ใบคำขอเอำประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยกำรปฏิบัตงิ ำนตำมสัญญำกำรก่อสร้ ำง
ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่ อโครงกำร

2. ผู้เอำประกันภัย
2.1 ผู้ว่ำจ้ ำง / เจ้ ำของโครงกำร
ชื่ อ :
ที่อยู่ :
2.2 ผู้รับเหมำหลัก
ชื่ อ :
ที่อยู่ :
2.3 บริษัทวิศวกรที่ปรึกษำ (ถ้ ำมี)
ชื่ อ :
ที่อยู่ :
3. ผู้รับเหมำหลักได้ ทำประกันภัยซึ่งคุ้มครองถึงงำนตำมสัญญำเดียวกันหรื อไม่
มี (โปรดระบุจำนวนเงินเอำประกันภัย) ______________________________________________________________
อื่น ๆ (โปรดระบุ) _______________________________________________________________________________
4. ผู้รับเหมำช่ วง
ชื่ อ :
ที่อยู่ :
รำยละเอียดของงำนตำมสัญญำ
1. สถำนที่เอำประกันภัย/ติดตั้งเครื่ องจักร

2. ขอบเขตของงำน / รำยละเอียดของงำน

3. โปรดระบุจำนวนเงินเอำประกันภัยและควำมคุ้มครองที่ท่ำนต้ องกำรทำประกันภัย
ส่ วนที่ 1 งำนก่อสร้ ำงและงำนวิศวกรรมโยธำ

จำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)

- งานก่อสร้าง (งานก่อสร้างถาวรและชัว่ คราว รวมทั้งวัสดุที่จะนาไปประกอบเป็ นส่วน
หนึ่งของงาน)
- วัสดุหรื อสิ่ งของต่าง ๆ ซึ่งผูว้ ่าจ้างงานจัดหาให้
- เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการก่อสร้าง
- เครื่ องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และเครื่ องจักรที่ตรึ งอยูป่ ระจาที่
- การขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- ค่าสถาปนิก ค่านักสารวจ ค่าวิศวกรที่ปรึ กษา ที่ผเู ้ อาประกันภัยจาเป็ นต้องจ่าย ด้วยความ
เห็นชอบของบริ ษทั เพื่อสร้างขึ้นใหม่หรื อเปลี่ยนใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากภัยที่ได้รับความคุม้ ครอง
- ทรัพย์สินเดิมของผูว้ ่าจ้าง
รวมจำนวนเงินเอำประกันภัยทั้งสิ้น

4. โปรดแยกรำยละเอียดของมูลค่ำงำนที่เอำประกันภัย
ส่ วนที่ 2 กำรติดตั้งเครื่ องจักร
- ทรัพย์สินที่จะทาการติดตั้ง รวมทั้งค่าระวางขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
- เครื่ องจักรกลและเครื่ องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
- การขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- ทรัพย์สินเดิมของผูว้ ่าจ้าง (กรณี ที่ยงั ไม่ได้ระบุในส่วนที่ 1)
- ค่าสถาปนิก ค่านักสารวจ ค่าวิศวกรที่ปรึ กษา ที่ผเู ้ อาประกันภัยจาเป็ นต้องจ่าย ด้วยความ
เห็นชอบของบริ ษทั เพื่อสร้างขึ้นใหม่หรื อเปลี่ยนใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากภัยที่ได้รับความคุม้ ครอง
รวมจำนวนเงินเอำประกันภัยทั้งสิ้น
5. ระยะเวลำเอำประกันภัย
5.1

วันเริ่มงำนตำมที่ระบุในสัญญำกำรก่อสร้ ำง

5.2

ระยะเวลำในกำรเก็บวัสดุก่อสร้ ำงก่อนเริ่มงำน

จำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)

5.3

ระยะเวลำกำรก่อสร้ ำง / ติดตั้งเครื่ องจักร
เริ่มต้ นวันที่

สิ้นสุ ดวันที่

5.4

ระยะเวลำบำรุงรักษำ (____ เดือน)

5.5

ระยะเวลำทดสอบกำรทำงำนของเครื่ องจักร (____ สัปดำห์ )

( เดือน)

6. รำยละเอียดของกำรก่อสร้ ำงงำนตำมสัญญำ
6.1

จำนวนอำคำร

6.2

ควำมยำว ควำมสู ง ควำมลึก จำนวนชั้นของอำคำร

6.3

พื้นที่ก่อสร้ ำงทั้งหมด

6.4

ฐำนรำก (วิธีกำรทำฐำนรำก ระดับควำมลึกของกำรขุด)

