บันทึกข้อความ
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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
/ ๒๕๖๔
วันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

f/

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ ๑ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่บางเขน)
และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ (อู่รังสิต)
เรียน

รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. 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. ผอ.ขดร.๑

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ ๑
กลุ่ม ปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑ (อู่บ างเขน) และ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ และ ๓ (อู่รังสิต) ตามสัญ ญาเลขที่
ซ.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๔ กับ บริษัท ทิพ ยประกัน ภัย จำกัด (มหาซน) รายละเอีย ดปรากฏ
ตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ตนฉบบ
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สำนัก งาน'ใหญ่ เลขที่ ๑๓® ถนนวัฒ นธรรม เขตห ้ว ยขวาง กหม. ๑ 0 ๓ ๑ 0
โหร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, ©-๒๒๔๖-0๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ ๑
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่บางเขน) และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ (อู่รังสิต)
สัญญาเลข'ที.่ ..'ร )ุ •..ฟ.๒.ก้ตํ๔...........
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนัก งานใหฟ ตั้ง อยู่เลขที, ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวัน ที่....?..รร้1ปานี้ใป์..๒?.b? .....................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ
ที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที, ๒๖ ตุล าคม ๒๕๖๑ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี้เรีย กว่า “ผู้เ อาประกัน ภัย ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษ ัท ทิพ ยประกัน ภัย จำกัด (มหาซน) ตามหนัง สือ รับ รองของสำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษ ัท
ซ ึง จดท ะเบ ีย น เบ ีน น ิต ิบ ุค คล ณ กรมพ ัฒ น าธุร กิจ การค้า กระทรวงพ าณ ิซ ย์ ท ะเบ ีย น น ิต ิบ ุค คล
เล ข ท ี๐ ๑๐๗๕๓๘๐๐๐๕๓๓ ตามหนัง สือ รับ รองที่ บธ.๐ ๐๐ ๐ ๐๗ ลงรัน ที' ๕ มกราคม ๒๕๖๔
สำนัก งานแห่ง ใหญ่ต ั้ง อยู่เลขที, ๑๑๑๕ ถนนพระราม ๓ แขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวากรุง เทพมหานคร
โดย นางลาวสุวรรณา ตันจรูญ ผู้รับ มอบอำนาจช่วงตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ ธภร. ๐๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงภันมีข้อความตังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้เอาประกัน ภัย ตกลงเอาประกัน ภัย และผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงรับ ประกัน อัค คีภ ัย
ทรัพย์ลินของเขตการเดินรถที่ ๑ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ที่ท ำการเขตการเดิน รถที่ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่บางเขน) ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุส าวรีย ์ เขตบางเขน กรุง เทพมหานคร โดยมีฑ ุน ประกัน ภัย เป็น เงิน
‘ต ั้ง สิ้น จำนวน ๒๗๗,๐๕๔,๔๐๑.๘๗ บาท (สองร้อ ยเจ็ด สิบ เจ็ด ล้า น ห ้า ห มืน สี'พ ัน สี'ร้อ ยเอ็ด บ าท
แปดลิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดทรัพย์ลินที่เอาประกันภัย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒
๑.๒ ที่ท ำการเขตการเดิน รถที่ ๑ กลุ่มงานปฏิบ ัติก ารเดิน รถ ๒ และ ๓ (อู่รังลิต)
ต ั้ง อ ย ู่เ ล ข ท ี ๔๑ ซอยรัง สิต -ปทุม ธานี ๓๑ ตำบ ลป ระขาธิบ ีต ย์ อ ำเภ อ ธัญ บ ุร ี จัง หวัด ปทุม ธานี
โดยมีทุนประกันภัยเป็นเงิน ทั้งสิ้น จำนวน ๓๖๒,๔๑๘,๙๖๗.๘๖ บาท (สามร้อยหกลิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น
แปดพัน เก้า ร้อ ยหกสิบ เจ็ด บาทแปดสิบ หกสตางค์) รายละเอีย ดทรัพ ย์ส ิน ที'เอาประกัน ภัย ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒
รวมทุน ประกัน อัค คีภ ัย ทรัพ ย์ส ิน เขตการเดิน รถที, ๑ ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒
เป็นจำบวนทุนประกันภัย ทั้งสิ้น ๖๓๙,๙๗๓,๓๖๙.๗0 บาท (หกร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสาม
ร้อยหกลิบเก้าบาทเจ็ดลิบสตางค์)

