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หลักการและเหตุผล

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา

วิทยากร

การสัมมนาเรื่อง
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการสูง และวิธีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ทั้งในแง่จำานวนคนและเครื่องจักรเป็นจำานวนมาก นอกจากผู้เกี่ยวข้องจะระมัดระวังไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นแล้ว การจัดทำาประกันภัยโครงการแบบ C.A.R. (Contractor’s All Risks) ก็เป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง
ควรจะทราบในรายละเอียดของกรมธรรม์แบบ C.A.R. ว่าในการซื้อประกันควรที่จะเลือกซื้อ
ประกัน C.A.R. อย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะ
ได้รับความรู้ในการประกันภัยแบบ C.A.R. จนถึงระดับเข้าใจการเลือกซื้อประกันภัยแบบ C.A.R. 
รวมถึงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถเรียกร้องการชดใช้จากบริษัทประกันภัยได้อย่างถูกต้อง 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการประกันภัยจึงได้
เชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากว่า 30 ปี มาให้ความรู้    ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การประกันภัยก่อสร้าง การอ่านสัญญา การทำาสัญญา  ข้อจำากัดของกรมธรรม์ประกันภัยรวม
ถึง การซื้อ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งได้มีการปรับปรุง
เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกินอุบัติเหตุ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 

1.  นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม 
พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
2.  ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่ง
กำาหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50 
ของลูกจ้างทั้งหมด
3.  มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
การสัมมนา (301) สาขาวิศวกรรมโยธา (01) จำานวน CPD 7 หน่วย

เจ้าของธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย  ผู้บริหารโครงการ วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำากัด 
    อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย(Thailand Insurance Institute-TII)
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กำาหนดการ

08.00-08.30 น ลงทะเบียน 
08.30-10.30 น. • ประกันภัยในสายตาของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย 

– ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
• คุณลักษณะหรือธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัย – ความ

เข้าใจเบื้องต้นที่สำาคัญยิ่งก่อนซื้อประกันภัย
• การจัดการเก่ียวกับประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือของ

บริษัทผู้รับเหมา – ข้อจำากัดกรมธรรม์รายปีของผู้รับเหมาลิฟต์
ที่มีประกันภัยไว้เฉพาะอยู่แล้ว

• ทำาไมผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม – แง่กฎหมายบาง
ข้อที่ควรทราบ

• ข้อจำากัดของกรมธรรม์มาตรฐานกับลักษณะประมูลงาน –    
สิ่งที่ต้องเรียนรู้

• บทบาทของผู้ออกแบบก่อสร้าง (Designer) กับผลกระทบที่มี
ต่อกรมธรรม์

10.30-10.45 น. พักดื่มนำ้าชา-กาแฟ
10.45-12.00 น. • บทบาทของวิศวกรที่ปรึกษา (Engineering Consultant) กับ

ผลกระทบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม)
• วิธีซื้อประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา
• กรมธรรม์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยท่ีดีมีข้อพิจารณา(Criteria) 

อย่างไร ?
• สัญญาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาในแง่ของประกันภัย 

และการลดความเสี่ยงของผู ้ออกแบบก่อสร้างและวิศวกร       
ที่ปรึกษา

• องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย
• วิธีการคิดเบี้ยประกันภัย – ประกันภัยเต็มมูลค่าเมื่อเริ่มโครงการ

หรือค่อยๆ ทยอยเพิ่มมูลค่า
• คำาแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู ้รับเหมา          

(Contractors’ All Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงาน
ตามสัญญา (Contract Works Insurance)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561



4

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.15 น.  • คำาแปลและเง่ือนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา 

(Contractors’ All Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัย
งานตามสัญญา (Contract WorksInsurance)  (ต่อ)

• ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของประกันภัยทุกชนิดอยู่ที่ใด - สิ่งที่ท่าน
ต้องใส่ใจ 

• การมีกรมธรรม์ประกันภัยกับการซื้อความคุ้มครองประกันภัย
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

• กรมธรรม์ประกันภัยท่ีดีกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นอัน
เดียวกันหรือไม่? 

