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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

คุ้มครองเช่นกัน!!” เฮ้ย!อะไรกัน? อาจเป็นค�าอุทานของหลายๆ 

คนทีส่งสยัว่าท�าไมจงึไม่คุม้ครอง แต่สาเหตทุีไ่ม่คุม้ครองวงกบ

ชุดนี้ก็คือ เนื่องจากตอนขนส่งนั้นขนจากกระบะรถไปยัง

สโตร์เลย ยังไม่เคยแตะที่พื้นโครงการ ประกันจึงไม่

คุ้มครอง ฟังดูจะเห็นว่าเป็นเงื่อนไขในการรับประกันที่ดู

แปลกและคงสงสัยเหมือนกับผมครับว่าท�าไมถึงมีเงื่อนไขเช่น

นีแ้ละจะไปซเีรยีสกบัการแตะพืน้โครงการขนาดนีท้�าไม ผมได้

สอบถามไปยงัตวัแทนประกนัผูเ้ชีย่วชาญในตวักรมธรรม์เขาก็

ออกตัวกับผมว่า ส่วนตัวเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คาดว่า 

เงือ่นไขเหล่านีถู้กแปลมาจากเงือ่นไขกรมธรรม์ของต่างประเทศ 

เนื่องจากบริษัทประกันภัยของไทยเราจะกระจายความเสี่ยง

โดยการไปซือ้ประกนัภยัจากบรษิทัประกันภยัภายนอกประเทศ

อีกต่อหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขภาษาอังกฤษที่ว่า “after loading 

at site” ซึง่เงือ่นไขนีถ้กูก�าหนดเอาไว้เพือ่ใช้แยกแยะกรณทีีร่ถส่งของ

ของ supplierมาส่งของจะมีทั้งวัสดุของโครงการของเราและ 

โครงการอื่น กรมธรรม์จึงก�าหนดเงื่อนไข “วัสดุแตะพื้น” นี้เป็นเกณฑ์

เพือ่แยกแยะว่าวสัดตุวัไหนเป็นของโครงการทีท่�าประกนัภยัคุม้ครอง

เอาไว้ โดยมีหลักการว่าวัสดุของโครงการก็ควรจะถูกน�าลงมาจาก 

รถขนส่งและแตะที่พื้นโครงการ เมื่อเงื่อนไขการรับประกันนี้ถูกระบุ

เอาไว้ในกรมธรรม์จึงกลายเป็นเกณฑ์ที่ส�าคัญในการพิจารณาการ

ประกัน แม้ว่าจะดูเป็นเงื่อนไขที่ดูแปลกๆ ไปหน่อยก็ตาม ฉะนั้น 

เราควรจะน�าวสัดทุีใ่ช้ในการก่อสร้างนีว้างลงแตะพืน้และเกบ็รปูถ่าย

เอาไว้เป็นหลักฐานว่ามันได้เคยแตะที่พื้นดินมาแล้ว กรณีเกิดความ

เสียหายขึ้นจะได้มีหลักฐานให้ surveyor ดู

3) “บริเวณของอาคารส่วนไหนที่ผู้รับเหมาได้ส่งมอบพื้นที่

แล้ว ประกันภัยไม่คุ้มครอง” ส�าหรับบางโครงการก่อสร้างผู้รับเหมา

จะทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับการเจ้าของงานเข้ามาใช้งาน ทีละส่วนๆ 