ข้อ ๒. ระยะเวลาที่เอาประกัน อัค คีภ ัย
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันอัคคีภัยตามเงื่อนไขในข้อ ๑ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒(ร:๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เขตการเดินรถที่ ๑ ที่ ๙๔๔/๒๔๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
เจรจาต่อรองราคาค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ทรัพย์สินองค์การ สำนักงานเขตการเดินรถที่ ๑
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่บางเขน)
และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ (อู่รังสิต)
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๓
จำนวน ๑ หน้า
๓.๑ ผนวก ๒ รายการทรัพย์สินประกันอัคคีภัย
สำนักงานเขตการเดินรถที่ ๑
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่บางเขน)
และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ (อู่รังสิต) จำนวน ๑ หน้า
๓.๒ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาการประกันอัคคีภัย
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน)
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๖๔
จำนวน ๔ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที,ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใ ข้ข ้อ ความ
ในสัญญาบี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับประกันภัยตกลงจะต้องปฏิบ ัติตาม
คำวิน ิจ ฉัย ของผู้เอาประกัน ภัย คำวิน ิจ ฉัย ของผู้เอาประกัน ภัย ให้ถ ือ เป็น ที,สุดและผู้รับ ประกัน ภัยไม,มีสิทธิ
เรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เอาประกันภัย
ข้อ ๔. กำหนดเวลาจัด ส่งเอกสารการรับ ประกัน ภัย
ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงจัด ส่ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้แ ก,ผู้เอาประกัน ภัย ให้ค รบถ้ว น
และถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อ ๑ ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ข้อ ๔. อัตราค่าเบี้ยประกัน ภัย
๔.๑ ผู้เอาประกัน ภัยตกลงจ่ายค่าเบี้ยประกัน อัค คีภ ัยอาคารที,ทำการเขตการเดิน รถที่
๑ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑ (อู่บ างเขน) และสิง ปลูก สร้า งที'อู่บ างเขน ตามข้อ ๑.๑ เนี้ย ประกัน ภัย
๑๒๖,๘๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ๘,๘๘๐.๖๒ บาท
(แปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินค่าเบี้ยประกันทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๔,๗๔๖.๖๒ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

/ ๔.๒.

