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ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาประกัน อัค คีภ ัย คุ้ม ครองทรัพ ย์ส ิบ
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ กลุ่ม งาน ปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒๘ (อู่ร ามอิน ทรา-ประดิษ ฐ์ม นูธ รรม)
เขตการเดิน รถที่ ๘ ตามสัญ ญาเลขที่ ซ.๓/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๖๔ กับ บริษัท ทิพ ยประกัน ภัย
จำกัด (มหาขน) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒๘ (อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม) เขตการเดินรถที่ ๘
สัญญาเลข,ที่..ข.-.๓1๒๕:๖๕............
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เ ม ื่อ ว ัน ท ี่. . . . . ^ . . . . ^ .....................
ระหว่าง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุงเทพ โดย นางพริ้ม เพรา วงศ์ส ุท ธิร ัต น์ รองผู้อ ำนวยการฝ่า ยบริห าร
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๑๑๖/๒๕๖๕ ลง'วันที่ ๑๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรีย กว่า “ผู้เ อาประกัน ภัย ” ฝ่า ยหนึ่ง กับ บริษ ัท ทิพ ยประกัน ภัย จำกัด (มหาซน) ตามหนังสือ รับ รอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเบีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์
ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที่ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๕๓๓ ตามหนังสือ รับ รองที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๔๗๙๖๙๘ ลงวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนัก งานแห่งใหญ่ต ั้งอยู่เลขที ๑๑๑๕ ถนนพระราม ๓ แขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุง เทพมหานคร โดย นางสาวสุว รรณา ตัน จรูญ ผู้ร ับ มอบอำนาจซ,วง ตามหนังสือ มอบอำนาจ ที, ธภร.
๐๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” อีกฝ่ายหนี่ง
คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีขอความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้เอาประกัน ภัย ตกลงเอาประกับ ภัย และผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงรับ ประกัน อัค คีภ ัย
ทรัพย์สิน องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ กลุ่ม งาบปฏิบ ัต ิก ารเติบ รถ ๒๘ (อู่รามอิน ทรา-ประดิษ ฐ์ม นูธ รรม)
เขตการเดิน รถทิ ๘ ตั้ง อยู่เลขที่ ๘/๑๘๕-๑๙๑ ซอยสวบสยาม ๙ (อมรพัน ธ์น คร ๘) แขวงคับ บายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีทุนประกันภัยเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๕,๘๐๙,๒๕๘.๓๕ บาท (ห้าสิบห้า
ล้า นแปดแสนเก้า พัน สองร้อ ยห้า สิบ แปดบาทสามสิบ ห้า สตางค์) รายละเอีย ดทรัพ ย์ส ิน ที่เอาประกัน ภัย
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑

ข้อ ๒. ระยะเวลาที่เอาประกันอัคคีภัย
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันอัคคีภัยตามส่อนไขในข้อ ๑ มีคำหนดระยะเวลา ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา สิ้นสุดวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดัพ่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสักุ/ญ่/(น
บุ
๓.๑ ผนวก ๑ รายการทรัพย์สินประกันอัคคีภัย
สำนักงานเขตการเดินรถที่ ๘
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒๘
(อู่รามอินทวา-ประติบฐ์มนูซรรม)
จำนวน ๔ หนัา
เขตการเดินรถที่ ๘
/ ๓.๒.

๒

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเลนอราคาการประกันอัคคีภัย

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน)
ลงวันที่ ๒<ะ มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที'ซัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้!ข้ข ้อ ความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาซัดแย้งกันเอง ผู้รับประกันภัยตกลงจะต้องปฏิบัติตาม
คำวิน ิจ ฉัย ของผู้เอาประกัน ภัย คำวิน ิจ ฉัย ของผู้เอาประกัน ภัย ให้ถ ือ เป็น ทีส ุด และผู้ร ับ ประกัน ภัย ไมมสิท ธิ
เรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เอาประกันภัย

