การสั มมนาเรื่อง
ก่อสร้ างเสี่ ยงภัยประกันภัยช่ วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่ นที่ 16
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560
เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักการและเหตุผล
อุบตั ิเหตุเป็ นเรื่ องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้วา่ จะมีมาตรการในการป้ องกันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่มี
มูลค่าโครงการสู ง และวิธีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในแง่จานวนคนและเครื่ องจักรเป็ นจานวนมาก
นอกจากผูเ้ กี่ ยวข้องจะระมัดระวังไม่ให้เกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึนแล้ว การจัดทาประกันภัยโครงการแบบ C.A.R. (Contractor’s
All Risks) ก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเสี ยหายเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน แต่ผเู ้ กี่ยวข้องในการก่อสร้างควร
จะทราบในรายละเอียดของกรมธรรม์แบบ C.A.R. ว่าในการซื้ อประกันควรที่จะเลือกซื้ อประกัน C.A.R. อย่างไรที่ให้
เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด หลักสู ตรในการสัมมนาครั้งนี้ ผูเ้ ข้าสัมมนาจะได้รับความรู ้ ในการประกันภัยแบบ C.A.R. จนถึง
ระดับเข้าใจการเลื อกซื้ อประกันภัยแบบ C.A.R. รวมถึ งหากเกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึนจะสามารถเรี ยกร้ องการชดใช้จากบริ ษทั
ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญของการประกันภัยจึงได้เชิ ญวิทยากรผูท้ ี่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้มากว่า 30 ปี มาให้ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยก่อสร้าง การอ่านสัญญา การทาสัญญา
ข้อจากัดของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึง การซื้ อ การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น อีกทั้งได้
มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมเนื้ อหาในส่ วนของวิธีปฏิบตั ิเบื้องต้นเมื่อเกินอุบตั ิเหตุ หน้าที่ของผูเ้ อาประกันภัยในการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทน ฯลฯ
คุณสมบัติของผู้เข้ าสั มมนา
เจ้าของธุ รกิจ, ผูเ้ กี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผูบ้ ริ หารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทัว่ ไป
วิทยากร
คุณทัศน์ ชัย บัณฑิตกุล

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยามชัวร์ ต้ ี จากัด
อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

กาหนดการ
08.00-08.30 น.
08.30-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.15 น.

ลงทะเบียน
 ประกันภัยในสายตาของผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ประกันภัย – ประเภทของ
กรมธรรม์ประกันภัย
 คุณลักษณะหรื อธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัย – ความเข้าใจเบื้องต้นที่
สาคัญยิง่ ก่อนซื้ อประกันภัย
 การจัดการเกี่ยวกับประกันภัยของเจ้าของโครงการหรื อของบริ ษทั ผูร้ ับเหมา –
ข้อจากัดกรมธรรม์รายปี ของผูร้ ับเหมาลิฟต์ที่มีประกันภัยไว้เฉพาะอยูแ่ ล้ว
 ทาไมผูว้ า่ จ้างต้องเป็ นผูเ้ อาประกันภัยร่ วม – แง่กฎหมายบางข้อที่ควรทราบ
 ข้อจากัดของกรมธรรม์มาตรฐานกับลักษณะประมูลงาน – สิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู้
 บทบาทของผูอ้ อกแบบก่อสร้าง (Designer) กับผลกระทบที่มีต่อกรมธรรม์
พักดื่มน้ าชา-กาแฟ
 บทบาทของวิศวกรที่ปรึ กษา (Engineering Consultant) กับผลกระทบต่อการ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน (เคลม)
 วิธีซ้ื อประกันภัยของเจ้าของโครงการหรื อผูร้ ับเหมา
 กรมธรรม์ที่ดีกบั บริ ษทั ประกันภัยที่ดีมีขอ้ พิจารณา (Criteria) อย่างไร ?
 สัญญาก่อสร้างระหว่างผูว้ า่ จ้างกับผูร้ ับเหมาในแง่ของประกันภัย และการลด
ความเสี่ ยงของผูอ้ อกแบบก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึ กษา
 องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย
 วิธีการคิดเบี้ยประกันภัย – ประกันภัยเต็มมูลค่าเมื่อเริ่ มโครงการหรื อค่อยๆ
ทยอยเพิ่มมูลค่า
 คาแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมา (Contractors’ All
Risks – C.A.R.) หรื อกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works
Insurance)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 คาแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมา (Contractors’ All
Risks – C.A.R.) หรื อกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works
Insurance) (ต่อ)
 ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของประกันภัยทุกชนิดอยูท่ ี่ใด - สิ่ งที่ท่านต้องใส่ ใจ
 การมีกรมธรรม์ประกันภัยกับการซื้ อความคุม้ ครองประกันภัยเหมือนหรื อต่าง
กันอย่างไร?
 กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีกบั การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่ดีเป็ นอันเดียวกันหรื อไม่?

15.15-15.30 น.
15.30-16.15 น.

16.15-18.00 น.

 เครื่ องมือ เครื่ องจักรก่อสร้าง (Contractors’ Plant & Equipment –CPE) –
ประกันภัยอย่างไรไม่ให้มีปัญหา?
พักดื่มน้ าชา-กาแฟ
 แนวความคิดที่ถูกต้องในการซื้ อประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยควรทราบ
 กรณี ศึกษาการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน (เคลม) โดยจะเน้นจากปัญหาที่
เกิดขึ้นกลับไปสู่ ทฤษฎี
 ปัญหา (ถ้ามี)
 วิธีปฏิบตั ิเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
 บริ ษทั ประกันภัยคิดอย่างไรเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
 ความหมายและบทบาทของผูส้ ารวจภัย (Surveyor) และผูป้ ระเมินความเสี ยหาย (Adjuster)
 หน้าที่ของผูเ้ อาประกันภัยในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
 ข้อกฎหมายที่สาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาประกันภัยและการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
 การระงับข้อพิพาทในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
 ถาม-ตอบ

ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 16
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560
เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอสารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร)

ชื่อ – นามสกุล .................................................................. เลขที่สมาชิก วสท......./....................โทรศัพท์..........................................................
ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท ........................................................................................................................................................................................
เลขที่ .......................... หมู่ที่................................... อาคาร ........................................................... ซอย ............................................................
ถนน .................................................................. ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต ................................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... โทรศัพท์ ........................................................................
โทรสาร.................................................................................................. E-mail :....................................................................................................
ผู้ประสานงานโดย ............................................................................................................ โทรศัพท์ ....................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี.............................................................................  สานักงานใหญ่ หรือ  สาขา.................................................

ค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%)

 สมาชิก วสท.
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป

2,800 บาท/ท่าน
3,000 บาท/ท่าน

ข้อปฏิบตั ิกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้
 กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนือ่ งจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจานวน
 กรณีลกู ค้าได้ลงทะเบียน (ชาระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนือ่ งจากเหตุใดก็ตามขอให้ถอื ปฏิบัติดังต่อไปนี้
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน
คืนเงินให้เต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน
หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การชาระค่าลงทะเบียน
 เงินสด
 เช็ค
 โอนเงิน

ชาระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรสี แควส์
เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สาเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2319-2710 หรือ E-Mail : chadaporn.eit@gmail.com
ประสานงาน และสอบถามข้อมูล : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
โทรศัพท์ 02-184-4600 ต่อ 524 (คุณชฎาพร)

โทรสาร 0-23192710-11 หรือ E-Mail : chadaporn.eit@gmail.com