๓

๕.๒ ผู้เ อาประกัน ภัย ตกลงจ่า ยค,าเบี้ย ประกัน อัค คีภ ัย อาคารที,ทำการเขตการ
เดิน รถที' ๑ กลุ,มงานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ และ ๓ (อู่ร ัง สิต ) และสิ'งปลูก สร้า งที'อู่ร ัง สิต ตามข้อ ๑. ๒
เบี้ยประกันภัย ๑๖๕,๐๓๕.๐0 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑,๕๕๒.๔๕
บาท (หนึ่ง หมืน หนี'งพัน ห้า ร้อ ยห้า สิบ สองบาทสีส ิบ ห้า สตางค์) รวมเป็น เงิน ค่า เบี้ย ประกัน บี้ง สิ้น
จานวน ๑๗๖,๕๘๗.๔๕ บาท (ห น ึ่ง แส น เจ็ด ห มืน ห กพ ัน ห ้า ร้อ ยแป ดส ิบ เจ็ด บ าท ส ีส ิบ ห ้า ส ตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเบี้ยประกันภัย ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๑๒,๓๓๔.๐๗ บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้เอาประกัน ภัย ตกลงชำระเบี้ย ประกัน ภัย ตามสัญ ญานี้ภ ายใน ๓๐ วัน หลัง จาก
ผู้รับประกันภัยได้ดำเนินการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
หากจำนวนทรัพย์สินที่ทำประกันภัยลดลง เบี้ยประกันภัยจะต้องปรับลดลงตามจำนวน
ทรัพย์สินที่จัดทำประกันภัยจริง โดยผู้รับประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก,ผู้เอาประกัน ภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรมไต้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนของจำนวนทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย
แจ้งยกเลิกการประกันภัย ภายใน ๑๕ วัน หลังจากไต้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย
ข้อ ๖. ค่าปรับ ค่าเสียหาย
หากผู้รับประกันภัยไม,สามารถปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใด ข้อหนึ่งที,กำหนดไว้ในสัญญา
และผู้เอาประกัน ภัย ยัง มิไ ด้บ อกเลิก สัญ ญา ผู้ร ับ ประกัน จะต้อ งชำระค่า ปรับ ให้แ ก'ผู้เอาประกัน ในอัต รา
ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาเบี้ยประกันภัยทั้งหมดต่อวัน แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าจำนวนเงินวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทล้วน)
และหากผู้รับประกันภัยปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับประกันภัยยินยอมให้ผู้เอาประกันภัย ริบหลักประกัน
สัญญาตามข้อ ๗ ไต้ทันทีโดยมิต้องบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๗. หลักประกันสัญ ญา
ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงวางหลัก ประกัน สัญ ญาเป็น เงิน สดจำนวน ๑๕,๖๑๗ บาท
(ห น ึ่ง ห ม ืน ห ้า พ ับ ห กร้อ ยส ับ เจ็ด บ าท ถ้ว น ) ตามใบเสร็จ รับ เงิน องค์ก ารขนส,งมวลซนกรุงเทพ เลขที่
แ-๖๔-๒-R0-๐๐๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์๒๕๖๔ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า)ของจำนวนเบี้ยประกัน อัคคีภัยทั้งหมด
เพื่อ เป็น การประกัน ในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา ทั้ง นี้ ผู้เอาประกัน ภัย จะคืน หลัก ประกัน สัญ ญาบี้ใ ห้แ ก่
ผู้รับประกันภัยเมื่อหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว
กรณีผู้รับประกันใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี,ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิซ ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ
คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้าประกัน ตลอดไป
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกับ ที'ผู้ร ับ ประกัน ภัยนำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับประกันตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับประกันนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือ
ดอายุสัญ ญาไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
เสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม,ครอบคลุม ถึงความรับ ผิด ของผู้ร ับ ปรุ
ห้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
ผู้รับประกันจะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหสั
ากผู้'ว่า'จ้าง
มามอบให้แก่ผู้เอาประกัน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไ1
/หสักประกัน.

<r

หลักประกันที่ผู้รับประกันนำมามอบไว้ตามฃ้อนี้ ผู้เอาประกันจะคืนให้แก่ผู้รับประกัน
โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับประกันพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๘. การบอกเลิก สัญ ญา
ถ้าผู้เอาประกัน ภัยเห็น ว่า ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
อย่า งเคร่ง ครัด หรือไม,อาจปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาต่อ ไปได้ ผู้เอาประกัน ภัย จะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและมีส ิท ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาจากผู้รับประกันภัยได้ทั้งหมด
ผู้เอาประกันภัยสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ตามที่
ผู้เอาประกันภัยจะเห็นสมควร
สัญ ญานี่,'ท0,า ขึ่น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู,สัญ ญ าทั้ง สองฝ่า ยได้อ ่า น
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ.