ข้อ ๔. กำหนดเวลาจัดส่งเอกสารการรับประกันภัย
ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงจัด ส่งกรมธรรม์ป ระกัน ภัยให้แ ก,ผู้เอาประกัน ภัย ให้ค รบถ้ว น
และถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อ ๑ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ข้อ ๕. อัต ราค่าเบี้ยประกัน ภัย
ผู้เอาประกัน ภัย ตกลงจ่า ยค่า เบี้ย ประกัน อัค คีภ ัย อาคารที,ทำการเขตการเดิน รถที่ ๘
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒๘ (อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม) เบี้ยประกันภัย ๒๗,๒๕๓.๐0 บาท (สองหมื่น
เจ็ดพัน สองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ๑,๙๐๗.๗๑ บาท (หนึ่ง พัน เก้าร้อ ยเจ็ด บาทเจ็ด สิบ เอ็ด
สตางค์) รวมเป็น เงิน ค่าเบี้ยประกัน ทั้งสิ้น จำนวน ๒๙,๑๖๐.๗๑ บาท (สองหมื่นเถ้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท
เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้เอาประกับ ภัย ตกลงขำระเบี้ย ประกัน ภัย ตามสัญ ญานี้ภ ายใน ๓๐ วัน หลังจาก
8/ 0 /
I o/ o/ V| 8/ o -=k
!
_
(ร' I o/ o/ «7 8/ 18 /
I o/ tu
ผู้รับประกันภัยโดดาเนินการส่งมอบกรมธรรมประกันภัยเหแกผู้เอาประกันภัย
หากจำนวนทรัพย์สินที่ทำประกันภัยลดลง เบี้ยประกันภัยจะต้องปรับลดลงตามจำนวน
ทรัพย์สินที่จัดทำประกันภัยจริง โดยผู้รับประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ไต้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนของจำนวนทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย
แจ้งยกเลิกการประกันภัย ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย

ข้อ ๖. ค่าปรับ ค่าเสียหาย

หากผู้รับประกันภัยไม1สามารถปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใด ข้อหนึ่งที่กำหนดไวในสัญญา
และผู้เอาประกัน ภัย ยัง มิไ ด้บ อกเลิก สัญ ญา ผู้ร ับ ประกัน จะต้อ งขำระค่า ปรับ ให้แ ก,ผู้เอาประกัน ในอัต รา
ร้อยละ ©.๒๐ ของราคาเบี้ยประกันภัยทั้งหมดต'อวัน แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าจำนวนงินวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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และหากผู้รับประกันภัยปฏิบตผดสัญญาข้อเดข้อหนิง ผู้รับประกันภัยยันยอมเหผู้เอาประกันภัย ริบหลักประกัน
สัญญาตามข้อ ๗ ได้ทันทีโดยมิต้องบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. หลักประกันสัญญา
ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงวางหลัก ประกัน สัญ ญาเป็น เงิน สดจำนวน
(หนึ่งพัน สี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของจำนวนเบี้ยประกันอัคคีภัยทั้งห:

๑,๕๕๙.๐๐ บาท
.ค์1 .....
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หมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

น
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กรณีผู้รับประกันใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไ ต้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เทือ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้า ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ชื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ
คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้าประกัน ตลอดไป
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ ประกัน ภัย นำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับประกันตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับประกันนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือ
เสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม,ครอบคลุม ถึงความรับ ผิด ของผู้รับ ประกัน ตลอดอายุส ัญ ญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ผู้รับประกันจะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
มามอบให้แก่ผู้เอาประกัน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับประกันนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้เอาประกันจะคืนให้แก'ผู้รับประกัน
โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับประกันพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้เอาประกันภัยเห็นว่า ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
อย่างเคร่ง ครัด หรือไม่อาจปฏิบ ัติตามสัญ ญาต่อไปไต้ ผู้เอาประกัน ภัย จะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและมีส ิท ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาจากผู้รับประกันภัยได้ทั้งหมด
ผู้เอาประกันภัยสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ตามที่
ผู้เอาประกันภัยจะเห็นสมควร
สัญ ญ านี่ท ำชื้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงก้น คู่ส ัญ ญ าทั้ง สองฝ่า ยไต้อ ่า น
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงซื่อ..................... J ..............................ผู้เอาประกันภัย
(นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์)
.......................ผู้รับประกันภัย
(บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน)
เวรรณา ดันจรญ ผู้รับมอบอำนาจ'ช่วง ลงนามผูกพันบริษัท)
ลงขิอ.............................. ....V ...........พยาน
(นายวิบลย์ ไทยสิวัสด)

(X

ลงซื่อ................. ะ....................................พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

๑.

