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บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๔๕: ๕๙๖๔
ที่ สกม.(กนก.) 3 0 0  / ๒๕๖๕ วันที่ 9 ^  มีนาคม ๒๕๖๕
เร่ือง ส่งสำนาสัญญากู้ยืมเงินะหว่างองค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)

เรียน รอง ผอก.ฝบร.,รอง ผอก.ฝรอ.,รอง ผอก.ฝรร.,ซ.ผอก.ฝบร.,ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ,ซ.ผอก.ฝรร. 
ผอ.สปร.๑,สตง.,ผอ.สบก.,ผอ.สตส.,ผอ.สผง.,ผอ.สผอ.,ผอ.สบส.,ผอ.สบด.,ผอ.สบจ.

ด้วยองค์การขนส่งมวลฃซนกรุงเทพ ได้ขอสินเซื่อธุรกิจประ๓ ท วงเงินกู้ TERM LOAN จำนวน 
๔,๓๐๖,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พ ันสามร้อยหกล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาซน) เพื่อใซ้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ได้จัดทำสัญญากู้ยืมเงินตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผอ.สกม.
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นำส่งเอกสารนิติกรรมสัญญาวงเงินกู้ Term Loan จำนวน 4,306.66 ล้านบาท
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รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
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ตามท่ี องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ ได้จัดล่งเอกสารนิติกรรมสัญญาวงเงินกู้ Term Loan จำนวน 4,306.66 ล้านบาท 

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ลงนามในฐานะผู้กู้และพยาน 1 ท่าน เรียบร้อยแล้ว 
และนำล่งมายังธนาคาร เพ่ือดำเนินการต่อไป น้ัน

ปัดนั้ธนาคารได้ลงนามในเอกสารนิติกรรมสัญญา วงเงินกู้ Term Loan จำนวน 4,306.66 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำล่ง
คู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง องค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาเลขท่ี 1/2565 ฉบับลงวันท่ี
11 กุมภาพันธ์2565 เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

(นายนรีนทร์ จารุจำรัส)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 2 สายงานธุรกิจภาครัฐ 
รักษาการผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 3
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นายประเสริฐ ขุนim

ฝบร.
จารณาดำเนินการ

(นายกิตติกานต์ จอมตวง จารุวรพลสุล) 
คู้'0านวยการองค์การ'ยนส่งมวลขนกธุงเทท 
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(นางพร้ิมเพรา วงศ์สุทธิรัตน์)

รอง ผอก.ฝบร.
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ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 3 
โทรสัพท์ 0-2208-8374 (RM จิตตรา) 

0-2208-8423 (CST สินิ'นาถ)
(นายวิบูลย์ ไทยสวัลดี้) 

ผอ.สุกม.
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คำขอสนิเชือ่ธรุกจิ
ทำท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนกงานใหญ่

. „  J «๑ *  กมภาพ้นธ „  ๒๕๖๕ท(  ว น ท . . . . เ ด ื อ น . . ' - I .  .......พ.ศ.. ....

ข้าพเจ้า.......... องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ...............ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี....'0994000;164815 
ประกอบธุรกิจ...”ย่?กา.:ไ.ไ!น.ส่ง. ผ ู้โดยสา่ไทางไ.'ทุโด.ยส่า.ไ.'ป«จำทาง..................... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .1.31.............
หมู่ท่ี...โ.......ตรอก/ซอย........ไ............ถนน...??มน.6ไ.ไน.........ตำบล/แขวง....ห้?ส่.ไ!?.?ง....... อำเภอ/เขต....1ห้?ส่..ไ1.?.?'3. 
จังหวัด...'กุ.?-ง.เทเพ.:มหา.น.คไ:....... รหัสไปรษณีย์....10310.........โทร............. ; ................

เปีนลูกค้าของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน/สาขา นานา!'.หนี.ไ)....................มีบัญชีเงินฝากประ๓ ท
ออม.ทรัพย.์..................... เลขที่....000-0-55.130-9............. ชื่อบัณชี องค์การขน.ส่งมวลูซนกรงเทพ..............

มีความประสงค์จะขอสินเช่ือจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร'’ ดังต่อไปนี้

1. ประ๓ ทสินเชื่อและหลักประกัน
1.1 ขอสินเชื่อประเภท....?ง!'งิน.นี้..TERM...LOAN........... จำนวน ส่:306,660,000.00........ บาท

(สี่พ ันสฺามร้อยหกล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อขอไปใช้ประโยชน์ในการ..พิกใfm ? !ใต้.แผนกาฌริหา.ร.หนี้ส่าธาไณะ.............................
ประจำปีงบประมาณ 2565

ในการขอสินเชื่อประเภทดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมมอบหลักประกันดังน ี้. ใน....1ใ ไ ะ.ส่.ไ? ง .ก า ร ส่?.ง . 
.เป็นผู้คำ.ประกัน....................................................................................................................

