
สัญญากู้ยืมเงิน 
ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ กับ ธนาคารออมสิน

สัญญาเลขที่ 3/2565

สัญญาฉบับนี้ทำขี้นที่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เม่ือวันท่ี ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ปรากฏตาม 

คำส่ังองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี 450/2564 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 แนบท้ายสัญญานี้ สำนักงานตั้งอยู่ท่ี 

131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า ‘'ผ ู้ก ู้” ฝ่ายหน่ีง กับ

ธนาคารออมสิน โดย นางรักษยา ศิรีบรีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

ลายงานปฏิบัติการธุรกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 

และลงวันที่ 8 มกราคม 2564 แนบท้ายสัญญานี้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเลนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหน่ึง

อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 (7) 

และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 

ท่ี นร 0505/363 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2565 เร่ือง การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 
คเงที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 3 - 4  แนบท้ายสัญญานี้

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันโดยให้เริ่มต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 

เปีนต้นไป โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อความในสัญญาดังต่อไปน้ี ให้มีดวามหมาย ดังน้ี

“วันทำการ” หมายความว่า วันและเวลาที่ผู้กู้และผู้ให้กู้เปิดทำการ ณ สำนักงานของ 

ผู้ให้กู้1นกรุงเทพมหา'นคร ซ่ึงไมใฃ่วันเสารี วันอาทิตย์ วันหยุดราขการ วันท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น 

วับหยุดทำการซองธนาคารพาณิซย์ หรือวันหยุดทำการของผู้กู้
“ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง” หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 

(BIBOR 6M) ระยะ 6 เดือน ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัดขำระหนี้” หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถ 

เรียกเก็บจากผู้กู้ได้ตามประกาศกระทรวงการคลังที่มีผลใช้บังคับใบวันที่ผิดนัด นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตาม 
สัญญาหรีอวันที่ผิดนัดขำระหนี้ จนถึงก่อนวันท่ีผู้ให้กู้ได้รับขำระหน้ีผิดนัดจนครบถ้วน
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ข้อ 2 ผู้ให้กู้ตกลงให้คู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจากผู้[ห้กู้ โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี

2.1 วงเงินกู้ 3,176,283,000 บาท (สามพันหนี่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่น
สามพันบาทถ้วน)

2.2 สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ มีระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 
ถืงวันท่ี 7 เมษายน 2567

2.3 อัตราตอกเบ้ีย เท่ากับ อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง บวกร้อยละ 0.419 (ศูนย์จุดส่ีหน่ีงเก้า) ต่อปี
2.4 ในการกู้ยืมเงินตามสัญญานี้ ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าธรรมเนียมพิธีการสินเช่ือ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใข้จ่ายอื่นใดท้ังปวง

ข้อ 3 ผู้กู้จะทำการเบิกรับเงินกู้ ดังน้ี

3.1 เบิกรับเงินกู้ตามวงเงินท่ีกำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือ 
ก่อนการเบิกรับเงินกู้ในแต่ละงวด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการ

3.2 ผู้กู้จะเบิกรับเงินกู้โดยอาจเบิกรับเงินกู้เพียงงวดเดียวหรือหลายงวด ทั้งนี้ตามที่ 

ระบุไว้ในเอกสารผนวก ....... แนบท้ายสัญญานี้ ต้ังแต่วันท่ี 7 เมษายน 2565 และจะเบิกรับเงินกู้ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันท่ี 7 เมษายน 2565

เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวในวรรคก่อนให้ถือว่าการเบิกรับเงินกู้ส้ินสุด เว้นแต่ผู้ค้ําประกัน 
จะยินยอมให้ผู้กู้ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้นี้น ความยินยอมดังกล่าวนี้จะเพิกถอนไม่ได้ ทั้งนี้ หากผู้ให้กู้ 

ไมให้ความยินยอมดังกล่าว จะต้องเป็นการพิจารณาโดยสุจริตและใช้เหตุผลอันสมควร

3.3 ในกรณีที่ผู้กู้ไม่เบิกเงินให้ครบตามวงเงินกู้ภายในระยะเวลาทีกำหนดไว้ หรือที่ได้ 
ขยายออกไปตามความในข้อ 3.2 วรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้เป็นหน้ีผู้ให้กู้เพียงจำนวนเงินที่เบิกรับไปแล้วเท่าน้ัน

ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงชำระหน้ีแก่ผู้ให้กู้ตามข้อ 2 ดังน้ี

4.1 ในส่วนของต้นเงินกู้

0  ผู้กู้จะชำระคืนต้นเงินกู้งวดเดียวทั้งจำนวน ในวันท่ี 7 เมษายน 2567

□  ผู้กู้จะชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายงวด งวดละ....-..... (.... -.... ) เดือน
นับแต่วันเบิกรับเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ ผู้กู้จะชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี..... -.......เดือน....... -.......พ.ศ....- 

4.2 ในส่วนของดอกเบ้ีย

□  กำหนดชำระดอกเบ้ียงวดเดียวท้ังจำนวนในวันท่ี........-..........

