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หลกัการและเหตุผล 
  

 อุบติัเหตุเป็นเร่ืองท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้า่จะมีมาตรการในการป้องกนัมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานก่อสร้างท่ีมี
มูลค่าโครงการสูง และวิธีการก่อสร้างท่ีสลบัซบัซ้อนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งในแง่จ านวนคนและเคร่ืองจกัรเป็นจ านวนมาก 
นอกจากผูเ้ก่ียวขอ้งจะระมดัระวงัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนแลว้ การจดัท าประกนัภยัโครงการแบบ C.A.R. (Contractor’s 
All Risks) ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการช่วยบรรเทาความเสียหายเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึน แต่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการก่อสร้างควร
จะทราบในรายละเอียดของกรมธรรม์แบบ C.A.R. วา่ในการซ้ือประกนัควรท่ีจะเลือกซ้ือประกนั C.A.R. อยา่งไรท่ีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด หลกัสูตรในการสัมมนาคร้ังน้ี ผูเ้ขา้สัมมนาจะไดรั้บความรู้ในการประกนัภยัแบบ C.A.R. จนถึง
ระดบัเขา้ใจการเลือกซ้ือประกนัภยัแบบ C.A.R. รวมถึงหากเกิดอุบติัเหตุข้ึนจะสามารถเรียกร้องการชดใช้จากบริษทั
ประกนัภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการประกนัภยัจึงไดเ้ชิญวิทยากรผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญในดา้นน้ีมากวา่ 30 ปี มาให้ความรู้    ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกนัภยัก่อสร้าง การอ่านสัญญา การท าสัญญา  
ขอ้จ ากดัของกรมธรรมป์ระกนัภยัรวมถึง การซ้ือ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ อีกทั้งได้
มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหาในส่วนของวิธีปฏิบติัเบ้ืองตน้เม่ือเกินอุบติัเหตุ หนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยัในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ  
 
คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา 
เจา้ของธุรกิจ, ผูเ้ก่ียวขอ้งวงการประกนัภยั , ผูบ้ริหารโครงการ, วศิวกร สถาปนิก และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัว่ไป 
 
วทิยากร    
คุณทศัน์ชัย  บัณฑิตกุล    กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยามชวัร์ต้ี จ  ากดั  

อาจารยส์ถาบนัประกนัภยัไทย (Thailand Insurance Institute-TII) 
  



ก าหนดการ     
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-10.30 น.  ประกนัภยัในสายตาของผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัประกนัภยั – ประเภทของ  
  กรมธรรมป์ระกนัภยั 
  คุณลกัษณะหรือธรรมชาติของกรมธรรมป์ระกนัภยั – ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ท่ี  
  ส าคญัยิง่ก่อนซ้ือประกนัภยั 
  การจดัการเก่ียวกบัประกนัภยัของเจา้ของโครงการหรือของบริษทัผูรั้บเหมา –  
  ขอ้จ ากดักรมธรรมร์ายปีของผูรั้บเหมาลิฟตท่ี์มีประกนัภยัไวเ้ฉพาะอยูแ่ลว้ 
  ท าไมผูว้า่จา้งตอ้งเป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วม – แง่กฎหมายบางขอ้ท่ีควรทราบ 
  ขอ้จ ากดัของกรมธรรมม์าตรฐานกบัลกัษณะประมูลงาน – ส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ 
  บทบาทของผูอ้อกแบบก่อสร้าง (Designer) กบัผลกระทบท่ีมีต่อกรมธรรม ์
10.30-10.45 น. พกัด่ืมน ้าชา-กาแฟ 
10.45-12.00 น.  บทบาทของวศิวกรท่ีปรึกษา (Engineering Consultant) กบัผลกระทบต่อการ  
  เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม) 
  วธีิซ้ือประกนัภยัของเจา้ของโครงการหรือผูรั้บเหมา 
  กรมธรรมท่ี์ดีกบับริษทัประกนัภยัท่ีดีมีขอ้พิจารณา (Criteria) อยา่งไร ? 
  สัญญาก่อสร้างระหวา่งผูว้า่จา้งกบัผูรั้บเหมาในแง่ของประกนัภยั และการลด  
  ความเส่ียงของผูอ้อกแบบก่อสร้างและวศิวกรท่ีปรึกษา 
  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่ออตัราเบ้ียประกนัภยั 
  วธีิการคิดเบ้ียประกนัภยั – ประกนัภยัเตม็มูลค่าเม่ือเร่ิมโครงการหรือค่อยๆ   
  ทยอยเพิ่มมูลค่า 
  ค าแปลและเง่ือนไขกรมธรรมเ์ส่ียงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมา (Contractors’ All  
  Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรมป์ระกนัภยังานตามสัญญา (Contract Works   
  Insurance) 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-15.15 น.   ค าแปลและเง่ือนไขกรมธรรมเ์ส่ียงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมา (Contractors’ All  
  Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรมป์ระกนัภยังานตามสัญญา (Contract Works   
  Insurance)  (ต่อ) 
  ทา้ยท่ีสุดแลว้หวัใจของประกนัภยัทุกชนิดอยูท่ี่ใด - ส่ิงท่ีท่านตอ้งใส่ใจ  
  การมีกรมธรรมป์ระกนัภยักบัการซ้ือความคุม้ครองประกนัภยัเหมือนหรือต่าง  
  กนัอยา่งไร? 
  กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีดีกบัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีดีเป็นอนัเดียวกนัหรือไม่? 



  เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรก่อสร้าง (Contractors’ Plant & Equipment –CPE) –   
  ประกนัภยัอยา่งไรไม่ใหมี้ปัญหา? 
15.15-15.30 น. พกัด่ืมน ้าชา-กาแฟ 
15.30-16.15 น.  แนวความคิดท่ีถูกตอ้งในการซ้ือประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัควรทราบ 
  กรณีศึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม) โดยจะเนน้จากปัญหาท่ี  
  เกิดข้ึนกลบัไปสู่ทฤษฎี 
  ปัญหา (ถา้มี) 
16.15-18.00 น.  วธีิปฏิบติัเบ้ืองตน้เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
  บริษทัประกนัภยัคิดอยา่งไรเม่ือเกิดอุบติัเหตุ 

 ความหมายและบทบาทของผูส้ ารวจภยั (Surveyor) และผูป้ระเมินความเสียหาย (Adjuster) 
 หนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยัในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ขอ้กฎหมายท่ีส าคญัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าประกนัภยัและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 การระงบัขอ้พิพาทในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ถาม-ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)  
โทรศัพท์ 0-21844600-9, 0-23192708-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร 
โทรสาร 0-2184-4662 e-mail : chadaporn.eit@gmail.com , eit@eit.or.th   
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ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท......./....................โทรศัพท์..........................................................  
ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท  ........................................................................................................................................................................................  
เลขท่ี .......................... หมู่ที ่................................... อาคาร ...........................................................    ซอย   ............................................................  
ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................  
จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย ์................................................... โทรศัพท ์........................................................................  
โทรสาร.................................................................................................. E-mail : ....................................................................................................  
ผู้ประสานงานโดย ............................................................................................................  โทรศัพท ์  ....................................................................  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.............................................................................      ส านักงานใหญ่ หรือ  สาขา................................................. 
ค่าลงทะเบียน  (อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง,  เอกสารบรรยาย  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จา่ย  3%) 
 

 สมาชิก วสท.       3,000   บาท/ท่าน 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป     3,200   บาท/ท่าน 
        

 

 

 

 

 

 

การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์     เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส ์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ  
    ส่งแฟกซ์มาท่ี 0-2-184-4662  หรือ E-Mail : chadaporn.eit@gmail.com 
 
ประสานงาน และสอบถามข้อมูล  : วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.)   
โทรศัพท์ 02-184-4600 ต่อ 524 (คุณชฎาพร)  
โทรสาร 0-2184-4662 หรือ E-Mail : chadaporn.eit@gmail.com 


