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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

(หมายความว่า C.A.R. จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้าง) แต่ประกัน

ภัย C.A.R. ตามปกตินี้จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัย

ธรรมชาติ (Acts of God) ซึ่งจะต่างจากการประกันภัยของบ้านพัก

อาศยั ทีท่างส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะก�าหนดให้คุ้มครองทั้งหมด แม้ว่า C.A.R. 

โดยปกตจิะไม่คุม้ครองความเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิแต่ถ้าหากเรา

ต้องการความคุ้มครองก็สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมให้ครอบคลุมใน

ส่วนนี้ได้ 

เมื่อเกิดความเสียหายทางประกันภัยจะส่งตัวแทนเข้ามา

ส�ารวจความเสยีหายและหาต้นตอของสาเหตุนัน้ๆ มาพจิารณาว่าอยู่

ในความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ทางโครงการ

เกดิเหตเุพลงิไหม้ เมือ่แจ้งทางประกนัภยัเข้ามาส�ารวจความเสยีหาย 

เขาจะมาตรวจสอบหาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ หากพบว่าสาเหตุ

เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากความประมาทของผู้รับเหมาก็อยู่ใน

กำร
ประกนัภยัความเส่ียงภัยทุกชนิดของผู้รบัเหมา (Contrac-

tor’s All Risks Insurance) หรือที่คนในวงการก่อสร้าง

เรียกกันสั้นๆ ว่า C.A.R. เป็นการซื้อความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในช่วงที่ผู้รับเหมาด�าเนินการก่อสร้าง ผมได้ยินชื่อเจ้าประกันตัวนี้

ตั้งแต่ตอนเริ่มท�างานก่อสร้างมาใหม่ๆ จนถึงวันนี้ตัวผมเองก็ยอมรับ

ครบัว่ายงัมคีวามเข้าใจในตวัประกนันีไ้ม่ดพีอ จงึต้องปรกึษาหารอืกบั

ตัวแทนขายประกันภัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดโครงการ หรือเมื่อเกิด

เหตทุีต้่องการเคลมประกนัอยูเ่ป็นประจ�า คล้ายกบัการซือ้ประกนัชวีติ 

หรอืประกนัรถยนต์ จะมสัีกก่ีคนทีศ่กึษารายละเอียดของกรมธรรม์ใน

ทุกประเด็น อีกอย่างข้อมูลในกรมธรรม์ก็เขียนด้วยภาษากฎหมายที่

ต้องตีความ หากเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายแล้วก็อาจตีความ

หมายคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้

ผมได้มีโอกาสรับฟังข้อควรรู้เบื้องต้นของประกันภัย C.A.R. 

ทีท่างเจ้าหน้าท่ีตวัแทนขายประกนัช่วยมาอธบิายให้ความรู ้จงึขอน�า

ความรูท้ีไ่ด้รบัมาแบ่งปันต่อ เพราะผมเชือ่ว่ามคีนอกีหลายๆ คนทีต้่อง

เกี่ยวข้องกับประกันภัยดังกล่าวนี้ แต่ไม่เคยรู้เรื่องที่จะกล่าวถึงด้าน

ล่างนี้เลยครับ

ประกนัภยั C.A.R. ท�าหน้าทีคุ่ม้ครองงานก่อสร้างโครงการนัน้

จะท�าการคุ ้มครองความเส่ียงภัยทุกชนิด ซึ่งผู ้เอาประกันภัยไม่

สามารถคาดหมายได้ (Unforeseen) ที่มีต่องานตามสัญญาก่อสร้าง

และบุคคลที่ 3 ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการนั้น 

Contractor’s All Risks 

เรื่องน่ำรู้ใน 

Insurance (1)
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ความคุม้ครองของประกัน แต่หากพบว่าเกิดจากลมพายุพดัเอากิง่ไม้

หักหล่นมาใส่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าท�าให้ไฟฟ้าลัดวงจรก็จะไม่อยู่ใน

ความคุ้มครองของประกันทันที (หากไม่ซื้อประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ

จากภยัธรรมชาตเิพิม่) เห็นไหมครบัว่าความเสียหายเกิดจากเพลงิไหม้

เหมือนกัน กรณีหนึ่งคุ ้มครองแต่อีกกรณีหนึ่งกลับไม่คุ ้มครอง 

เนือ่งจากการพจิารณาจากเหตตุ้นตอของความเสียหายท่ีเกิดขึน้จรงิๆ

โดยปกติแล้วการคิดเบี้ยประกันภัย C.A.R. จะค�านวณจาก

ต้นทุนในการก่อสร้างโครงการนัน้ๆ นัน่เองครบั แต่หากคณุเป็นผูท้ีอ่ยู่

ในแวดวงงานก่อสร้างแล้วจะทราบดีครับว่า ไม่มีโครงการไหนที่

สามารถสรุปต้นทุนก่อสร้างได้ครบถ้วนสมบูรณ์กันตั้งแต่ตอนว่าจ้าง

ผู้รับเหมา แม้ว่าจะมีการท�าสัญญาว่าจ้างกันครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

กต็าม ระหว่างการก่อสร้างจะมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิไปเรือ่ยๆ จน

เป็นธรรมเนยีมปกตขิองการก่อสร้าง จงึต้องมกีารคดิงานเพิม่-งานลด

เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงงานไปด้วยตลอดการก่อสร้าง ฉะนั้นทาง

ตัวแทนประกันจะต้องการหลักฐานในการประมาณการต้นทุนก่อ

สร้างหลักๆ อยู่ 3 ส่วน คือ 

1)  สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

2)  ตารางแสดงปริมาณงานและราคาจัดจ้าง (BOQ)