๒.
๓.
(SL.

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๘
กลุ่มงาน1ปฏิ,บติการเดิน'รถ ๒๘ (รู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มมูธรรม)
รายละเอียดทรัพย์สินที่เอาประกัน
ระยะเวลาประกันภัย ๑ ปี เริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงวับที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
รายการทรัพย์สิน
ทุนประกัน (บาท)
ความคุ้มครอง
อาคารสำนักงาน (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม ตกแต่ง ติดตั้งตรึงตร
ขยายความคุ้มครอง (ในวงเงิน)
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า
๑๕,๕๓๖,๕๐๐.๐๐ - ภัยเนองจากนา ๑ ลำบ,บาท
ระบบปรับอากาศภายในอาคาร พร้อมมิเตอร์ ฝาผนังด้านนอกก่ออิฐ
- ภัยลมพายุ ๑ ล้านบาท
1
พี้นซั้นบนคอนกรีต โครงหลังคาเหล็ก หลังคากระเบื้อง
- ภัยระเบิด ๑๐ ล้านบาท
๑๘,๓๙๑,๕๐๐.๐๐ - ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
โรงซ่อม (ไม่รวมรากฐาน)
ป้อมยาม
๑ แสนบาท
๒๑๓,๕๐๐.๐๐
รถยนต์โดยสาร ที่จอดอยู่ในบริเวณสถานที่เอาประกับภัย
๒๐,๗๑๕,๗๒๑.๓๒ มูลค่าทรัพย์สินทํ้งิหมด
ณ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
เครื่องมือซ่อมรถ เครื่องมือข่าง
๒๕๓,๕๖๐.๒๖
เครื่องมือสื่อสาร
๔๙,๑๘๓.๙๓
เครื่องมือแพทย์
๑๙๔,๑๘๒.๒๒
เครื่องใข้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆ
๓๑๒,๒๒๓.๐๒
*
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๑๔๒,๘๘๗.๖๐
รวมทุนประกันภัย

๕๕,๘๐๙,๒๕๘.๓๕

สรุ่ป่ยอดสุท ธิท รัพ ย์ส ิน ทั้งหมดทำประกัน อัค คีภัยของเขตการเดิน รถที่ 8
เขตการเดินรถที 8
บ ่3 ะเภทVI dVi £i ifน

ส ำน ก งา'น เข ด

อาคารสำนักงาน
โวงซ่อมนละสิ่งปลกสร้าง
ป็อมยาม
ไเนยนพโดยา!13
รถยนต์โดยสารปรับป3งสภาพ
เครึ๋องมือช่าง
เคร้องมือสิ่อสาร

ก ป ค .18

ก บ ่ด .2 8 ^

เข ต ง -ก ป ด 3

รวม

12,802.368.45

948,138.55

13,750,507.00

8,572,225.05

11,127,580.41

19,699,805.46

99.326.90

2.00

99,328.90

20,715,721.32

25,611,132.45

46,326,853.77

614,352.89

614,352.89

253,560.26

32,211.16

285,771.42

49,183.93

190,206.51

239,390.44

ifไ3 ยงมํข แฬทข

194,182.22

136,554.72

330,736.94

เครองใ#สำนักงานและอนๆ
คอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินรับบริจาค

312,223.02

239,644.22

551,867.24

142,887.60

896.411.71

1,039,299.31

1.00

8.00

9.00

43,141,679.75 39,796,242.62

82,937,922.37

รวมแต่ละหน่วยงาน

-

..t..

(นาขวิชาญ Iติศิรร;!พ)
พ.บม.8

( นางสนพ 'นมวงศ์เท )
ห.บม.ร

asst

Mm

รงคก1รขนส่ร3ท8ชนก|นทพ เขตรทรเดิ'นรธทึ๋ 8
snamsfliv(ย์สืนค34น1ร 01. um sim i 25(55
ลำดับท
1

ประเภททรัพท'สัน
อาคาร 3 ข้น

หน่วยงาน

ลำนวน

มูลค่า-ท?พนรน

Aft %

คงเหลอ

มลค่าประก*'นภัยVIรัพย์สัน

เทเค+กอง3

3

6,206,000.00

948,138.55

1,654,933.04

ml® 2

ง

15,623,230.00

12,802,368.45

14,581,681.12

?