1.2 ขอสินเชื่อประ๓ ท..................... .ไ...................................... จำนวน.................ไ..............บาท
เพื่อขอไปใช้ประโยชน์ในการ.......โ...........................................................................................
ในการขอสินเชื่อประเภทดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมมอบหลักประกันดังนี้............. โ.......................

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเปีนข้อมูลป็จจุบันและเป็นความจรังทุกประการ และหากมี 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที หากธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้แก, 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมที'จะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและความประสงค์ของธนาคารทุกประการ และตกลงยินยอม 
ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธนาคาร (หากมี) รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ในอัตราที่ธนาคาร 
ประกาศกำหนด (หากมี) และให้ถือว่าคำขอสินเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของลัญญาที่ข้าพเจ้าได้รับสินเชื่อจากธนาคาร และ 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดบางประการหรัอทั้งหมดของข้าพเจ้าจากหน่วยงานราชการ
สถาบันการเงิน บุคคลหรัอนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที'จำเป็นหรัอในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร และ/หรอเปีดเผยข้อมูล 
รายละเอียดบางประการหรัอทั้งหมดของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรัอเป็นการดำเนินการ 
ตามที่กฎหมายกำหนด

ลงช ื่อ .../ . ...................... !.............. / ........... ผู้ย่ืนคำขอสินเช่ือ
( นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ) 

ผ้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ
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สัญญากู้ยืมเงิน 
ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัญญาเลขท่ี 1 / 2565

ระหว่าง
สัญญาฉบับน้ีทำขึนท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เม่ือ'วัน'ท่ี...'?.?....^โ!า.'พ้น?...?!1*.กั'•.!®?:*?£

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดย นายกิตติกานต์จอมดวง จารุวรพลกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การ 
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปรากฏตามคำสังองค์การขนส่งมวลชน 
กรุงเทพ ท ี่450/2564 สัง ณ ว ัน ท ี่30 กันยายน 2564 แนบท้ายสัญญานี้สำนักงานตั้งอยู่ที่ 131 ถนนวัฒนธรรม 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเริยกว่า “ผู้กู้’’ ฝ่ายหน่ึง กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางพิชฎา สมร่าง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย 
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล เลขท่ี 0107537000882 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563, 
วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 และว ันท ี่19 ตุลาคม 2563 แนบท้ายสัญญานี้สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที, 35 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเริยกว่า “ผู้ให้กู้’’ อีกฝ่ายหน่ึง

อาค์ยอำนาจตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 (7) และ 
ได้รับความเห็นชอบจาก มติคณะรัฐมนตริเม่ือ วันท่ี 4 มกราคม 2565 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตริ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี น ร 0505/363 ลงวันที, 7 มกราคม 2565 เรื่องการปรับปรุงแผนการปริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2565 
ครั้งที่ 1 ซึ่งอนุม ัต ิให ้ผ ู้ก ู้ ก ู้ย ืมเงินโดยมีว ัตถุประสงค์เพ ื่อ เบ ิกใช ้ภายใต ้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี 
งบประมาณ2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญานี้

ตั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันโดยให้เรื่มต้นมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที1 17 กุมภาพันธ์2565 เปีนต้น1ไป 
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อความในสัญญาดังต่อไปนี้ให้มีความหมาย ดังนี้
'‘วันทำการ” หมายความว่า วันและเวลาที่ผู้กู้และผู้ให้กู้เปิดทำการ ณ สำนักงานของผู้ให้กู้ใน 

กรุงเทพมหานครซึ่งไม,ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของ 
ธนาคารพาณิชย์ หริอวันหยุดทำการของผู้กู้

“อัตราดอกเบียอ้างอิง” หมายความว่า อัตราดอกเปียอ้างอิงระยะสันตลาดกรุงเทพ
(BIBOR) ระยะ 6 (หก) เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

“อัตราดอกเบียผิดนัดชำระหนี้" หมายความว่า อัตราดอกเบียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี
ตามประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ ของผู้ให้กู้
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ข้อ 2 ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไข ดังต่อไปนี้
►  2.1 วงเงินกู้ 4,306,660,000.00 บาท (สี'พันสามร้อยหกล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)

2.2 สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้มีระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2568

2.3อัตราดอกเบิ่ย คิดอัตราดอกเบียอ้างอิงระยะสันตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน 
บวกอัตราร้อยละ 0.4600 ต่อปี (ทศนิยมไม,เกิน 5 ตำแหน่ง)

2.4 ในการกู้ย ืมเง ินตามสัญญานี้ผ ู้ให ้ก ู้ตกลงให ้ผ ู้ก ู้ได ้ร ับยกเว้นค ่าธรรมเน ียมแรกเข ้า 
ค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายชื่นใดตั้งปวง

