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เรื่อง ส่ง สำเนาแพร่ส ัญ ญาประกัน อัค คีภ ัย ทรัพ ย์ส ิน เขตการเดิน รถที่ ๗ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑
(ลู่เทศบาลบางบัวทอง)
เรียน

รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝรอ.๑ ข.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.๗

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ ๗
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (ลู่เทศบาลบางบัวทอง) ตามสัญญาเลขที่ ซ.๙/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๔
กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิใ
สติ, )
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ ๗
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
สัญ ญาเลขที.่ ....■ .ซ.(ฝ๖&๖.4.......
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่งมวลขนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที' ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ'วันที่....ร...รอุนายน..๒๕.๖.๕........................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ
ขนส่ง มวลซนกรุง เทพที ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวัน ที ๒๖ ตุล าคม ๒๕๖๑ ซี,งต,อไปในสัญ ญ านี้เ รีย กว่า
“ผู้เอาประกัน ภัย ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทิพ ยประกัน ภัย จำกัด (มหาซน) ตามหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษ ัท ซึ่ง จดทะเบีย นเป็น นิต ิบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิซ ย์
ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๕๓๓ ตามหนัง สือ รับ รองที £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๑๖๖๓๖ ลงวันที
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑๕ ถนนพระราม ๓ แขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุง เทพมหานคร โดย นางสาวสุว รรณา ตัน จรูญ ผู้'รับ มอบอำนาจซ,วงตามหนัง สือ มอบอำนาจที่
ธภร. ๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี้จ ะเรีย กว่า “ผู้ร ับ ประกัน ภัย ”
อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้เอาประกัน ภัย ตกลงเอาประกัน ภัย และผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงรับ ประกัน อัค คีภ ัย
ทรัพย์สินของเขตการเดินรถที่ ๗ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ท ำการเขตการเดิน รถที่ ๗ กลุ่มงานปฏิบัติ
การเดิน รถ ๑ (อู่เ ทศบาลบางบัว ทอง) ต ั้ง อยู่เ ลขท ี่ ๘๕ ถนนบางกรวย-ไทรน้อ ย ตำบลบางบัว ทอง
อำเภอบางบัว ทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีท ุน ประกัน ภัย เป็น เงิน ทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๓๐๒,๒๐๐.๐๐ บาท
(ยี่ส ิบ เอ็ด ล้า นสามแสนสองพัน สองร้อ ยบาทถ้ว น) รายละเอีย ดทรัพ ย์ส ิน ที'เอาประกัน ภัย ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒

ข้อ ๒. ระยะเวลาที่เอาประกันอัคคีภัย
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันอัคคีภัยตามเงื่อนไขในข้อ ๑ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี
นับ ตั้ง แต่ว ัน ที' ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖ .๐๐ นาฬิก า สิน สุด วัน ที' ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา
๑๖.๐๐ นาฬิกา

ข้อ

๓ .

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ รายการทรัพ ย์ส นิ ประกัน อัค คีภ ยั
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ความใดใบเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที,ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ใ หัใ ข้ข ้อ ความ
ในสัญ ญานี้บ ังคับ และในกรณีที,เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัด แย้ง กัน เอง ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงจะต้อ งปฏิบ ัต ิ
ตามคำวิน ิจฉัยของผู้เอาประกัน ภัย คำวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยให้ถือเบ็เนที'สุดและผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เอาประกันภัย

ข้อ ๔. กำหนดเวลาจัดส่งเอกสารการรับประกันภัย
ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงจัด ส่ง กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้แ ก,ผู้เอาประกัน ภัย ให้ค รบถ้ว น
และถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อ ๑ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๔. อัตราค่าเบี้ยประกันภัย
ผู้เอาประกัน ภัย ตกลงจ่า ยค่า เบี้ย ประกัน อัค คีภ ัย อาคารที,ทำการเขตการเดิน รถที่ ๗
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (ลู่เทศบาลบางบัวทอง) และสิงปลูกสร้างที่อูเทศบาลบางบัวทอง เบี้ยประกัน ภัย
๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี,ร้อ ยบาทถ้วน) ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ๑,๒๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อย
แปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าเบี้ยประกันทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๖๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย
แปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้เอาประกัน ภัย ตกลงชำระเบี้ย ประกัน ภัย ตามสัญ ญานี้ภ ายใน ๓๐ วัน หลัง จาก
ผู้รับประกันภัยได้ดำเนินการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
หากจำนวนทรัพย์สินที่ทำประกันภัยลดลง เบี้ยประกันภัยจะต้องปรับลดลงตามจำนวน
ทรัพย์สินที่จัดทำประกันภัยจริง โดยผู้รับประกันภัยจะต้องคีนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม่ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนของจำนวนทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย
แจ้ง ยกเลิก การประกัน ภัย ภายใน๑๕ วันหลังจากได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย

ข้อ ๖. ค่าปรับ ค่าเสียหาย
หากผู้รับประกันภัยไม1สามารถปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใด ข้อหนึ่งที่กำหนดไวในสัญญา
และผู้เอาประกัน ภัย ยัง มิไ ต้บ อกเลิก สัญ ญา ผู้ร ับ ประกัน จะต้อ งชำระค่า ปรับ ให้แ ก่ผ ู้เอาประกัน ในอัต รา
ร้อ ยละ ๐.๒๐ ของราคาเบี้ย ประกัน ภัย ทั้ง หมดต,อวัน แต่ต ้อ งไม่ต รกว่า จำนวนเงิน วัน ละ ๑๐๐ บาท
(หนึ่ง ร้อ ยบาทถ้ว น) และหากผู้ร ับ ประกัน ภัย ปฏิบ ัต ิผ ิด สัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง ผู้ร ับ ประกัน ภัย ยิน ยอมให้
ผู้เอาประกันภัยริบหลักประกันสัญญาตามข้อ ๗ ได้ทันทีโดยมิต้องบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. หลักประกันสัญญา
ผู้ร ับ ประกัน ภัย ตกลงวางหลัก ประกัน สัญ ญาเป็น เงิน สดจำนวน ๙๘๕.๐๐ บาท
(เก้า ร้อ ยแปดสิบ ห้า บาทถ้ว น) ตามใบเสร็จ รับ เงิน องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพเลขที่ 1-1-๖๔-๔-R0--๐๒๓๕
ลงวันที' ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในอัต ราร้อ ยละ ๕ (ห้า) ของจำนวนเบี้ย ประกัน อัค คีภ ัย ทั้ง หมด เพื่อ เป็น
การประกันในการปฏิบัติตามสัญ ญา ทั้งนี้ ผู้เอาประกัน ภัยจะคืน หลัก ประกัน สัญ ญานี้ให้แก่ ผู้รับ ประกัน ภัย
เมื่อหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว
กรณีผ ู้ร ับ ประกัน ใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
หนัง สือ คํ้า ประกัน ดัง กล่า วจะต้อ งออกโดยธนาคารที'ประกอบกิจ การในประเทศไทย หรือ โดยบริษ ัท
เงิน ทุน หรือบริษ ัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี'ได้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อการพาณิช ย์แ ละประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกัน
/ตาม

๓

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 ประกัน ที่ผ ู้ร ับ ประกัน ภัย นำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับประกันตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับประกันนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือ
เสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม,ครอบคลุม ถึงความรับ ผิดของผู้รับ ประกัน ตลอดอายุส ัญ ญาไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ผู้รับประกันจะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
มามอบให้แก่ผู้เอาประกัน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับประกันนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เอาประกันจะคืนให้แก,ผู้รับประกัน
โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับประกันพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๘. การบอกเลิก สัญ ญา
ถ้าผู้เอาประกับ ภัยเห็น ว่า ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
อย่า งเคร่ง ครัด หรือไม่อาจปฏิบ ัติตามสัญ ญาต่อไปได้ ผู้เอาประกัน ภัย จะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและมีส ิท ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาจากผู้รับประกันภัยได้ทั้งหมด
ผู้เอาประกันภัยสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ตามที่
ผู้เอาประกันภัยจะเห็นสมควร
สัญ ญ านีท ำฃึ่น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความ ถ ูก ต้อ งตรงกัน คู'สัญ ญ าทั้ง สองฝ่า ยได้อ ่า น
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

Aเโ

ลงซื่อ....................
........................ผู้เอาประกันภัย
(นางพนิดา ทองสุข)

r^

..................... ผู้รับประกันภัย
/M / (บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน)
โด้ยะ่ นัาทั้สาวสุวรรณา ตันจรูญ ผู้รับมอบอำนาจช่วงลงนามผูกพันบริษัท)
ลงซื่อ......................... .^rT........................ พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตริ)
.พยาน
(บายประเสริฐ ฃุนเภา)
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ใบเสนอราคาการประกัน อ้ค คภัย ท ธภร. 0329/2564
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ผู้อำนวยการ องกัการขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดนรทที่ 7

stew ?:

ทางบริษัทฯ ขอเรียนเสนอราคาการประกันอิคคภัย สิ,'งบ่ลู(เส'ร้ไงสำราคา? (ไป?วมฐานราก) เฟอรินพอ?ฯ
ระบบสารารถ*ปโภค เครื่องมอๆเอมรท เครื่อง}ร่อส์อสาร เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมทิวเตอริ และรถยนกัเคยสาร ของ
องกัการรนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเคนรถที่ 7 โดยมึรายละเอียดดังนๆเอผู้เอาประกัน ภัย

เทศบาลเมองบางบัวทอง

ที่อร่

เลขที่4 หบุ่2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุ?11110

สถานที่ต ื้ง็ท ?พย์สิน

เลขที่ 85 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางปว์ทอง
อำเภอบางบํว์ทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ระยะเวลาเอาประกัน ภัย

1 ปี (ปัน1าก'ณ์ที่ฆีกา!นทํ!อืนส์พm ทำ!}!ะffumuhumnhBnW nttJ)

สถานที่ใ ช้เป็น

สทานที่ทำ}ฑรของหน่วยราชการ

ราย®ะเอีข ดทร้พ ขสิฆ

1. สิงปชุกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) อาคารสำนักงาน
ทุนประกัน
10,460,975.00บาท
2. สิงปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) โรฟอม
ทุนประกัน
3,110,187.50 บาท
3. ลานจอดรท ทุนประกัน
7,731,037.50 บาท

รวมทุน ประกับ ภัยทงสิน

21,302,200.00 บาท
(ยี่สิบเอีดสิานสามแสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
การชุญเสิยหรีอความเสิยหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดสากเพลง
ไหม้ ฟ้าผ่า ทุ้มตรองตามกรมธรร}!ประกันรุ่เคคกัยมาตรฐาน
พ ิ^ 'X
_
V
■ 7ขยายความทุ้มครอง.....

■-

ทิพยประกันภัย

ห่วง'๒r p ไiodufteM J

ทิาทร้รร่รนรุ๒'รุนi*Hg

-
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-

ขอาอความคุ้ม ครอง

-

ภัยเนื่องจาท'นา
ภัย®มพายุ
ภัยระเบิด
ภัยนาท่วม

เบี้อ ประกัน ภัย

เชยประกัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเบิยประกันภัยพงชำระ

2,000,000-บาท
2,000,000-บาท
10,000,000.-บาท
2,000,000.- บาท

ในวงพน
ในวงพน
ในวงพน
ในวงพน

18,400.00 บาท
19.688.00บาท

ใบเสนธทคาเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ 60 วันนับแต่วันออกเอกสาร
ออกใ1ร■ ณ ทเงเทพฯว้นที่ 10 มีนาลม 2564

(นายพินิจ อำนาจนิยมจันท!)
รูช่วยr(รรมภารรูจัดการใหญ่
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บซ-ข.33
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เขตและหน่วยงานที่ลังซื้อ : ........ขก.?................
ลำดับที่
1

รายการ

รหัสหัสคุ

ขนาด

ประกันอัคคีภัย ลู่เทศบาล.

*

w

องคํการขนส่งมวลซนกรุงเทพ
กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดินรถ 1 เซตการเดินรถที่ 7
ใบขอ!,อฟ้ส่ดุ
เลขที่ „
ประจำเดือน......เมษายน..........2564
เรียน ผอ.ซดร.? เที่อโปรดดำเนินการ
วันที่..9...เดือน เมษ''ยน...... พ.ศ 2564.
จำนวนที่ฃอซื้อครั้งสุดท้าย
ของเหลือใน จำนวนที่ควร สถิติการใช้ จำนวนที่ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
ราคา
ซื้อจาก
เมื่อ
คลัง (ซื้น) จะมีในคลัง ต่อเดือน ต้องการ โดยประมาณ รวม
ทิพย
19,688.00
19,688.00
ประกันภัย
รวมอดเงิน 19,688.00

(....บางสาฬนทพำกาน! น้วพ๊ซน์ ) พ.ธุรการ..2...

(...นางสาววรรณี คิรีวัฒนสกุล....) ห.บก.?

1

กำหนดที่
ต้องใช้
เมย.64