21,829,230.00

13,750,507.00

16,236,614.16

รนแเงสืน
ลำดับที

ป?ร1ภ)™รัพทรน

หน่วยงาน

ลำนวน

2

โ?งา!!) บนลรส.!ปมูทสเ!าง

เพเ+ฑอง3

2

13,114,170.16

11,127,580.41

11,127,580.41

ทปด2

1

18,703,036.00

ร,572,225.05

8,572,225.05

3

31,817,206.16

19,699,805.46.

19,699,805.46

รวมทังทน

y สค่าทรัพย์สัน

ลค %

คงเหลอ

มูล ค่า ปนทนภ้i m พ ร ! ]

ลำดับที

ปรรเภทท?พรน

หน่วยงาน

ลำนวน

3

ปอ)!

กปด2

4

240,038,00

99,326.90

48,007.60

48,007.60

กปด3

2

33,039.46

200

6,607.50

6,607.50

6

273,077.46

99,328.90

54,615.10

54,615.10

รวมทังสัน
ลำดับป
4

ป?ร!ภทท?'พ?สน
รทยนต์โดบทใร

ร

ป?ร!ท!พ!ร้พท'รน
รทยนต์โคนทา?ปรับป5ง

คล %

คงเหทีอ

มูลค่าป?รท้นทัน« ๓ !!รน

หน่วยงาน

ลำนวน

กปด2

109

207,157,213.38

20,715,721.32

41,431,44268

41,431,44268

กปด3

117

256,111,325.27

25,611,13245

5,122,265.06

5,122,265.06

226

463,268,538.65

46,326,853.77

46,553,707,74

46,553,707.74

ร-)])ทังรน
ลำดับ ที

มูลค่าท?พปรน

มูลด่าท?พนรน

ด งเพ อ

คล %

มูลค่าป?!^ำ!ทัน?!?พ!!รน

หน่วยงาน

ลำนวน

ทปด3

2

6,143,528.91

614,35289

1,228,705.78

1,228,705.78

2

6,143,528.91

614,35289

1,228,705.78

1,228,705.78

มลค่าทรัพย์สัน

คงเห'สือ

คล %

มลค่าประก้น ภัยทรัพ ย์ส ัน

สภาพ
รวมทั้งสัน
ลำดับที
6

ป?!:!ภทท?พสิน
|ด4องร!อพ่

หน่วยงาน

ลำนวน

ก ปด 2

2

410,900.00

253,560.26

82,180.00

82,18000

ทปด3

2

342,400.00

32,211.16

68,480.00

68,480.00

4

753,300.00

285,771.42

150,660.00

150,660.00

รวมทั้งสิน
ลำดับ?!
7

ป?!!นาทท?พ?!'รน
เด'รองปิอส์อศา?

รวมทั้งสิน

มลค่าทรัพย์สัน

หน่วยงาน

ลำนวน

เทเต

แ

237,360.56

ทปดร

9

ทปด3

5
25

มูลค่าท?พปรน

คงเหสือ

คงเหลอ

คล %

คล %

มูลค่าป?!!ท้นทั๓ รพปรน

มูลค่าป?!!ท้นทัยพ?พ!๓ น

44,503.92

47,47212

47,47212

201,124.67

49,183.93

40,224.94

40,224.94

440,005.67

145,70259

88,001.14

88,001.14

878,490.90

239,390.44

175,698.20

175,698.20

ล,พับ ที่
8

ปรรน!ททรัพท'รน
If!รองมอนพทย์

m %

ยูล ณ์ฟ ระก่นภัยท?!'!ยทิน

จำนวน

ทป?!2

4

กป?เ3

3

226,400.00

136,554.72

45,220.00

45,280.00

7

530,500.00

330,736.94

106,100.00

106,100.00

ไทมฑังสัน

มลล่'าทรพย์สัน

รงเพรอ

หน่วยงาน

304,100.00

60,820.00

m %

ลง เหลอ

60,820.00

ยูล?!'!ปร!:ก่นภัยทรัพย์รน

tf พับ ที่

ประเท ททรัพง!'รน

หน่วยงาบ

จานวน

9

พร่อ งไร&านัก ง!นนลณ์พ

เพ}

223

1,ร10,084.13

188,885.61

302,016.83

302,016.83

กป?!2

78

1,103,586.05

312,223.02

220,717.21

220,717.21

ทป?!.ว

49

628,366.32

50,758.61

125,673.27

125,673.27

350

3,242,036.50

551,867.24

648,407.31

648,407.31'