• เครื่องมือ เครื่องจักรก่อสร้าง (Contractors’ Plant & Equipment 
–CPE) –ประกันภัยอย่างไรไม่ให้มีปัญหา?

15.15-15.30 น. พักดื่มนำ้าชา-กาแฟ
15.30-16.15 น. • แนวความคิดที่ถูกต้องในการซ้ือประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย

ควรทราบ
• กรณีศึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม) โดยจะเน้น

จากปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไปสู่ทฤษฎี
• ปัญหา (ถ้ามี)

16.15-18.00 น. • วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
• บริษัทประกันภัยคิดอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
• ความหมายและบทบาทของผู้สำารวจภัย (Surveyor) และ       

ผู้ประเมินความเสียหาย (Adjuster)
• หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
• ข้อกฎหมายที่สำาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำาประกันภัยและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
• การระงับข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
• ถาม-ตอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
โทรศัพท์  02-184-4600-9 ต่อ 524 ติดต่อ ชฎาพร  โทรสาร 02-184-4662

E-mail :  chadaporn.eit@gmail.com  www.eit.or.th
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¦	 เงินสด	ชำ�ระเงินสดที่	อ�ค�ร	วสท.	ชั้น	5	(ออกจ�กลิฟต์ขว�มือ)

¦	 เช็คสั่งจ่�ย	สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

¦	 โอนเงินเข้�บัญชี	เงินฝ�กออมทรัพย์		ช่ือบัญชี	“สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์”	 

	 	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	ส�ข�สภ�ก�ช�ดไทย	 เลขบัญชี	045-2-03026-1

	 	 ธน�ค�รกรุงเทพ	ส�ข�สุรวงศ์		 เลขบัญชี	147-4-32388-6	

	 	 ธน�ค�รกรุงไทย	ส�ข�จ�มจุรีสแควส์		 เลขบัญชี	162-0-09914-4

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

1.	ชื่อ-สกุล	 มือถือ เลขที่สม�ชิก	วสท.

2.	ชื่อ-สกุล	 มือถือ เลขที่สม�ชิก	วสท.

3.	ชื่อ-สกุล	 มือถือ เลขที่สม�ชิก	วสท.

หน่วยง�น/บริษัท 	เลขที่	 หมู่	  

ซอย	 ถนน	 ตำ�บล/แขวง

อำ�เภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.

โทรศัพท์	 	โทรส�ร 	E-mail:

ชื่อ-สกุล	ผู้ประส�นง�นก�รอบรม  

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี   r	สำ�นักง�นใหญ่  r	ส�ข�	

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม	โทร.	0-2184-4600-9	ต่อ	254	(ฝ่�ยวิช�ก�รโครงก�ร)	แฟกซ์	0-2184-4662
email:chadaporn.eit@gmail.com,	eit@eit.or.th

กรณีโอนเงินเกรุณาส่งแฟ็กซ์สลิปในการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และชื่องาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย
โทรสาร 0-2184-4662  email: eit@eit.or.th

ใบสมัครการสัมมนาเรื่อง 

ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค�าแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การช�าระเงิน

ค่าลงทะเบยีน
¦ สมาชิก วสท. 3,000 บาท/ท่าน

¦ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 3,200 บาท/ท่าน

***ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

 1.  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำานวน 
                         2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำาระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำานวนของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา  ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 **แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหต ุ:  วสท. ได้รบัยกเว้นการหกัภาษ ีณ ท่ีจ่ายร้อยละ 3 ราคารวมภาษมีลูค่าเพ่ิม 7%  อตัรารวมค่าเอกสาร และอาหารว่าง น�า้ชา  กาแฟ  กรณีที่
เรียนไม่ 80% ของหลกัสตูรอบรม วสท.ขอยกเว้นการออกวุฒบัิตรรบัรอง  ส�าหรบัผูเ้ข้าอบรมทีช่�าระค่าลงทะเบยีนในราคา ข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ/บคุคลทัว่ไป 
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วิชาชพีวิศวกร หรอื ส�าเนาวุฒกิารศกึษา) เพ่ือแจ้งความจ�านงในการใช้สิทธ์ิโดยสมบรูณ์ ภายในวันท่ีจดัอบรมเท่าน้ัน 
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