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ไนนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่ส ัญญาประกันอ ัคค ีภ ัยทรัพย์ส ิน เขตการเด ินรถท ี่ ๗ กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเด ินรถ 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)
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สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที' ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ'วันที่....ร...รอุนายน..๒๕.๖.๕........................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ขนส ่งมวลซนกร ุงเทพท ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันท ี ๒๖ ต ุลาคม ๒๕๖๑ ซี,งต,อ ไป ใน ส ัญ ญ าน ี้เร ียกว ่า 
“ผ ู้เอาประกันภ ัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน) ตามหนังสือรับรองของสำนักงาน 
ทะเบ ียน ห ุ้น ส ่วน บ ร ิษ ัท ซ ึ่งจดท ะเบ ียน เป ็น น ิต ิบ ุคคล ณ กรมพ ัฒ น าธ ุรก ิจการค ้า กระทรวงพาณ ิซย ์ 
ทะเบ ียนนิต ิบ ุคคลเลขที ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๕๓๓ ตามหนังสือรับรองที £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๑๖๖๓๖ ลงวันที 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑๕ ถนนพระราม ๓ แขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา 
กร ุงเทพมหานคร โดย นางสาวส ุวรรณ า ต ันจร ูญ  ผ ู้'ร ับมอบอำนาจซ,วงตามห น ังส ือมอบอำนาจท ี่ 
ธภร. ๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต ่อไปในสัญญาน ี้จะเร ียกว่า “ผ ู้ร ับ ป ระก ัน ภ ัย” 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้เอาประก ันภ ัยตกลงเอาประก ันภ ัยและผ ู้ร ับประก ันภ ัยตกลงรับประกันอ ัคค ีภ ัย 
ทรัพย์สินของเขตการเดินรถที่ ๗ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ทำการเขตการเดินรถที่ ๗ กลุ่มงานปฏิบัติ 
การเด ินรถ ๑ (อ ู่เท ศบ าลบ างบ ัวท อง) ต ั้งอ ย ู่เล ข ท ี่ ๘๕ ถนนบางกรวย-ไทรน ้อย ตำบลบางบ ัวทอง 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีท ุนประกันภัยเป ็นเงิน ทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๓๐๒,๒๐๐.๐๐ บาท 
(ย ี่ส ิบเอ ็ดล ้านสามแสนสองพ ันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอ ียดทร ัพ ย ์ส ินท ี'เอาประก ันภ ัย ปรากฏตาม 
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒

ข้อ ๒. ระยะเวลาที่เอาประกันอัคคีภัย
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันอัคคีภัยตามเงื่อนไขในข้อ ๑ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี 

น ับต ั้งแต ่ว ันท ี' ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑ ๖ .๐ ๐  นาฬ ิกา สินสุดวันที' ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 
๑๖.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๓ .  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๓ .๑ ผนวก ๑  รายการท รพั ยส์ นิ ป ระกนั อ คัค ภี ยั

สำนักงานเขตการเดินรถที่ ๗ ก ล ่^
(อู่เทศบาลบางบัวทอง) /น ี้/ ' '

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาการประกันอัคเแย f i l l  
บริษัท ทิพยประกันภัย จำณ "1"’J

|^พ พ 4บ ุตการเดินรถ ๑ 
^ ^  %\  จำนวน ๑ หน้า

J  01 N g & S s bลงวันที ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน้า
/ความใด.
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ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาที,ข ัดหรือแย้งก ับข้อความในสัญญาน ี้ให ัใข ้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที,เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ร ับประกันภัยตกลงจะต้องปฏิบัติ 
ตามคำวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัย คำวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยให้ถือเบ็เนที'สุดและผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เอาประกันภัย

ข้อ ๔. กำหนดเวลาจัดส่งเอกสารการรับประกันภัย
ผู้ร ับประกันภัยตกลงจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก,ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วน 

และถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อ ๑ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๔. อัตราค่าเบี้ยประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยตกลงจ่ายค่าเบ ี้ยประกันอัคคีภ ัยอาคารที,ทำการเขตการเดินรถที่ ๗ 