0  กำหนดชำระเป็นงวด งวดละ 6 (หก) เดือน โดยแบ่งชำระดอกเบ้ียปีละ 2 (สอง) งวด 

คือ วันท่ี 7 เมษายน และวันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปี โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และ 

ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในวันท่ี 7 เมษายน 2567
4.3 การคำนวณอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง

- การชำระดอกเบ้ียงวดแรก จะใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ณ วับเบิกรับเงินกู้คเงแรก

- การชำระดอกเบ้ียในงวดต่อ  ๆไป จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันครบกำหนด 

ชำระดอกเบี้ยเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 (หก) เดือนถัดไป ซี่งจะปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทุกงวด 

6 (หก) เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ต้องส่งเอกสารแจ้งยอดชำระดอกเบี้ยให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 
ก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ

4.4 การชำระหนี้ก่อนครบกำหนด ผู้กู้สามารถชำระหนี้คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนึ้ใด้ โดยผู้ให้กู้ตกลงยกเว้นการดีดค่าธรรมเนียมใด  ๆ ทั้งนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการ โดยผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับ 

การชำระคืบต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น
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ข้อ 5 การชำระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ผู้กู้ตกลงชำระให้แก่ผู้ให้กู้ ณ ที่ทำการ
ของผู้ให้กู้ในวันทำการ หากวันครบกำหนดชำระหน้ีคราวใดตรงกับวันหยุดทำการ ผู้กู้จะชำระหนี้ไนวันเปิดทำการ 

ถัดไป โดยไม่นับวันหยุดทำการเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระหนี้ 

งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้ ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนี่งปีมี 365 
(สามร้อยหกสิบห้า) วัน นับตามจำนวนวันท่ีเกิดข้ึนจริง เศษของหน่ึงสตางค์ให้ปิดท้ัง

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยินยอมชำระดอกเบ้ียผิดนัดให้แก่ผู้ให้กู้ ในอัตราดอกเบ้ีย 

ผิดนัดชำระหนี้ตามท่ีกำหนดไวใบข้อ 1 ท่ีมีผลบังคับ'ใช้ใน'วันผิดนัด โดยคิดคำนวณจากต้นเงินที่ผิดนัด นับแต่ 

วันท่ีผู้กู้ผิดนัดจนกว่าจะชำระครบตามจำนวนหน้ีท่ีผิดนัด

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะระงับการเบิกจ่ายเงินกู้
ในส่วนที่ยังดงเหลือตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับการชำระหนี้ดังกล่าวโดยครบถ้วนหรือ 

บางส่วนตามจำนวนท่ีผู้ให้กู้พิจารณาเห็บสมควร

ข้อ 8 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ดู่สัญญาจะส่งถึงกันนี้น
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนนำไปส่งเองโดยต้องมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการนำส่งไปยัง 

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงแล้ว ซ่ึงหากได้ส่งไปยังสถานท่ีท่ีระบุไว้ข้างต้นของสัญญาน้ีแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยขอบ

ข้อ 9 ผู้กู้ยินยอมส่งมอบเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินนี้ให้แก่

9.1 สำเนางบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาต

9.2 สำเนางบการเงินรายไตรมาสท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาต (ถ้ามี)

9.3 ประมาณการการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจกรรมหรือโครงการที่จะใช้จ่าย

9.4 มติคณะรัฐมนตรี และ/หรือมติคณะกรรมการบริหาร และ/หรือความเห็น'ขอบ

ของผู้บริหาร ตามท่ีกฎหมายจัดต้ังกำหนดเร่ืองอำนาจในการอบุมีติการกู้เงินของผู้กู้

9.5 เอกสารเกี่ยวกับองค์กรของผู้กู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกู้เงินตามสัญญา

ข้อ 10 เอกสารแบบท้ายสัญญาต่อไปนี้ไห้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ี
เอกสารผนวก ะ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของ นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ และคำส่ังองค์การขนส่งมวลซน 

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

2. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของ นางรักษยา คิริบริรักษ์ 

ผู้ซ่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ
และหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2564 และลงวันที่ 
8 มกราคม 2564 จำนวน 5 หน้า

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

ผู้ให้กู้ ดังฉ

จากเงินกู้ดังกล่าว (ถ้ามี)

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

5. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0904/ว 19 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 

เร่ือง การจัดหาเงินกู้ขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ไตรมาสท่ี 2

ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้!ข้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ

สัญญานี้ทำขี้นเปีนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ีงฉบับ

ลง?อ.../7 เ .^ . . . . ^ ? ^ ^ ? ผู้คู้ 
(นายกิตติกานต้ จอมดวง จารุวรพลกุล) 

ผ้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

ลงช่ือ ผ้ให้ก้
(นางรักษยา ศิริบริรักษ์)

ผู้ฃ'วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

สายงานปฏิบัติการธุรกิจ

ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ลงช่ือ

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด้ี)

พยาน ลงขอ................................... พยาน

(นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล)

<sf


