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เรื่อง ส่ง สำเนาแพร่ส ัญ ญาประกัน ภัย สุข ภาพและประกัน อุบ ัต ิเหตุ ของ นายสุร ะชัย เอี่ย มวซิร สกุล
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔
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.สจท.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาประกัน ภัย สุข ภาพและประกัน อุบ ัต ิเหตุ
ของ นายสุระชัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ประจำปี พ.ค. ๒๔๖๔ ตามสัญ ญา
เลขที่ ซ.๗/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๔ กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน) รายละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาประกันภัยสุขภาพและประกันอุบัติเหตุของ
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. ๒<£๖๔
สัญ ญาเลขที่......บั.•..๗.
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที, ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่....๒.๕; . . ^ ๔.........................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ
ขนส่ง มวลซนกรุง เทพที, ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวัน ที ๒๖ ตุล าคม ๒๕๖๑ ซึง ต'อไปในสัญ ญ านี้เ รีย กว่า
“ผู้ถ ือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทิพ ยประกัน ภัย จำกัด (มหาซน) ตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซ ย์
ท ะเบ ีย น น ิต ิบ ุค ค ลเลขท ี่ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๕๓๓ ตามหนัง สือ วับ รองที่ บธ. ๐๐๐๑๕๒ ลงวัน ที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที' ๑๑๑๕ ถนนพระราม ๓ แขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวคิริพร พรามจร ผู้รับมอบอำนาจซ่วงตามหนังสือมอบอำนาจซ่วง เลขที่ อนซ.ฝข.
๐๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ถ ือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ตกลงเอาประกัน สุข ภาพและประกัน อุบ ัต ิเหตุ และ
ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงรับ ประกัน สุข ภาพและประกัน ภัย อุบ ัต ิเหตุส ่ว นบุค คล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ให้แก่
นายสุระชัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ดังนี้
๑.๑ ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกันภัย จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาคุ้มครอง ๑๘๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดความคุ้มครองประกับภัยอุบัติเหตุ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑
๑.๒ ประกันสุขภาพ ระยะเวลาคุ้มครอง ๑๘๓ วัน นับตั้งแต่วับที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
ถึงวันที' ๑ ตุล าคม ๒๕๖๔ รายละเอีย ดความคุ้ม ครองประกัน สุข ภาพ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญา
ผนวก ๑

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ ใบเลนอราคาประกันสุขภาพส่วนบุคคลและการประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน)
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๒ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาที'ขัด หรือ แย้งกับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ให่ใซ้ข ้อ ความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้รับประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจชุ้เยู่
ของผู้ถ ือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย คำวิน ิจ ฉัย ของผู้ถ ือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ถ ือ เป็น ทีส ุด และผู้ร ับ ประกัน นี้
ไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค่าใฃ้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผ้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสิ้น
0 ^

๒

ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงจัด ส่ง กรมธรรม์ป ระกัน สุข ภาพและประกัน ภัย อุบ ัต ิเ หตุใ ห้แ ก่
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน และถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อ ๑ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน ลงนาม
ในสัญญา

ข้อ ๓. อัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยตกลงชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ดังนี้
๓.๑ เบี้ยประกันสุขภาพ เป็นเงิน ๒๓,๐๓๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสามสิบแปด
บาทถ้วน) รวมค่าอากรแสตมฟ้ ๐.๔ % และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓.๒ เบี้ย ประกัน ภัย อุบ ัต ิเหตุ เป็นเงิน ๒,๑๕๓.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
บาทถ้วน) รวมค่าอากรแสตมป็ ๐.๔ % (ค่าภาษียกเว้น ไม่ต้องชำระ)
รวมตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เป็น เงิน ทั้ง สิ้น ๒๕,๑๙๑.๐๐ บาท (สองหมื่น ห้าพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยจ่ายภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา

ข้อ ๔. หลักประกันสัญญา
ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงวางหลัก ประกัน สัญ ญ าเป็น เงิน สดตามใบเสร็จ รับ เงิน
องค์ก ารขนส่งมวลขนกรุงเทพ เลขที่ แ-๖๔-๓-R0--๐๔๑๘ ลงวันที, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนร้อ ยละ ๕
ของเบี้ยประกันสุขภาพและประกับภัยอุบัติเหตุทั้งหมด จำนวนเงิน ๑,๒๖๐.๐๐บาท (หนึ่ง พัน สองร้อ ยหกสิบ
บาทถ้วน) เพื่อ เป็น การประกัน ในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาบี้ ทั้งบี้ผ ู้ถือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย จะคืนหลักประกัน
ให้แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ถ ือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัยเห็น ว่า ผู้รับประกันภัยไม,ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญ ญา
หรือในกรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันภัยอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัดหรือไม่อาจปฏิบัติตามสัญ ญาต่อไปได้
ผู้ถ ือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย จะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและมีส ิท ธิร ิบ หลัก ประกัน ตามข้อ ๔ ทั้งหมดได้ท ัน ที
และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาจากผู้รับประกันภัยได้ทั้งหมด
สัญ ญาบี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข้อความถูก ต้องตรงกัน คู,สัญ ญาทั้งสองฝ่ายได้อ ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงขื่อ..................[ )..............................ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
(นางพ,นิดา ทองสุข)
ลงขื่อ