รวมทังสัน
ล‘พับ ที่
10

ปร::เภททร้พท'ทิน
(เอพห็วพอร์แ ละธุป กรณ์

จำนวน

เพเ

78

4,319,781.88

736,480.01

863,956.38

863,956.38

ทปด2

15

493,225.96

142,887.60

98,645.20

98,645.20

ทป?!3

11

m %

หน่วยงาน

รวมทังสัน
ล‘พับ ที่

มลล่าทรัพ ย์สัน

194,182.22

ยูล ล่า ทร้พ เรน

ลงเนสือ

ยูลล่!ปร!ณ์''เนายทรัพย์รน

16

486,602.66

159,931.70

97,320.54

97,320.54

109

5,299,610.50

1,039,299.31

1,059,922.12

1,059,922.12

m %

แป!ยง'!ฆ

จำนวน

เพ!

8

7,888.00

8.00

1,577,60

1,577.60

กปด2

1

139,600.00

1.00

27,920.00

27,920.00

รวมทังสัน

9

(47,488.00

9.00

29,497.60

29,497.60

รวม vfงหมด

748

534,183,007.08

82,937,022.37

50,007,313.85

85,943,733.47

ปร!:เกททร้พท'ทิน
ทรัพย์สันรับบรัจา?!

ยูลล่!'ทรัพย์ทิน

ลงเหลอ

/

/

ลงพ .......................................

(น™ รขาผู|5®)ผรซ)

(น!*'!!ใร ปแวงก่เท)

ยูลล่าปร!!ก่น ภัยท พ ัย ์ท ิน

บัญชีทรัพย์สินเขตการ!ดินรทที่ 8 กองเดินรถที่ 28 ณ. 1 มกราคม 2565
ลำรองทรัพ ย์ส ิน

คงเหลือ

1

1310-2

อาคาร

15,623.230.00

2,820,861.55

12,802,368.45

2
3

1320-1

โ ร พ ่อ ; .

18,703,036.00

10,130,810.95

8,572,225.05

1330-0

บอ;.

240,038.00

140,711.10

99,326.90

1340-9
ระน-ะ'

TiOOi®ใ-บสใรคอา2 = 109 กิน

207,157,213.38

186,441,492.06

20,715,721.32

ar': อ.:.;ไรไ! 3JH£i

410,900.00

157,339.74

253,560.26

139& *

อ !ร ง ม ็อ สือ สาร

201,124.67

151,940.74

49,183.93

.4KH;

อ '! องมั๊อแพทย์

304,100.00

109,917.78

194,182.22

1,103,586.05

791,363.03

312,223.02

ทร้พ ย์สินรับบริจาค

139,600.00

139,599.00

1.00

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

493,225.96

350,338.36

142,887.60

ะ
______

1420-9
8
9
1440-7
§*-.—--------- 1
2-0
1450-6
I

ยูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน

รหัส บัญ ชี

4

-

ประ.เภ ท 'ท ร พ ชสิน

ลำดับ

รครองใชีลำนักงานและอื่น ๆ

รวมทั้งหมด

244,376,054.06

201,234,374.31 43,141,679.75

ทิพยประกันภัย

ห่ว งใยกุก ชีว ิต ในสํจ คช

*ทดร้ฐ เ&นยู้ร ร^น'1นญ่

ที่ธภร. 0510/2565
25 มีนาคม 2565
เรื่อง

เสนอราคาการประกันอัคคีภัย

เริยน

ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรทที่ 8

ทางบริษัทฯ ขอเริยนเสนอราคาการประกันอัคคีภัย สิงปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์ฯ
ระบบสาธารณูปโภค เครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆ ทรัพย์สินรับบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของ องค์การขนส่ง
มวล'ชนกรุงเทพ เขตการเดินรทที่ 8 โดยมีรายละเอียดตังนี้.^อผู้เอาประกัน ภัย
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เซตการเดินรทที่ 8
ท ออู่/ ติด ต่อ