ข้อ 3 ผู้กู้จะทำการเบิกรับเงินกู้ ดังนี้
3.1 เบิกรับเงินกู้ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือก่อน 

การเบิกรับเงินกู้ในแต่ละงวด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการ
3.2 ผู้กู้จะเบิกรับเงินกู้โดยอาจเบิกรับเงินกู้เพิยงงวดเดียวหรอหลายงวด กำหนดเบิกเงินกู้ 

งวดแรก จำนวน 800,000,000.00 บาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนที่เหลือให้ทยอย 
เบิกเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

เมือพ้นระยะเวลาดังกล่าวในวรรคก่อนให้ถือว่าการเบิกรับเงินกู้สินสุด เว้นแต่ผู้คำประกันจะยินยอม 
ให้ผู้กู้ขยายระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ตั้น ความยินยอมดังกล่าวนี้จะเพิกถอนไม่ได้ ทังนี หากผู้ให้กู้ไม,ให้ความยินยอม 
ดังกล่าว จะต้องเป็นการพิจารณาโดยลุจร้ตและใช้เหตุผลอันสมควร

3.3 ในกรณีที่ผู้กู้ไม่เบิกเงินให้ครบตามวงเงินกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ห'!อที่,ได้ขยาย 
ออกไปตามความในข้อ 3.2 วรรคลอง ให้ถือว่าผู้กู้เป็นหนี้ผู้ให้กู้เพียงจำนวนเงินที่เบิกรับไปแล้วเท่านั้น

ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงชำระหนี้แก่ผู้ให้กู้ตามข้อ 2 ดังนี้
4.1 ในส่วนของต้นเงินกู้

0  ผู้กู้จะชำระคืนต้นเงินกู้งวดเดียวตั้งจำนวน ในวันท่ี 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
□  ผ ู้ก ู้จะชำระค ืนต ้นเง ินก ู้เป ็นรายงวด งวดละ .................. ( ..................) เดือน

นับแต่วันเบิกรับเงินกู้งวดแรก ตั้งนี้ผู้กู้จะชำระให้เสร็จสินภายในวันที่.............. เดือน...................พ.ศ...............
4.2 ในส่วนของดอกเบ้ีย

□  กำหนดชำระดอกเบ้ียงวดเดียวต้ังจำนวนในวันท่ี............. -........................
0  กำหนดชำระเป็นงวด งวดละ 6 (หก) เดือน โดยแบ่งชำระดอกเปียปีละ 2 (สอง) งวด 

คือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และวันท่ี 17 สิงหาคม ของทุกปี โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
และ ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

4.3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
- การชำระดอกเบ้ียงวดแรก จะใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ณ วันเบิกรับเงินกู้ครังแรก
- การชำระดอกเบี้ยในงวดต่อ  ๆไป จะใช้อัตราดอกเปียอ้างอิง ณ วันครบกำหนดชำระ 

ดอกเบี้ยเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 (หก) เดือนถัดไป ชื่งจะปรับอัตราดอกเปียอ้างอิงทุกงวด 6 (หก) เดือน 
หากมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งนี้ผู้ให้กู้ต้องล่งเอกสารแจ้งยอดชำระดอกเบี้ยให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระ 
ดอกเปีย ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ

วิD
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4.4 การชำระหนี้ก่อนครบกำหนด ผู้กู้สามารถชำระหนีคืนไม'ว่าทั้งหมดหรอบางส่วนก่อนครบ 
กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ได้ โดยผู้ให้กู้ตกลงยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมใด  ๆ ท ั้งน ี้ ผู้กู้จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการ โดยผู้กู้จะชำระดอกเปียคงค้างของต้นเงินกู้ที'ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ 
ก่อนกำหนดนั้น

ข้อ 5 การชำระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเปียตามสัญญาน้ีผู้กู้ตกดงชำระให้แก่ผู้ให้กู้ ณ ที่ทำการของผู้ให้กู้ ใน 
วันทำการ หากวันครบกำหนดชำระหน้ีคราวใดตรงกับวันหยุดทำการ ผู้กู้จะชำระหนีในวันเปิดทำการถัดไป โดยไม,นับวันหยุด 
ทำการเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเปียในงวดที่ถึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระหนี้ งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเปียจนถึง
วันก่อนวันชำระหนี้ทั้งนี้ในการคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน นับตามจำนวนวันท่ีเกิดขึนจ่ริง 
เศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดท้ัง

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหน้ีผู้กู้ยินยอมชำระดอกเบ้ียผิดนัดให้แก'ผู้ให้กู้ ในอัตราดอกเปียผิดนัดชำระ 
หนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ที่มีผลบังกับใฃ้ในวันผิดนัด โดยคิดคำนวณจากต้นเงินที่ผิดนัด นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดจนกว่าจะ 
ชำระครบตามจำนวนหนีท้ัผิดนัด