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (ลู่เทศบาลบางบัวทอง) และสิงปลูกสร้างที่อูเทศบาลบางบัวทอง เบี้ยประกันภัย 
๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี,ร้อยบาทถ้วน) ภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม ๑,๒๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อย 
แปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าเบี้ยประกันทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๖๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย 
แปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผ ู้เอาประก ันภ ัยตกลงชำระเบ ี้ยประก ันภ ัยตามส ัญ ญาน ี้ภายใน ๓๐ วัน หลังจาก 
ผู้รับประกันภัยได้ดำเนินการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

หากจำนวนทรัพย์สินที่ทำประกันภัยลดลง เบี้ยประกันภัยจะต้องปรับลดลงตามจำนวน 
ทรัพย์สินที่จัดทำประกันภัยจริง โดยผู้รับประกันภัยจะต้องคีนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย 
ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม่ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนของจำนวนทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย 
แจ้งยกเลิกการประกันภัยภายใน๑๕ วันหลังจากได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย

ข้อ ๖. ค่าปรับ ค่าเสียหาย
หากผู้รับประกันภัยไม1สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อใด ข้อหนึ่งที่กำหนดไวในสัญญา 

และผู้เอาประก ันภ ัยย ังม ิไต ้บอกเล ิกส ัญญา ผ ู้ร ับประกันจะต้องชำระค่าปรับให ้แก ่ผ ู้เอาประกันในอัตรา 
ร ้อยละ ๐.๒๐ ของราคาเบ ี้ยประก ันภ ัยท ั้งห มดต,อวัน แต ่ต ้องไม ่ตรกว่าจำนวนเง ินว ันละ ๑ ๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และหากผ ู้ร ับประก ันภ ัยปฏ ิบ ัต ิผ ิดส ัญญาข้อใดข ้อหน ึ่ง ผ ู้ร ับประก ันภ ัยย ินยอมให ้ 
ผู้เอาประกันภัยริบหลักประกันสัญญาตามข้อ ๗ ได้ทันทีโดยมิต้องบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. หลักประกันสัญญา
ผ ู้ร ับประก ันภ ัยตกลงวางหล ักประก ันส ัญญาเป ็นเง ินสดจำนวน ๙๘๕.๐๐ บาท 

(เก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพเลขที่ 1-1-๖๔-๔-R0--๐๒๓๕ 
ลงวันที' ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของจำนวนเบี้ยประกันอัคคีภ ัยท ั้งหมด เพื่อเป็น 
การประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะคืนหลักประกันสัญญานี้ให้แก่ ผู้รับประกันภัย 
เมื่อหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

กรณ ีผ ู้ร ับประกันใช ้หน ังส ือค ํ้าประกันมาเป ็นหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญา 
หน ังส ือค ํ้าประก ันด ังกล ่าวจะต ้องออกโดยธนาคารท ี'ประกอบก ิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษ ัท 
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที'ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ 
ธุรกิจคํ้าประกัน

/ตาม
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ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ร ับประกันภัยนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุม 
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับประกันตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับประกันนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือ 
เสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม,ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับประกันตลอดอายุสัญญาไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
ผู้รับประกันจะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 
มามอบให้แก่ผู้เอาประกัน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับประกันนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เอาประกันจะคืนให้แก,ผู้รับประกัน 
โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับประกันพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้เอาประกับภัยเห็นว่า ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 

อย่างเคร่งครัด หรือไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิ 
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาจากผู้รับประกันภัยได้ทั้งหมด

ผู้เอาประกันภัยสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ตามที่ 
ผู้เอาประกันภัยจะเห็นสมควร

ส ัญ ญ าน ีท ำฃ ึ่น เป ็น ส องฉ บ ับ ม ีข ้อค วาม ถ ูก ต ้องตรงก ัน  ค ู'ส ัญ ญ าท ั้งส องฝ ่ายได ้อ ่าน  
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
และคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ.................... A เโ........................ ผู้เอาประกันภัย
(นางพนิดา ทองสุข)

r ^ ..................... ผู้รับประกันภัย
/M / (บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาซน)

โด้ยะ่นัาทั้สาวสุวรรณา ตันจรูญ ผู้รับมอบอำนาจช่วงลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ......................... .̂ rT........................ พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตริ)