เลขที่8 /185-191ซอยสวนสยาม9 ทนนสวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

สถาบทึดงทรัพย์สิบ

บริเวณคลองบางขวด ถ.ประดิษฐ์มyธรรม แขวงบางเซน เขตบางเขน กทม.
*

ระยะเวลาเอาประกัน ภัย

1 ปี (เรื่ม 29 มีนาคม 2565 สินสุด 29 มีนาคม 2566)

สถานทึไซ้เป็น

สทานที่ทำการของหน่วยราชการ (เขตการเดินรถที่ 8)

รายละเอีย ดทรัพ ย์ส ิน

อาคารสำนักงาน (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเดิม ตกแต่งติดตั้งตริงตรา
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศภายในอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมอาคารโรง,!!อม และป้อมยาม
รถยนต์โดยสารที่จอดอยู่ไนบริเวณสถานที่เอาประกัน เครื่องมือช่าง เครื่องมือ
อื่อสาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินรับบริจาค (รายละเอียดมุเลค่าทรัพย์สินตามแนบ)

รวมทุนประกันภัย‘ตั้งสิน

55,809,258.35 บาท (ห้าสิบห้าล้านแปดแสนเก้าพันสองร้อยห้าสิบแปตบาทสามสิบห้าสตางค์)

li’i u t t H k h l b ะ:เฒภรเ n inV i lii'iiT .n n

น ! 5 m iu tn m u ริ t m ท่นรทเนรสื

OHIPAYA INSURANCr. PUBLIC C O ..llน

Tei ะ*.66 iO) 2239 2200 CaH Center 1736

H IS Rama l Road. Chong Nom i.
Yannawa, Bangkok 10120,Thailand.

fax +6610! 2239 2049
www.dhipay5.co.th

ห่วงไยกฺกชึวีa ในลังคม

ความคุ้มคร'องพี่นฐาน

ชยาอความคุ้ม ครอง

การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทร้พย์สินที่เอาประกันภัยอัน๓ดจากเพลิง
ไหม้ ฟ้าผ่า คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
:

-

ในวงเงิน
ในวงเงิน
ในวงเงิน
ในวงเงิน

ภัยเนื่องจากนำ
ภัยลมพายุ
ภัยระเบิด
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

เบี้ยประกัน
ภาษีรรูลค่าเพิ่ม
รวมเบี้ยประกันภัยพึงชำระ

เบี้อประก้นภ้ร์เ

ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยบี้มีผลบังคับใช้ 60 วันนับแต่วันออกเอกสาร
ออกให้ ณ กรูงเทพฯ วันที่ 25 มีนาคม 2565

(นางสาวสุวรรณา ตันจรูญ)
รูคัดการลิวนประกันภัยโครงการภาครัฐ
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1,000.000.00บาท
1,000,000.00 บาท
10,000,000.00 บาท
100,000.00 บาท
27,253.00 บาท
1.907.71 บาท
29.160.71 บาท

ทิพยประกันภัย

ห่วงใยทุกงีวิทไนสังฅม

กากรัฐ เป็น ผู้ร เ)ห ุ้น ใหญ ่

รายละเอีย ดทรัพ ย์ส ิน ทเอาประทบภัย
15,536,500.00 บาท
อาคารสำนักงาน (ไม่รวนรากฐาน) ราส่วนต่อเติม ตกแต่งติดตั้งตรงตรา ระบบสารารญปโภคด่าง ๆ
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศภาย'ในอาคาร พรัอมมิเตอร์ ฝาผนังด้านนอกก่ออิฐ ทีนตั้นบนคอนกรัต
โครงพลังคาเพลิก พลังคากระเบอง
โรงๆเอม (ไม่รวมฐานราก)
18,391,500.00บาท
ป้อมยาม
213,500.00 บาท
รทยนต่โดยสารที๋จอดจผู่ในบรัเาณสทานทีเอาประกันภัย
20,715,721.32นาท
เครื่องมือช้อมรถ เครองมอๆเาง
253,560.26 บาท
เครื่องมือลิอสาร
49,183.93บาท
เครื่องมือแพทย์
194,182.22บาท
เครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอึ่นๅ
312,223.02บาท
อุปกรณ์คอมพิวเตอรั
142.887.60 บาท
รวมทุนประกันภัยทั้งสิน

*
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