จะครบทั้งโครงการ พื้นที่ที่ส่งมอบให้กับเจ้าของแล้วโดยนัยยะคือไม่

2) “ประกันภัยจะคุ้มครองเม่ือเอาวัสดุนั้นๆ มาวางแตะท่ี

พื้นโครงการแล้ว” หมายความว่า วัสดุการก่อสร้างใดๆ ก็ตามจะได้

รบัการคุม้ครองตามกรมธรรม์ก็ต่อเมือ่วสัดนุัน้ต้องแตะท่ีพืน้โครงการ 

ยกตัวอย่างเช่น “กรณีรถบรรทุกขนส่งกระจกเพื่อติดตั้งในโครงการ

เดินทางมาถึงที่โครงการและจอดรอการขนย้ายอยู่ ปรากฏว่ามีเศษ

วสัดตุกหล่นมาจากอาคารกระทบกระจกแตกคากระบะรถบรรทกุเลย 

กรณีนี้ประกันไม่คุ ้มครอง” กรณีแรกน้ีเป็นตัวอย่างท่ีง่ายต่อการ

ท�าความเข้าใจ เหตุผลที่ประกันไม่คุ้มครองเพราะวัสดุยังไม่ได้ถูก 

ขนย้ายออกจากรถขนส่งเลย (ยังไม่แตะพื้น) ประกันจึงไม่คุ้มครอง 

ผมขอยกตวัอย่างอกีคอืกรณทีี ่2 ต่อเลยนะครบั “โครงการมกีารส่ังซือ้

วงกบไม้เพื่อใช้ในการติดตั้งภายในอาคาร เมื่อวงกบไม้ถูกขนส่งเข้า

มาในหน่วยงาน กม็กีารขนส่งโดยการยกเข้าไปจดัเกบ็ในสโตร์ภายใน

อาคารเลย ต่อมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรท�าให้เกิดเพลิงไหม้ที่สโตร์ 

ท�าให้วงกบได้รับเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้นี้ กรณีนี้ประกันก็ไม่

(จบ) (จบ) 
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อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาแล้วและประกัน C.A.R. นี้เอง

เป็นประกันเพื่อคุ้มครองงานก่อสร้างผู้รับเหมา หากพื้นที่นั้นๆ ไม่อยู่

ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาแล้วประกันภัยก็ไม่คุ้มครองเช่นกัน 

แต่ทั้งนี้ประกันภัย C.A.R. ก็ยังคุ้มครองโครงการในระยะประกันผล

งานของผู้รับเหมาตามสัญญาจ้าง เพียงแต่มีข้อแม้อยู่ว่า “ต้องเป็น

ผูร้บัเหมารายเดมิเป็นผูก้ลบัไปแก้ไขงานนัน้ และจะต้องเกิดเหตคุวาม

เสียหายขณะแก้ไขงานด้วยเท่านัน้” ฉะนัน้หากเกดิเหตกุรณมีกีารแจ้ง

ซ่อมงานในระยะเวลาประกันแล้วผู้รับเหมารายเดิมไม่กลับไปแก้ไข

งานตามระยะเวลานดัหมาย เจ้าของงานจงึจดัจ้างผู้รบัเหมารายใหม่

เข้าไปแก้ไขงานแทน หากเกิดเหตุเสียหายขึ้น ประกันจะไม่คุ้มครอง

เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับเหมารายเดิมที่กลับไปแก้ไขงานนั้น หรือใน

กรณีผู้รับเหมารายเดิมเข้าไปซ่อมแซมท่อน�้ารั่วในระยะเวลาประกัน

ผลงาน แต่ปรากฏว่าหลังจากซ่อมท่อเสร็จแล้ว 3 วัน เกิดน�้ารั่วซ�้า 

เนือ่งจากช่างทีเ่ข้าไปซ่อมท�างานไม่เรยีบร้อย ประกนัภยักไ็ม่คุ้มครอง

เช่นกัน เนื่องจากไม่ได้เกิดความเสียหายขณะแก้ไขงาน

หลักการ 3 ข้อนี้เป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องท�าความเข้าใจ

ให้ด ีเพราะหากเกดิเหตเุราสามารถน�าหลกั 3 ข้อข้างต้นนีม้าวิเคราะห์

ด้วยตนเองเบื้องต้นว่ากรณีนั้นๆ ทางประกันภัย C.A.R. คุ้มครอง 

หรือไม่ 

อย่างท่ีเรียนแจ้งไว้ในตอนต้นครับว่าการประกันภัยจะ

คุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้(Unforeseen) ฉะนั้น

ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการคาดหมายไว้ได้ล่วงหน้าประกันจะ

ไม่คุ้มครอง หัวข้อนี้ผมได้สอบถามตัวแทนประกันว่า กรณีเกิดเหตุ

ความเสียหายเนื่องจากความประมาท เช่น การตั้งนั่งร้านค�้ายันไม้

แบบที่ไม่แข็งแรงเพียงพอ ท�าให้น่ังร้านพังขณะเทคอนกรีต หากจะ

มองว่าเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากการคาดหมายไว้ได้ล่วงหน้าก็

