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนึ๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
เอกสารผนวก : 1. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของ นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ และคำส่ังองค์การขนส่งมวลซน 
กรุงเทพ ท่ี 450/2564 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 จำนวน 2 หน้า

2. สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของ นางรักษยา คิริบ'ริรักษ์ 
ผู้ซ่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ
และหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 และลงวันท่ี 
8 มกราคม 2564 จำนวน 5 หน้า

3. พระราซกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 
จำนวน 12 หน้า

4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/363 
ลงวันท่ี 7 มกราคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 50 หน้า

5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว(ล)26006 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 8 หน้า

6. ตารางการเบิกเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน จำนวน 1 หน้า
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0904/ว 3 ลงวันท่ี

13 มกราคม 2565 เร่ือง การจัดหาเงินกู้ขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีฃัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใข้ฃ้อความในสัญญาน้ีบังคับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

d N M jOเใงขอ...:...'................... / ......................ผู้กู้
(นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล) 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด๋ึ)
พยาน

ลงข่ือ พ) I'i'ผู้เห้กู้
(นางรักษยา คิริบริรักษ์)

ผู้ซ่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการธุรกิจ 

ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ลงข่ือ ................................พยาน
(นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล)
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สัญญาคํ้าประกัน

สัญญาเลขที่ ๓ /  ๒๕๖๕

สัญญาฉบับน้ี'ทำ,ข้ึนท่ี กระทรวงการคลัง ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
๑0๔ ๐0 เมือวันที มืนาคม ๒๕๖๕

ระหว่าง กระทรวงการคลัง โดย นางสาวซุณหจิต สังข์ใหม่ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ธนาคารออมสิน โดย นางรักษยา คิริบ'ริ'รักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน 
ปฏิบัติการธุรกิจ ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้มือำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ปรากฏตาม 
หนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ 
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี 
จะเรียกว่า “ผู้ให้กู” อีกฝ่ายหนึ่ง และ

ตามที ่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ก ู้” ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน 
กับผู้ให้กู้ตามสัญญาเลขท่ี ๑/ ๒๕๖๕ ลง'วัน'ท่ี ๗ มีนาคม๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “สัญญากู้ยืมเงิน” น้ัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และด้วยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๖๐๐๖ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๓๖๓ ลงวันท่ี ๗ 
มกราคม ๒๕๖๕ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้คํ้าประกันการกู้เงินดังกล่าว

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันมืข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ค ํ้าประกันยินยอมเข้าคํ้าประกันผู้ก ู้เพ ื่อชำระหนี้เงินกู้ด ังกล่าว ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด 

ไม่ชำระหนี้ของทั้งต้นเงิน วงเงิน ๔,๖๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) และดอกเบี้ย 
ของต้นเงินดังกล่าว

ข้อ ๒. ในกรณีที่สัญญากู้ยืมเงินถึงกำหนดชำระ ถ้าผู้ให้กู้ผ่อนเวลาชำระหนี้แก่ผู้กู้ ผู้ให้กู้ต้องแจ้ง 
ให้ผู้คํ้าประกันทราบ และหากผู้คํ้าประกันมีหนังสือแจ้งเห็นชอบยินยอมตกลงกับการผ่อนเวลาเช่นนั้น ผู้คํ้าประกัน 
จะไม่ถือเอาการผ่อนเวลาเช่นนั้น มาเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้คํ้าประกัน

ข้อ ๓. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญา ให้ผู้ให้กู้บังคับชำระหนี้เอาจากผู้กู้ก่อนเรียกร้องให้ผู้คํ้าประกัน 
รับผิด แต่ทั้งน้ีหากผู้กู้ไม่ชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันผิดสัญญา ผู้คํ้าประกันตกลงให้ 
ผู้ให้กู้ดำเนินการเรียกร้องเอากับผู้คํ้าประกันเพื่อให้ชำระหนี้ในฐานะผู้คํ้าประกันได้
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ข้อ ๔. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่คู่สัญญาจะล่งถึงกันนั้น 
ให้ล่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนนำไปล่งเอง ซ่ึงหากได้ล่งไปยังสถานท่ีท่ีระบุไว้ข้างต้นของสัญญาน้ีแล้ว 
ให้ถือว่าได้ล่งโดยชอบ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ พร้อมทั้งมอบ
ให้ผู้กู้ยึดถือไว้อีกหน่ึงฉบับ

ลงซื่อ..........& ะ ะ ะ L .. ................ผู้คํ้าประกัน
(นางสาวขุณหจิต ลังฃไหม่)
รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

< ? >

(นางรักษยา คิริบ'ริ'รักษ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

สายงานปฏิบัติการธุรกิจ 
ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ลงซื่อ..พ ^ ....G. ป/®!j .f iu k L ..  พยาน
(นายเอด ,วบูลย์เจริญ)

ทีปรึกษาด้านหนีสาธารณะ

Q K r i l -

ลงซื่อ............... ............................พยาน
(นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล)

ผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
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ตารางการเบิกเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ กับ ธนาคารออมสิน
ตามสัญญาเลขที่ 1/2565 เมื่อวันที่...........ไ.?..?ร:..??ร ..........

วงเงินกู้ 4,645,000,000 บาท

งวดท่ี วันท่ีเบิก จำนวนเงิน (บาท)

1 5 เมษายน 2565 110,000,000.00

ส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2565

โดยเบิกเงินกู้จะแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

^  \ M .  (ซi