เ1

.ผ้เอาประกันภัย

(นางพนิดา ทองสุข)

Nเ^^..................ผู้รับประกันภัย

ริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน)
ร่ณ า ตันจรูญ ผู้รับมอบอำนาจข่วง ลงนามผูกพันบริษัท)
ลงซื่อ.......................:.ะโ...........................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
ลงซื่อ..................ไป.ะ..............................พยาน
(นายประเสริฐ ขุนเภา)
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คำสั่งองค์การขบสงิมวล®นกรุงเ^พ เขตการเดินรถที่ ๑
ที่ ^ ^ / ๖๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมrnรดำเนินการเจรจาพ่อรองราคาคำเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินองค์การ
สำนักงาบเขตการเดินรถที่ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (ลู่บางเขน)
และกลุ่มงานปฏินัตการเดินรถ ๒ - ๓ (ลู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ ๑
ตามที่องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดิน รถที่ ๑ ทำสัญ ญาประกัน อัค คีภ ัย ทรัพ ย์ส ิน
องค์ก าร กับ บริษ ัท ทิพ ยประกัน ภัย จำกัด (มหาขน) เนือ งจากภาครัฐ เป็น ผู้ถ ือ หุ้น ใหญ่ เพื่อ ประกัน อัค คีภ ัย
ทรัพย์สินองค์การของ เขตการเดินรถที่ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (ลู่บางเขน) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒
และ ๓ (อู่รังสิต) กำหนดระยะเวลา ๑ ปี มีผลการคุ้ม ครองทรัพ ย์ส ิน องค์การ นับ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นั้น
ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ อาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ ฉบับที่ ๒๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๒ เมษวยน ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบ ัติงานให้ผ ู้อำนวยการเขตการเดิน รถ ข้อ ๕.๑๗ เพื่อให้ได้ราคา
มาตรฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการเจรจาต่อรองราคาค่าเบีย้ ประกันอัคคีภยั

๑.๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เป็น
ประธานกรรมการ
เขตการเดินรถที่ ๑
๑.๒ หัวหน้างานตรวจสอบ
เป็น กรรมการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๑
๑.๓ หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ
เป็น กรรมการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตทารเดินรถที่ ๑
๑.๔ หัวหน้างานบริการ
เป็น กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๑
ให้ค ณะกรรมการเปีด เจรจาต่อ รองราคา ค่าเบี้ยประกัน อัค คีภ ัย ให้องค์การได้ผลประโยขน์สูงสุด
รวยงาบให้ ผอ.ขดร.๑ ทราบภายใบ ๕ วันทำภาร หลัง จากภารเจรจไตกลงราคา ก่อนนำเลนอ รอง ผอก.ฝรอ.
เสนอ ผอก.อนุมิติ และส่ง สกม.ทำสัญญาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ พ ”1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ร*

i

(นายสถาพร เพชรกอง)

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานบริการ โทร ๐๒ ๕๕๒ ๐๘๘๕-๖

องคีการขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที 1
รายการประเมินทรัพอัดินเพีอจัดทำ ประกันอัคคีภยั ประจำปี 2564
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายทาร
อาค่ว่ร
สิงปสูกสร้างอื่นๆ
โรงซอมและอู่
โรงเอื่บ'ของ (ไม่รวมราก•ฐาน)
รถยนต์โดยสาร
รถยนต์ปรับปรุงสภาพรโน
รถยนต์ใช้ลำนักงาน
เครื่องมือซ่อมรถ
เครึ่อมืออื่อสาร
เครื่องมือแพทย์
เครื่องใช้สำนักงาน
ระบบ่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทรัพยสินที่ไดัรับบริจาค
รวฟ่ละหน่วยงาน

1 อาคาร
2 สิงปลกสร้าง อื่น
3 โรงซอมและอู่
4 โรงเ$บ‘ของ (ไม่รวมฐาน!ทก)
มูลค่า ท/ส ที่บริทัททิพยๆ ประเมิน 4 รายการ
มูลค่า ท/ส ที บม.1 ประเมิน 4 รายมาร

"----- - 11

1?