สามารถกระท�าได้ เพราะการตั้งนั่งร้านที่ไม่แข็งแรงเพียงพอนั้น อันที่

จริงวิศวกรสามารถค�านวณการถ่ายเทน�้าหนักและออกแบบนั่งร้าน 

ที่สามารถรับน�้าหนักขณะเทคอนกรีตก่อนการเทคอนกรีตได้โดย 

คาดหมายไว้ได้ล่วงหน้าว่าต้องตั้งนั่งร้านอย่างไร แต่กลับไปเลือกตั้ง

นั่งร้านด้วยขนาด หรือระยะที่ต�่ากว่าที่ควร จึงเป็นเหตุให้นั่งร้านพัง 

ทางตวัแทนประกนัผมชีแ้จงว่า จรงิๆ แล้วจะมองอย่างนัน้กเ็ป็นไปได้ 

แต่หากสรุปประเดน็เป็นอย่างนัน้ทัง้หมดจะพบว่าการประกันภยัแทบ

จะไม่คุ ้มครองอะไรเลย เพราะงานก่อสร้างเป็นงานวิศวกรรมที่

สามารถค�านวณวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ฉะนั้นประกันภัย

จงึยงัคุม้ครองอยูก่รณีทีเ่กิดจากความประมาทเลนิเล่อ เว้นแต่เป็นเหตุ

ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจริงๆ ประกันจึงจะ

ปฏิเสธความคุ้มครองได้

สุดท้ายนี้ทางตัวแทนประกันได้ให้ค�าแนะน�าว่า เมื่อเกิดเหตุ

ให้คิดซะว่ากรณีไม่มีประกันภัย C.A.R. เราควรท�าอย่างไรก็ควรท�า

อย่างนัน้ พร้อมยกตวัอย่างประกอบว่า กรณเีกิดเหตเุพลงิไหม้ขึน้ ผูร้บั

หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

เหมาบางรายกลับไม่รีบเรียกรถดับเพลิงมาดับไฟ แต่กลับโทรไป

ปรึกษาทางบริษัทประกันภัยก่อนว่าควรด�าเนินการอย่างไร หากทาง

บรษิทัประกนัภยัสบืทราบได้ว่ามพีฤติกรรมแบบนี ้แล้วท�าให้เกดิความ

เสียหายเพิ่มเติมมากขึ้น ทางประกันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิด-

ชอบความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนี้ได้

อีกทั้งควรถ่ายภาพเหตุการณ์ความเสียหายและซากวัสด ุ

เอาไว้ให้มากทีส่ดุ เพือ่เป็นหลกัฐานในการเคลมประกนั และต้องเกบ็

ซากความเสียหายนี้เอาไว้ เพราะบางกรณีซากเหล่านั้นมีมูลค่า ทาง

บริษัทประกันสามารถน�าซากนั้นไปขายได้ หากจะน�าซากจากความ

เสียหายนี้ไปทิ้ง หรือท�าลายจะต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

จากบรษัิทประกันภยัเสียก่อน เพือ่ป้องกันปัญหาบรษัิทประกนัภยัหกั

มลูค่าซากทีเ่หลอืจากมลูค่าทีเ่คลมได้ เนือ่งจากผูเ้อาประโยชน์ท�าลาย

ซากนั้นก่อนได้รับอนุญาต หรือไม่มีหลักฐานว่าทางบริษัทประกัน

อนุญาตให้ท�าลายซากนั้นได้

การรวบเคลมประกันจ�าพวกความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตลอด

ระยะเวลาการก่อสร้าง เช่น สายไฟฟ้าหาย กระจกเป็นรอย ฯลฯ เรา

มักจะรวบเคลมทีเดียวช่วงใกล้ก่อสร้างเสร็จ ซึ่งทาง surveyor จะเข้า

มาส�ารวจและประเมนิค่า access ว่าความเสยีหายทีเ่รยีกเคลมนี ้น่า

จะเกิดจากเหตุประมาณกี่ครั้ง (จะเรียกเก็บค่า access จากจ�านวน

ครัง้ทีเ่กิดเหตุ) ซึง่เราจะต้องท�าการชีแ้จงตัวแทนประกันภยัถงึลกัษณะ

ในการท�างานของโครงการให้ดี เพราะหากประเมินจ�านวนครั้งที่เกิด

เหตุไว้มาก ทางผู้รับเหมาก็ต้องเสียค่า access มาก ดีไม่ดีอาจคง

เหลือเงินเคลมค่าความเสียหายสุทธิแค่นิดเดียว

ฝากไว้ทิ้งท้ายอีกนิด กรณทีี่มีการสรุปมูลค่าความเสียหายไว้

แล้ว ต่อมาตรวจพบว่ามปีรมิาณความเสยีหายเพิม่เตมิ ให้หยดุท�างาน

และเรยีก surveyor มาส�ารวจใหม่อกีรอบก่อนและท�าเรือ่งด�าเนนิการ

เคลมเพิ่มเติม ก่อนจะท�าการก่อสร้างต่อไปนะครับ

ต่อฉบับหน้าอ่าน