.พยาน
(บายประเสริฐ ฃุนเภา)
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รีบน ผู้อำนวยการ องกัการขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดนรทท่ี 7

stew ?: ทางบริษัทฯ ขอเรียนเสนอราคาการประกันอิคคภัย สิ,'งบ่ลู(เส'ร้ไงสำราคา? (ไป?วมฐานราก) เฟอรินพอ?ฯ 
ระบบสารารถ*ปโภค เคร่ืองมอๆเอมรท เคร่ือง}ร่อส์อสาร เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมทิวเตอริ และรถยนกัเคยสาร ของ 
องกัการรนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเคนรถท่ี 7 โดยมึรายละเอียดดังน-

ๆเอผู้เอาประกันภัย

ท่ีอร่

สถานที่ตื้ง็ท?พย์สิน

เทศบาลเมองบางบัวทอง

เลขที่4 ห บ ุ่2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุ?11110

เลขท่ี 85 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางปว์ทอง 
อำ เภอบางบํว์ทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ระยะเวลาเอาประกันภ ัย

สถานที่ใช ้เป ็น  

ราย®ะเอีขดทร้พขสิฆ

1 ปี (ปัน1าก'ณ์ท่ีฆีกา!นทํ!อืนส์พm ทำ!}!ะffum uhum nhBnW nttJ)

สทานที่ทำ}ฑรของหน่วยราชการ

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

รวมทุนประกับภัยทงสิน 21,302,200.00 บาท
(ย่ีสิบเอีดสิานสามแสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

การชุญเสิยหรีอความเสิยหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดสากเพลง
ไหม้ ฟ้าผ่า ทุ้มตรองตามกรมธรร}!ประกันรุ่เคคกัยมาตรฐานพ ิ^ 'X  _ V■  7ขยายความทุ้มครอง.....



ห่วง'๒r p ไiodufteM J
ทิพยประกันภัย

ทิาทร้รร่รนรุ๒'รุนi*Hg

ขอาอความคุ้มครอง

เบี้อประกันภัย

- 2-

- ภัยเน่ืองจาท'นา
- ภยั®มพายุ
- ภัยระเบิด
- ภัยนาท่วม

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

เชยประกัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเบิยประกันภัยพงชำระ

18,400.00 บาท

19.688.00บาท

ใบเสนธทคาเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ 60 วันนับแต่วันออกเอกสาร 
ออกใ1ร■ ณ ทเงเทพฯว้นท่ี 10 มีนาลม 2564

(นายพินิจ อำนาจนิยมจันท!) 
รูช่วยr(รรมภารรูจัดการใหญ่

uiilii 1;เน่'■ ทเ •Iinti Itwvmi)tits ««นพเพ 3 พ พ พ ่พ เ tMffiททนVH m w
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บซ-ข.33
,  *  wองคํการขนส่งมวลซนกรุงเทพ

กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดินรถ 1 เซตการเดินรถท่ี 7
ใบขอ!,อฟ้ส่ดุ เลขท่ี „ 1

ประจำเดือน......เมษายน.......... 2564
เขตและหน่วยงานท่ีลังซ้ือ : ........ขก.?................  เรียน ผอ.ซดร.? เท่ีอโปรดดำเนินการ วันท่ี..9...เดือน เมษ''ยน...... พ.ศ 2564.

ลำดับท่ี รายการ รหัสหัสคุ ขนาด
จำนวนท่ีฃอซ้ือคร้ังสุดท้าย ของเหลือใน จำนวนท่ีควร สถิติการใช้ จำนวนท่ี ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน กำหนดท่ี

ซ้ือจาก เม่ือ ราคา คลัง (ซ้ืน) จะมีในคลัง ต่อเดือน ต้องการ โดยประมาณ รวม ต้องใช้

1 ประกันอัคคีภัย ลู่เทศบาล. ทิพย
ประกันภัย

19,688.00 19,688.00 เมย.64

รวมอดเงิน 19,688.00

(....บางสาฬนทพำกาน! น้วพ๊ซน์ ) พ.ธุรการ..2... (...นางสาววรรณี คิรีวัฒนสกุล....) ห.บก.?