ข้อ 7 ในกรณีที,ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ผู้กู้ยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะระงับการเบิกจ่ายเงินกู้ในส่วนที่ยัง 
คงเหลือตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับการชำระหนี้กังกล่าวโดยครบถ้วนหรอบางส่วนตามจำนวนที่ผู้ให้กู้ 
พิจารณาเหินสมควร

ข ้อ 8 บรรดาหนังสือติดต่อทวงถามบอกกล่าว หรอหนังสืออื่นใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงถันนี้นให้ส่งทาง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ห่รือให้คนนำไปส่งเองโดยต้องมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการนำส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว 
ซ่ึงหากได้ส่งไปยังสถานท่ีท่ีระบุไว้ข้างต้นของสัญญาน้ีแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ

ข้อ 9 ผู้กู้ยินยอมส่งมอบเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินนี่ให้แก'ผู้ให้กู้ กังนี้
9.1 สำเนางบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที,ได้รับอนุญาต
9.2 สำเนางบการเงินรายไตรมาสท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
9.3 ประมาณการการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจกรรมหรอโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินกู้กังกล่าว

9.4 มติคณะรัฐมนตร และ/หรอมติคณะกรรมการบรหาร และ/หรอความเหินชอบของผู้บ่ริหาร 
ตามที,กฎหมายจัดตงกำหนดเรองอำนาจในการอนุมัติการกู้เงินของผู้กู้

9.5 เอกสารเก่ียวกับองค์กรของผู้กู้ในส่วนที,เก่ียวข้องโดยตรงกับการกู้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินน่ี

ข้อ 10 เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี่ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
เอกสารผนวก 1 : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/363

ลงวันท่ี 7 มกราคม 2565 เร่ือง การปรับปรุงแผนการปริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ 2565 คร้ังที, 1 

เอกสารผนวก2: แบบใบรับเงินกู้ จำนวน 1 หน้า
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»ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีฃัดแย้งกับข้อความในสัญญานีไห้ใช้ข้อความไนสิญญ''1มีบังคัม

สัญญานีทาขืนเป็นลองฉบับมีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 
รเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

( นายกิตติกานต์จอมดวง จารุวรพลกุล ) 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

ลงซอ.

น «  suim snS fO lrm
ลงชื่อ............ .บ................-....................... ผู้ให้กู้

(นางฟ ้ซฎา ส ;)?ๆ .!)
รองฟ้ธุ้าน'3£เทาท]า£1 ยู้บ'ทพทิมย่สน 
*5า ยปฎ ิม» ทา? รนิ  พ  ีรธรุกจิ ชุเ น '1 «1 1,jy-

ลงซิอ พยาน
(นาย'วิบูลย์ ไทยส1วัสดิ๋ )

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ลงชื่อ......................บ ัโโX - ....................พยาน
( นางสาวรุ้งระวี สุวรรณโพธ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายราเการสัมพ้นธ์



เอกสารผนวก 2

ใบรับเงินกู้

วันท่ี 11.. กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได ้ทำส ัญญากู้ย ืมเงินเลขท ี่ 1/2565 ฉบับลงวันที่
..................................................... เปีนเงิน 4,306,660,000.00 บาท (สีพ่ันสามร้อยหกล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ไว ้ก ับ  บมจ.  ธนาคารกร ุ งไทย “ ผู้ใ ห กู้ ้ ” โดย องค ์การขนส ่งมวลชนกร ุงเทพ  ขอเบิ กเง ิ นก ู ้ จำนวน

ดำเนินการดังน
.บาท (. .) และยืนยอมให้ ผู้ให้

□  โอนเงินกู้จำนวน....................................บาท (..................................................................... )
เข้าบัญชีเงินฝากประ๓ ท □  ออมทรัพย์ □  กระแสรายวัน
บัญชีเงินฝากเลขที่...................................... ซื่อบัญชี.........................................................
ที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ข้างต้นกับ ผู้ให้กู้ ณ สำนักงาน/สาขา...............................................
และเม่ือ ผู้ให้กู้ ได้นำเงินกู้ตามจำนวนที่ระบุเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่า 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินข้างต้นเรยบร้อยแล้ว

□  ออกแคชเชียร์เช็คของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน/สาขา..............................................
เลขท่ี................................................. ลังจ่าย.....................................................................
จำนวนเงิน................................ บาท (...........................................................................)

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญ และถือว่าใบรับเงินกู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืม 
เงินดังกล่าวข้างต้นด้วย

ลงซ่ือ.
( นายกิตติกานต์จอมดวง จารุวรพลกุล ) 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