สำนักงานเขต
9,114,298.00

กปด.11
869,439.84
106,500.00
358,450.00
100,000.00
234,613,075.83

รวม เขต + กปด.!1
9,983,737,84
106,500,00
358,450,00
100,000’00
234.613,075,83

6,189.00
224,592.26
382,128.60
296,210.91
4,359.70
236,960,946.14

11,958,400'00
;
60,216.06
228,731.86
1,117,357*49
2,129,12478
17,495'85
260,673,089'71

11,958,400.00
54,027.06
4,139,60
735,228.89
1,832,913.87
13,136.15
23,712,143.57

ทิพยประกันภัยประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
จำนวน 4 รายการ รวมเขต +กปดุ่.!1

ทิพยประกันภัยประเมินสูงกว่า นม.1 =
มูลค่าทุนประกัน เขต 1+ กปด.11 ทังสิน

กปด.21
60,000,000.00

กปด.31

200,364,460.00
694,200.00

68,935,220.00
801,000.00

85,838.42
215,615.86
224,870.96
264,708.27
369,255.75
13,650,427.60
275,869,376.86

288,943.80
22,378.80
93,797.26
289,763.02
361,980.12
15,756,508.00
84542^91.00
--------ม ิ* ^ —

12,880,000,00
4.800.000.
00
9.000. 000.00
เขต 1 + ทปด.! 1
250,000,00
26,930,000,00
กปด.21 + กปด.31
10,548,687,84
รวมมูลค่าทุนประกัน เขต 1 ‘ทั้งสิน
16,381,312,16
277,054,401,87

รวม
69,983,737.84
106,500.00
358,450.00
100,000.00
503 912,755.83
1,495,200.00
11,958,400.00
374,782.22
298,210.72
547,400,08
1,671,828.78
2,860,360.65
29,424,431.45
623,092,057.57

277,054,401.87
362,418,967.86
639,473,369.73

ทิพยประกันภัย
D H IP AY A

ห ่ว ง ใ ย ก ุก ช ีว ิต ใ น 6 0 r ไช

I N S U R A N C E

ภาครัฐเป็นผ้ถือหุ้นใหญ่

ที่ ธภร. 0028/2564
6 มกราคม 2564
นี่'อง

เสนอราคาการประกันอัคคีภัย

เรียน

ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1

ทางบริพัเฯ ขอเรียนเสนอราคาการประกันอัคคีภัย สิงปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์ฯ
ระบบสาธารญปโภค เครื่องมอซ่อมรถ เครื่องมือสือสาร เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรถยนต์โดยสาร และ
รถยนต์ปรัชปรุงสภาพ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 โดยมืรายละเอียดตังน
-:
องค์การขนล่งมวลชนกรุง.เทพ เขดการเดินรถที่ 1
ช้อผู้เอาประกัน ภัย
ะ

สถานทีตั้งทรัพย์สิน

เลขที่ 113 เขตการเดินรถที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงอบุสาวริย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ระยะเวลาเอาประกัน ภัย

1 นิ (เริ่ม 9 มกราคม 2564 สินสุด 9 มกราคม 2565)

สถานทีใช้เป็น

สถานที่ทำการของหน่วยราชการ (ลู่บางเขน)

รายละเอียดทรัพ ย์สิน
1. อาคารสำนักงาน 4 ชน (ไม่รวมฐานราก) รวมล่วนต่อเติมตกแต่งติดตั๋ง็ต่รงต์ร้ๆ รพฌสาธารญปโภล
ต่างๆ ระบบประปา ระบบไฟฬา ระบบปรัน อากาศภายในอาคารพร้อมมิเตอร์
ทุนประกัน

12,880,000.00 บาท

2. อาคาร กปด.11 (ไม่รวมฐานราก)

ทุนป.ร๓ น

4.800.000.

3. อาคารโรงซ่อม และอู่ (ไม่รวมฐานราก)

ทุนประกัน

9.000.

4.