^ / . บี้...'..................................ผู้รับประกันภัย
x'
(บร!?ท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาขน)
โดย นางสาวคิริพร พรามจร ผู้รับมอบอำนาจฃ่วง ลงนามผูกพันบริษัท)
ลงขอ....................... จัโ............................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
ลงขื่อ

.พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

ทิพยประกันภัย

ห่ว งใยๆกชีวิต ในส์งคช

ใบเสนอราคาเสนที่ PQBU2021-AHI-74-1520
รันที่ 02/03/2021

ประเทท

ะ การประกัน ภัยอุบ ตั เิ ทคุ!(วนบุค คล

ฟุกอี กรมรทบั

ะ องก้การขน!(งนวลชนกรุงเทพ

กรมธรรม์เติมเอขที่

: 14001-169-200021253

ที่อ(j

: คามทีจ่ ะนจังไก้ทราบ

ฟ้เอาประ1รันภัย

ะผู'้ อา้ นวยการองทีก่ ารชน!(งมวสชนกรุงเทพ (คุณพระชัย เอึย๋ มวช็รสกุล)

ระยะเวสาเอาประก้นท้ย

ะ (183 รัน) เรํม่ ก้มครอง รันที่ 01/04/2021 เวสา 16.30 น. ถง ว้นที่ 01/10/2021 เวสา 16.30 น.

การเ5มครอง

: โก้ควานก้มครองคสอ* 24 ร่ทโมงทัว่ โสก เหทร้บความสุญ เสียท?อเสียทายอ้น๓ คจากความบา*เติบ ชงเกิดจาก
ปัจจัย/ทมนอกช่างกายชองผูเ้ อาปร:ท้น ท้ยโ*ยอุบตั เิ ท* แสะปาใก้เกิ*ผสก้ง*เอไปนี้
<พ ไเน เ3น น ๗ 1*£น ส |ั เ fif แ เ)
******
4,000,000
4,000,000
4,000,000
2,400,000
ก้าน*ๆมมา*ฐาน อบ.2
4,000,000
4,000,000

เสียชั?*จากอุบ ตั เิ ท*
ทุพพสกาพถาวร
สุญเสียรอ 1 ก้าง ท?อเก้า 1 ก้างท?อสาย*ท 1 ก้าง (ทัง่ น* 2 ชันก้นไป)
สุญเสียรน 1 ก้าง ท?อเก้า 1 ก้างท?อราน*ท 1 ก้าง
สุญเสียอวัยวะ การรัมก้ง การกู*ออกเสียง
การชับก้ท?อโ*ย!ทรรทจักรยานยนที่
การถุกจท*กรรมท?อถทปารายช่างกาย

5 = 5
ก้อยทเรัน :
ทมายเทชุ :

:

:

ท,พ เอการรัาย
ทีง่ นี้ ฟ้อนโชนสะก้อยกเรันอ้นๆ โก้เป็นไป*ทมกรมธรรบัฉบับมา*วฐานการประกันภัยอุบตั ิเทชุ!(วนบุคคล
1. เสัยไ)ระกันภัยช่างก้น รวมอากรแส*มบั 0.4% (ค่าภารยกท้น ไปก้องก้าระ)
2. (หทรับผูเ้ อาประกันอายุไฟเกิน 60 ร ธุช/ทพสมบุรท! แช่งนรง ไฟร!(วนไส*วนทนีง้ พิการท?อริกสจ?*
3. ก้อเสนอราคานีม้ ผสบังก้มโก้กายโน 30 รัน นับจากรันทีอ่ อกก้อเสนอราคา

'พุ^่

'โ พ

^

. -

(นาง!ทวณฐิน ธนะร้ชที)่
ผูอ้ า้ นวยการฟาย
ฝานประกันท้ยอุข/ทพนสะอุบตั เิ ท*!(วนบุคคล
โปร*สงนามยนอ้นพรัอมประทับ*ราบ?ษ้ท เทีอ่ รบก้อเสนอความก้มครอง
ฟ้รอ้านาจสงนาม

................................................................

รันที.่ ......J ....... J .................
ผูจ้ *ปา ก้อ อนงร้กปั ชากู3

บ่?ป'ท ปพนป*ะกัน ก้อ รัากัท (มหาชน)
เสชท1116 ทมนพระทม 3 แขวทเองนนท่?
แคยานนาวา ก!งเทพฯ 10120

ประทับ*ราบ?ษ้ท
รันที่ 02/03/2021

DHtPAYA INSURANCE PUBLIC C O „ LTD
1115 Ram» 3 Road. Chong Nonsn,
Yennawa, Bangkok 10120 Thailand

Tel. *66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fa*, -t 66 (0) 2238 2049
www.dhipaya.co.th