6.5

งำนของท่ ำนรวมถึงงำนชั้นใต้ ดินหรื อไม่
รวม

ไม่ รวม

6.5.1 จำนวนชั้นใต้ ดิน
6.5.2 ควำมลึกของกำรขุด
6.5.3 พื้นที่กำรขุด
6.6

วิธีกำรก่อสร้ ำง

6.7

ประเภทวัสดุก่อสร้ ำง

เมตร x

เมตร

7. งำนที่ทำโดยผู้รับเหมำช่ วง

8. สภำพของดินชั้นล่ำง
หิน

ดินปนกรวด

ดินทรำย

ดินเหนียว

คันดิน

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

9. งำนของท่ ำนมีกำรป้องกันดินหรือไม่
มี

ไม่ มี

10. ประเภทของกำรป้องกันดิน
แผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) แบบยึดติด (Interlocked) / แบบไม่ ยึดติด (Unlocked)
ควำมยำว

เมตร

ควำมลึก

เข็มไม้ (Timber Pile) จำนวนแถวที่ตอก
ควำมยำว

เมตร
แถว

เมตร

ควำมลึก

เมตร

Diaphragm – Wall (ระบุควำมหนำ / ควำมลึก / ควำมกว้ำง)
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

11. ระดับน้ำใต้ ดนิ

12. บริเวณสถำนที่ก่อสร้ ำง มีทรัพย์สินใต้ ดินหรือไม่ ถ้ ำมี โปรดระบุรำยละเอียด

13. ภัยธรรมชำติที่ปรำกฏและภัยอื่น ๆ ที่อำจทำให้ เกิดควำมเสียหำย
13.1 ภัยธรรมชำติ
น้ำท่ วม

แผ่นดินไหว

ลมพำยุ

13.2 โอกำสเกิดควำมเสี่ยงภัยจำกภัยดังต่ อไปนี้
อัคคีภัย
ระเบิด

มี
มี

ไม่ มี
ไม่ มี

หำกมี โปรดระบุ
13.3 สถำนที่ก่อสร้ ำงตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเลสำบ / แม่ น้ำ / ทะเล หรื อไม่
ใช่ (โปรดระบุชื่อ / ระยะห่ ำง / ระดับ)
ไม่ ใช่
14. 14.1 ท่ ำนได้ มีกำรเก็บวัสดุที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำงภำยนอกบริเวณก่อสร้ ำงหรื อไม่
มี (โปรดระบุสถำนที่)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

ไม่ มี
14.2 มูลค่ำสู งสุ ดของวัสดุที่จัดเก็บในแต่ ละสถำนที่

14.3 สถำนที่ที่เก็บวัสดุก่อสร้ ำงมีกำรรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่
มี

ไม่ มี

15. งำนตำมสัญญำนี้ เป็ นกำรขยำยหรื อเพิม่ เติมจำกโครงสร้ ำงตัวอำคำรเดิมที่มีอยู่แล้วหรื อไม่
ใช่

ไม่ ใช่

16. หำกใช่ โครงสร้ ำง ตัวอำคำรดังกล่ำวมีกำรดำเนินงำนระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงหรือไม่

ใช่

ไม่ ใช่

17. มีส่วนหนึ่งส่ วนใดของงำนตำมสัญญำนีท้ ี่เชื่ อมต่อกับทรัพย์สินเดิมของผู้ว่ำจ้ ำงหรื อไม่
มี (โปรดระบุ)

ไม่ มี

18. โปรดระบุควำมคุ้มครองที่ท่ำนต้องกำรเพิม่ เติม

ข้ อมูลเพิม่ เติมสำหรับงำนเข็ม (ถ้ำต้ องกำรควำมคุ้มครอง)
1. ท่ ำนต้ องกำรควำมคุ้มครองสำหรับงำนเข็มหรื อไม่

ต้ องกำร

2. จำนวนเข็ม

ไม่ ต้องกำร

ต้ น

3. ชนิดของเข็ม

เข็มตอก (Impact Piles)

เข็มเจำะ (Bared Piles)

เข็มกึ่งเจำะ (Auger Piles)

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ขนำด ควำมยำว
4. ระยะเวลำงำนเข็ม

เมตร
วัน / เดือน / ปี

มูลค่ำงำนเข็ม

บำท

บริษัทผู้รับเหมำงำนเข็ม
5. ท่ ำนมีแผนผังงำนเข็มหรื อไม่

มี (โปรดแนบเอกสำร)

ไม่มี

6. ท่ ำนต้ องกำรควำมคุ้มครองควำมรับผิดต่ อบุคคลภำยนอก สำหรับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรสั่นสะเทือน กำรถอดถอน และ
กำรอ่อนตัวของสิ่งคำ้ จุน (Vibration, Removal or Weakening of Support) หรื อไม่

ต้ องกำร

ไม่ ต้องกำร

ส่ วนที่ 3 ควำมรับผิดต่ อบุคคลภำยนอก
1. จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด
1.1 สำหรับกำรบำดเจ็บทำงร่ ำงกำย หรื อกำรเสียชีวิต หรื อควำมเจ็บป่ วย:

1.2 สำหรับควำมสู ญเสียหรื อควำมเสียหำยต่ อทรัพย์สิน:
จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดต่ ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือควำมสู ญเสียและควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ หลำยครั้งซึ่งถือเป็ นอุบัติเหตุ
เดียวกันสำหรับข้อ 1.1 และข้อ 1.2 รวมกันไม่ เกิน:
จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดสู งสุดตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย:
2. มีบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ เอำประกันภัยควำมคุ้มครองควำมรับผิดต่ อบุคคลภำยนอก ซึ่งให้ ควำมคุ้มครองถึงงำนตำมสัญญำ
เดียวกันนีห้ รื อไม่
มี (โปรดระบุจำนวนเงิน) _____________________________________
3. ท่ ำนต้ องกำรขยำยควำมคุ้มครอง Cross Liability หรือไม่

ต้ องกำร

ไม่ มี
ไม่ ต้องกำร

ทรัพย์สินข้ ำงเคียงบริเวณงำนก่อสร้ ำง
1. มีทรัพย์สินเดิมของผู้ว่ำจ้ ำง (Principal’s Existing Property) รอบๆ หรื อในบริเวณก่อสร้ ำงหรื อไม่ อันอำจจะเกิดควำม
เสียหำยได้ จำกกำรก่อสร้ ำงหรื อไม่
มี (โปรดระบุ) _______________________________

ไม่มี

2. รำยละเอียดของทรัพย์สินข้ ำงเคียง
ด้ ำนหน้ ำ
ประเภทของอำคำร
จำนวนชั้น / หลัง
สิ่งปลูกสร้ ำง
สภำพของอำคำร
เจ้ ำของทรัพย์สิน

ด้ ำนหลัง

ด้ ำนขวำ

ด้ ำนซ้ ำย

ใช้ ประกอบกำรเป็ น
ระยะห่ ำง (เมตร)
ประวัติ
1. ประสบกำรณ์ ที่ผ่ำนมำของผู้รับเหมำหลัก / ผู้รับเหมำย่อย (โดยย่อ)

2. โปรดระบุโครงกำรที่มีลักษณะของงำน ประเภทของงำน ขนำดของงำนที่ใกล้เคียงกันของผู้รับเหมำใน 3 ปี ที่ผ่ำนมำ

3. งำนของท่ ำนที่เคยได้ รับควำมเสียหำย ในระยะเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ถ้ ำมีโปรดให้ รำยละเอียดถึงสำเหตุ และจำนวนเงินควำมเสียหำย

ท่ ำนเคยถูกปฏิเสธกำรขอเอำประกันภัย หรื อยกเลิกประกันภัย หรือขอเก็บเบีย้ ประกัยภัยเพิม่ จำกบริษัทประกันภัยหรือไม่
หำกมีโปรดให้ รำยละเอียด

โปรดแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
1. Copy of Contract Works หรื อ เอกสำร Tender (สัญญำกำรทำงำนก่อสร้ ำง / ติดตั้งเครื่ องจักร)
2. Location Map (แผนผังสถำนที่ก่อสร้ ำงหรื อติดตั้งเครื่ องจักร)
3. Ground Floor Plan (Architect’s Plan) (แผนผังพืน้ ชั้นล่ำง)
4. Underground Floor Plan (Architect’s Plan) (แผนผังชั้นใต้ ดิน)
5. Drawing Map (ภำพวำดโครงกำร)
6. Project Schedule (ตำรำงกำรทำงำนของโครงกำร)
7. Piling Plan (แผนผังงำนตอกเสำเข็ม)
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองข้ อแถลงข้ ำงต้น และข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจถึงควำมคุ้มครองที่จะได้ รับภำยใต้ ข้อตกลง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันภัย
ทั้งนี้ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของข้ ำพเจ้ ำ ต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

___________________________________
(
)
ลงลำยมือชื่ อผู้เขียนหรื อพิมพ์

___________________________________
(
)
ลงลำยมือชื่ อผู้ขอเอำประกันภัย
วันที่…………เดือน………… พ.ศ..............…

❑ กำรประกันภัยโดยตรง ❑ ตัวแทนประกันวินำศภัย ❑ นำยหน้ ำประกันวินำศภัย ใบอนุญำตเลขที่.................................
คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความเป็ นจริ งทุกข้อ หากผูเ้ อาประกันภัยปกปิ ดข้อความจริ ง หรื อแถลงข้อความอันเป็ นเท็จจะมีผลให้
สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็ นโมฆียะ ซึ่งบริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 865
บริ ษทั มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน) มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ๆสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
URL: https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504
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