โรงอาหาร โรงเก็บของ (ไม่รวมฐานราก)ทนประกัน

5-รถยนต์โดยสาร ที่จอดอยู่ในบริเวณสถานที่เอาประกันภัย ทุนประกัน

00 บาท

000.00 บาท

250,000.00 บาท
234,613,075.83 บาท

6. เครื่องมือแพทย์

ทุนประกัน

228,731.86 บาท

7. เครื่องใช้สำนักงาน

ทุนประกัน

1,117,357.49บาท

8. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ทุนประกัน

909,966.78 บาท

9. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร (ปี2563) ทุนปร;

i19,158.00บาท
^\2/10.ท ร้พย์สิน..

tr im fiwHths nun ช 3าทั0 [มหา'รนi
1115 ทนนพระราม 3 นชวงข่ฮงนนฑร
1ชคยานนาวา ก }*เพ ท 10120

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok ใ0120,Thailand.

T e l: +66 (0) 2239 2200 Call Center ใ 736
Fax ะ-+66 (0) 2239 2049
ww พ.d h i pay a .co.th

ทิพยประกันภัย
โ D H IpAYA

ท ่ว งไยท กรวิa ใน ลัง คม

I N S U R A N C E

ภาศรัฐ เป็น ผู้ถ ีอ พุ้น ใ'พ ญ ่

-

2-

10. ทรัพย์สินที่ใด้รับกา.รบ'ริจาคฯ

17,495.85 บาท

ทุนประกัน

11. เครองมือที่อสารที่อยู่ในอาคารสำนักงาน และอาคารกปด.11
ทุนประกัน

60,216.06 บาท

12. รถใช้สำนักงาน ที่จอดอยู่ในปริเวณสถานที่เอาประกันภัย
ทุนประกัน

11,958,400.00บาท

277,054,401.87 บาท

รวมทุนประกันภัยที่งสิน

(สองร้อยเจ็ดสิm จ็ดล้านห้าหมื่นที่พันที่ร้อยหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
ควว[มคุ้ม ฺค รองพ

ี่น

ฐ

า น

การสูญเสียหรอความเสืยหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากเพสิง
ไหมื ฟ้าผ่า คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน

:

ขยายความคุ้ม ครอง

- ภัยเนึ่อง'จาก'นา

ในวงเงิน

2,000,000.- บาท

- ภัยลมพายุ

ในวงเงิน

2,000,000 - บาท

- ภัยระเบิด

ในวงเงิน

20,000,000.- บาท

- ภัยต่อเครองใช้ไฟฟ้า

ในวงเงิน

100,000.-บาท

เบี้ยประกัน

เบี้ย ประกับ ภัย

ภาษีม ูลค่าเที่ม
รวมเบี๋ยประกันภัยพงชำระ
ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยนมืผลบ้งคับใช้ 60 วันนับแต่วันออกเอกสาร
ออกให้ ณ กรุงเทพฯ วันที่ 7 มกราคม 2564
(J V /n

(นายกฤษฎา กิตติพรไพบุ)ลย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

บ *อพ
ั ทพ
ั ข ป า ;:ก น
ั ภย
ั จากิ'ล (ม พ า ธ น '
! 115 ถนนพระราม 3 นฃวงช่องนนทร
เซตซานนา-รา ก เ ผ ผ ฯ 10120

OHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.. LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannavvs, Bangkok ใ0120,Thailand.

126,866.00 บาท
8.880.62 บาท
135.746.62 บาท

ทพยบระ:กน/ไย

m m szm

ห่วงไยทุกชีวติ ไชลังคม

ภาค รฐ เป็น ผู้ถ รพุ้น 'ใ,พ ญ่

โ- ธภร. 0029/2564
6 มกราคม 2564
เรอง

เสนอราคาการประกันอัคคีภัย

เรัยน

ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1

ทางบใ'ใ?ทฯ ฃอเรัยนเสนอราคาการประกันอัคคีภัย สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อ
เดิมตกแต่งติ.ด.ตั้งตรงตรา ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เครองมือซ่อมรถ เครองมือสิ่อสาร เครองใๆรสำนักงาน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และรถยนต์โดยสาร และรถยนต์ปรับปรุงสภาพ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 โดยมิ
รายละเอียดดัง'นี้นีอ ยู้เ,อาประกันภัย