3)  รายการบันทึกแสดงงานเปลี่ยนแปลงและราคา (VO)

ส�าหรับรายการที่ 1), 2) นั้นเราสามารถมีได้เมื่อมีการเซ็น

สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาแล้ว แต่เจ้ารายการที่ 3) นี้นี่เองที่เราไม่

สามารถให้ทางบริษัทประกันน�าไปพิจารณาคิดเบี้ยประกันภัยได้

ตั้งแต่แรก ทางบริษัทประกันจึงก�าหนดไว้ว่าหากเจ้างานเพิ่มลดนี้ ไม่

ได้ท�าให้ต้นทุนเพิ่มข้ึนเกิน 20% ก็ยังไม่ต้องเพิ่มทุนประกัน แต่หาก

ระหว่างก่อสร้างเราพบว่าเกิดงานเปลี่ยนแปลงจนท�าให้ต้นทุนการ

ก่อสร้างเพิม่ข้ึนเกนิ 20% จะต้องแจ้งทางบรษิทัประกนัภยัเพือ่ค�านวณ

เพิม่ทุนประกนั ไม่เช่นนัน้หากเกดิเหต ุประกนัจะคุม้ครองตามสดัส่วน

ของต้นทุนการก่อสร้างท่ีคุ้มครองเท่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่น โครงการมี

ต้นทุนในการก่อสร้าง 100 ล้านบาท ต่อมาเกิดงานเพิ่ม 25 ล้านบาท 

แต่ไม่ได้ช�าระทุนประกันเพิ่ม เมื่อเกิดเหตุและต้องการเคลมความ 

เสยีหาย ทางบรษิทัประกันภัยจะคุม้ครองในตามอัตราส่วนทีช่�าระเบีย้

ประกันเอาไว้ คือ 100/125 = 80% เท่านั้น

ทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนประกันได้อธิบายผมว่า ให้จ�าหลักการ

ส�าคัญของ C.A.R. เอาไว้ 3 ข้อ เพราะหลักการนี้ทางหน้างานมักจะ

เข้าใจผิดโดยคิดว่าประกันภัย C.A.R. จะคุ้มครองแต่ความจริงแล้ว

ไม่คุ ้มครอง หรืออาจน�าความเข้าใจผิดนี้ไปชี้แจงข้อมูลตัวแทน 

ประกันที่เข้ามาส�ารวจเหตุจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเคลมค่าเสียหาย

ได้ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ�า ดังนี้

1) “ประกันภัยจะคุ้มครองสิ่งที่ต้องทิ้งอยู่ที่โครงการโดย

ตลอด” หมายความว่า หากอุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ก็ตามจะต้องรื้อ

หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

ถอน หรือน�าออกไปเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประกันจะไม่คุ้มครอง 

สิง่เหล่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น หากมกีารเทคอนกรตีพืน้โครงสร้างระบบ 

post tension อาคาร แล้วเกิดเหตุไม้แบบแตกพังลงมาระหว่าง 

เทคอนกรีต ประกันจะคุ้มครองเฉพาะคอนกรีต เหล็ก ระบบพื้น post 

tension เพราะวัสดุระบบโครงสร้างพื้นอาคารเหล่านี้ต้องอยู่ติดกับ

อาคารไปเมื่ออาคารเสร็จ ฉะนั้นประกันคุ้มครอง แต่ความเสียหาย

ของไม้แบบ นัง่ร้านและค�า้ยันประกันไม่คุ้มครองเพราะทางผูร้บัเหมา

ต้องขนย้ายวัสดุเหล่านี้ออกไปเมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จ

อีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อย คือ กล้องเซอร์เวย์ของโครงการ

สูญหาย หากใช้หลักการนี้ก็จะทราบทันทีนะครับว่าประกันภัยเขาไม่

คุ้มครอง 

ปล.ส�านักงานสนามของทีมวิศวกรที่ต้องท�างานอยู่หน้างาน

ปกติแล้วทาง C.A.R. จะไม่คุ้มครอง แต่เราสามารถคุยกับตัวแทน

ประกันให้ขยายความคุ้มครองในส่วนนี้เพิ่มเติมได้ ซึ่งในบางกรณี

ตัวแทนประกันสามารถเจรจาขอความคุ้มครองในส่วนนี้ได้เพิ่มเติม

โดยไม่ต้องช�าระเบี้ยเพิ่มด้วย แต่แม้ว่าจะได้ความคุ้มครองในส่วน

ส�านักงานสนามนี้เพิ่มเติมแต่ก็มีเงื่อนไขว่าส�านักงานสนามนี้จะต้อง

อยู ่ในพื้นที่ เดียวกับพื้นที่ก ่อสร้างและคุ ้มครองเฉพาะอุปกรณ์

ส�านักงานเท่านั้น ที่ต้องระบุว่าคุ้มครองเฉพาะอุปกรณ์ส�านักงาน

เพราะว่าเคยมีกรณีทางช่างส�ารวจน�ากล้องเซอร์เวย์มาเก็บไว้ใน

ส�านักงานสนามเพราะคิดว่าได้รับการคุ้มครอง เมื่อเกิดเหตุกล้อง

สูญหายก็น�าเรื่องนี้มาเคลมประกันซึ่งมาทราบที่หลังว่าประกันไม่

คุ้มครอง ฉะนั้น ควรวางแผนการเก็บอุปกรณ์ในงานก่อสร้างที่มีค่า

ของโครงการให้รดักมุ เพราะแม้ว่าจะม ีC.A.R. แต่ถ้าหายกต็วัใครตวั

มันนะครับ

ต่อฉบับหน้าอ่าน