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 กลุ่มงาน
ปฐปติ'การเดินรถ 2 และ 3 (ยู่รั3สิต)

สถานที่ตั๋งทรัพย์สิน

เลขที่ 41 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 ตำบลประชา'ธ้ป็ตย์
อำเภอธัญบุร จังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลา เอาประกัน ภัย

1 ปี (เรม 9 มกราคม 2564 สินสุด 9 มกราคม 2565)

สถานฑไช้เป็น

สถานที่ทำการของหน่วยราชการ (อู่รังสิต)

รายละเอีย ดทรัพ ย์สิน
1. อาคารสำนักงาน (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเดิม ตกแต่งติดตั้งตรังตรา ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ร ะบบ
ประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศภายในอาคารพร้อมมิเตอร์ ทุนประกัน

60,000,000.00 บาท

ทุนประกัน

269,299;,680,00 บาท

3. รถยนต์ปรับปรุงสภาพ ที่จอดอยู่ในบรัเวณลถานที่เอาประกันภัย ทุนประกัน
4. เครัองมือซ่อมรถ

1,495,200.00บาท
374,782.22 บาท

5. เครองมือสิ่อสาร

237,994.66 บาท

2. รถยนต์โดยลาฬรจอดออู่ในบรัเว'ณสถานที่เอาประกันภข

6. เครองมือแพทย์

;W t: V m ย ป * ก ้น ก ัฆ

'ท ก ัด

15 ทนนพระร!ม 3 นซวฟaจันนทร
ต?ทนนาไท กรุ'นฑพๆ 10120
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1115 Rama 3 Road,Chong Monsi,
Yannawa, Bangkok 10120,Thailand.
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ทิพยประกันภัย
D H IP A Y A

ห่วงใยทุกชีวติ ในสัจคน

i n s u r a n c e

ภาครัฐฟ้นผู้ถีอหุ้นใหญ่

-27. เครื่องใช้สำนักงาน

ทุนประกัน

554,471.29บาท

8. อุปกรณ์คอมพิว!ตอ?

ทุนประกัน

396,432.87 บาท

9.เครื่องคอมพิวเตอ? เครื่องพิมพ์ เครื่อ งสแกนเอกสาร (ปี2563) ทุนประกัน
10. ทรัพย์สินที่ได้รับการบร้จาคฯ

ทุนประกัน

334,803.00 บาท
29,406,935.60 บาท

382,418,967.86 บาท

รวมทุนประกับกัรทั้งสิบ

(สามร้อยหกสิบสองล้านสีแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)
ความทุ้ม ครอง'พึ๋นฐาน

ง

การลูญเสิยหItaความเสียหายต่อ.ทรัทย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากเพลิง
ไหม้ ฟ้าผ่า คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคภัยมาตรฐาน

:

ซรารครามทุ้มครอง

- ภัย เนึ่องจากนำ

ในวงเงิน

2,000,000.- บาท

- ภัยลมพายุ

ในวงเงิน

2,000,000.-บาท

- ภัยระเปิด

ในวงเงิน

20,000,000.- บาท

- ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในวงเงิน

100,000.-บาท

เบี้ยประกัน

เบี้อประกันกัร

ภาษมูลค่าเพิ่ม

รวมเบี้ยประกันภัยพิงชำระ

165,035.00 บาท
11.552.45บาท

176.587.45. บาท

ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยบี้มีผลบ้งคับใช้ 60 วันนับแต่กันออกเอกสาร
ออกให้ ฌ. กรุง!ทพ'ฯ วันที่ 7 มกราคม 2564

เรไพบุลย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

■ ชพท โไฬยปรรทนภโ] ขากัด เมพาขน)
1115 {ไนใm ร5ะภพ 3 แขวงช่องนนท่ร
เขค?.ทบนทา ก^งเทพๆ 10120

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.. LTD.
ใ 115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120,Thailand.

Tel :+66 (0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax:4-66(0) 22392049
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