
กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง
  โดยการเชื่อถือขอแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัยนี้และเพื่อเปนการตอบแทนเบี้ยประกันภัย

  ที่ผูเอาประกันภัยตองชําระใหแกบริษัท บริษัทตกลงรับประกันภัยภายใตขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน เงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบทายของกรมธรรม
  ประกันภัยนี้

  หมวดที่ 1 คําจํากัดความ
  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัยนี้ถอยคําและคําบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ไดใหไวในสวนใดก็ตามของ

  กรมธรรมประกันภัยนี้ จะถือเปนความหมายเดียวกันทั้งหมดไมวาจะปรากฏในสวนใดก็ตาม

  คําวา “กรมธรรมประกันภัย”  หมายความรวมถึง  ตารางกรมธรรมประกันภัย ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเงื่อนไขทั่วไป

  คําวา “บริษัท”  หมายความรวมถึง

 เอกสารแนบทาย เอกสารสลักหลังกรมธรรมประกันภัย เอกสารแสดงรายละเอียด
 การประกันภัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งแหงสัญญาประกันภัยเดียวกัน
 ผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
 บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเปนผูเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม

  คําวา “ความเสียหาย”  หมายความรวมถึง
 ประกันภัย
 ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่เกิดขึ้น
 แกทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้
 จํานวนเงินซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย  คําวา "ความเสียหายสวนแรก"  หมายความรวมถึง
 สําหรับความเสียหายตอเหตุการณที่เกิดขึ้นแตละครั้งและทุกครั้งที่ไดรับการชดใช
 คาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยนี้

  1.        การใชความระมัดระวังตามควร ผูเอาประกันภัยจะตองดําเนินการดวยคาใชจายของตนเอง อยางระมัดระวังตามควรในทุกวิถีทาง
  ที่จะปองกันมิใหเกิดความเสียหาย หรือความรับผิด และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติทางวิศวกรรมทั่วไป ขอกําหนดทางกฎหมาย และ
  ขอแนะนําของผูผลิตที่ไดกําหนดขึ้นมาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ อนึ่งผูเอาประกันภัยจะตองดูแลรักษา
  งานตามสัญญาการกอสราง และ/หรือการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการกอสราง หรือการติดตั้งทั้งหลายที่ไดเอาประกันภัยไวในกรมธรรม
  ประกันภัยนี้

  หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป

  2.      การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้
  บริษัทจะไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเพื่อเปนหลักฐาน
  3.      การตรวจสอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผูแทนของบริษัทอาจเขาไปในสถานที่กอสราง หรือสถานที่เก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัย และตรวจ
  ขอมูล เอกสาร แผนผังที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีสิทธิเขาตรวจสอบทรัพยสินที่เอาประกันภัยในเวลาอันสมควร
  4.      การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีเกิดเหตุการณใด ๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้
  ผูเอาประกันภัยจะตองดําเนินการดังนี้

  4.1    แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชาและนําสงรายละเอียดและหลักฐานทั้งหลายในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใน 30 วันนับ
  แตวันเกิดความเสียหาย เวนแตผูเอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไมอาจกระทําการดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด

  4.2    ดําเนินการภายในอํานาจของตนในการที่จะบรรเทาความเสียหาย

  คําวา “ผูเอาประกันภัย”  หมายความรวมถึง

  4.3    ดูแลรักษาทรัพยสินที่เสียหายและจัดเตรียมใหผูแทน หรือผูสํารวจของบริษัทไดเขาไปตรวจสอบ
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  4.4    แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ เมื่อเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการลักทรัพย หรือการโจรกรรม
  4.5    แจงบริษัทโดยทันทีเมื่อไดรับคําสั่ง หมายศาลหรือคําบังคับของศาล หรือเมื่อมีการดําเนินคดีตอ  ผูเอาประกันภัย

 เมื่อไดมีการแจงตอบริษัทภายใตเงื่อนไขขอนี้แลว ผูเอาประกันภัยอาจดําเนินการซอมแซม หรือเปลี่ยนใหมทดแทนทรัพยสินที่เสียหาย
  สําหรับความเสียหายเล็กนอย สวนกรณีอื่นผูแทนของบริษัทตองเขาไปตรวจสอบความเสียหายเสียกอน โดยผูเอาประกันภัยตองดําเนินการใด ๆ

  การที่บริษัทจะเขารับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยเพื่อเรียกรองคาชดเชยหรือคาทดแทนจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ ไมวาการกระทําดังกลาวนั้นจะกอนหรือ
  5.      การรับช่วงสิทธิ ผูเอาประกันภัยตองกระทําทุกอยางเทาที่จําเปน หรือเทาที่บริษัทเรียกรองใหกระทําตามสมควร โดยคาใชจายของบริษัทใน

  ตามความจําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยและใหงานตามสัญญาการกอสราง และ/หรือติดตั้งเครื่องจักรดําเนินตอไปได

 บริษัทตกลงยินยอมและใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
  ผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท และหากผูมีสิทธิเรียกรองประสงคและเห็นควรยุติขอพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

 เมื่อมีความเสียหายใดเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะสละซากทรัพยสินไมได ไมวาบริษัทจะครอบครอง
  ทรัพยสินดังกลาวหรือไมก็ตาม

  หลังที่ผูเอาประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท
  6.      การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ระหวาง

 ประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
  7.      การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้เปนอันระงับไปทันทีเมื่อ

  7.1    มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของความเสี่ยงภัยของงานตามสัญญา
  7.2    มีการบอกเลิกสัญญาโดยผูวาจาง
  7.3    มีการถอนตัวจากสัญญาโดยผูรับเหมาหลักรายใด
  7.4    มีการหยุดงานเปนระยะเวลาเกินกวา 30 วัน เวนแตเนื่องจากสาเหตุของฤดูกาล
  กรมธรรมประกันภัยนี้จะถือวาสิ้นสุดลง และบริษัทตกลงจะคืนเบี้ยประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมประกันภัย

  8.      การเฉลี่ยความเสียหาย ถาในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏวาทรัพยสินอยางเดียวกัน และ/หรือความรับผิดตามกฎหมายอยางเดียว
 กันไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอื่น ไมวาโดยผูเอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม บริษัทจะรวมชดใชคาสินไหมทดแทนใหไมเกินกวา
 สวนเฉลี่ยตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยตอจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรมประกันภัย
 แตไมเกินกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับประกันภัยไว และเปนที่ตกลงวาการจายคาสินไหมทดแทนเชนนี้บริษัทจะไมยกเอาลําดับการรับประกันภัย
 กอน-หลัง ขึ้นเปนขออางในการเขารวมเฉลี่ยชดใชความเสียหายดังกลาว

 1.      

 นี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวนเวนแตจะไดมีการยินยอมใหมีความคุมครองตอไปดวยการออกเปนเอกสารสลักหลังกรมธรรมประกันภัย

 หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป
 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย สําหรับ

 ความเสียหายส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
 การกระทําโดยเจตนา หรือการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการ ผู้จัดการ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
 สถานที่ก่อสร้างของผู้เอาประกันภัย
 ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือความรับผิดในทางตรงและทางอ้อม อันมีสาเหตุหรือเกิดขึ้นจากสงคราม การรุกราน 
 การกระทําของศัตรูต่างแดน การกระทําอันมีลักษณะคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่) สงคราม
 กลางเมือง การแข็งข้อ การปฏิวัติ การกบฏ การยึดอํานาจ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปดโรงงาน การก่อความไม่สงบ

 2.      

 3.      
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 เปลี่ยนใหมแทนทรัพยสินตาม ขอ (1),(2) หรือ (3) ที่ไดเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ไดรับความคุมครอง ที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรม
 ประกันภัย

 1.2
 กรมธรรมประกันภัย

 อันสืบเนื่องจากเหตุการณซึ่งทําใหเกิดการเรียกรองคาเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยนี้ แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไวในตาราง

 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการออกแบบผิดพลาด
 บริษัทจะไม่รับผิดสําหรับ

 ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด ค่าเสียหายอันได้ยอมความกันเองหรือค่าปรับอันเนื่องมาจากการทํางานล่าช้า หรือหน่วง
 เหนี่ยวงาน หรือเนื่องจากการรับประกันผลงาน คุณภาพงาน

 ของประชาชนที่ถึงขนาดเท่ากับขัดขืนต่อรัฐบาล การยึดอํานาจโดยทหาร หรือกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาร้าย หรือบุคคลผู้ทํา

  ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากหรือเป็นผลเนื่องจาก หรือมีส่วนมาจาก

 ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย เอกสารแนบทาย เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัยเฉพาะขอที่ระบุจํานวนเงินเอาประกันภัย
 ภายใตขอบังคับ ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนและเงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบทายแหงกรมธรรมประกันภัย บริษัทตกลงใหความคุมครอง

 หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

 1.1 

 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา

  หากในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือ
 เหตุการณอันไมอาจคาดหมายได หรือดวยสาเหตุใด ก็ตามที่ไมไดระบุในขอยกเวน จนเปนเหตุใหทรัพยสินนั้นตองไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายดังกลาวแตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่ไดระบุไวในตาราง
 กรมธรรมประกันภัย

 การแทน หรือเกี่ยวกับองค์การทางการเมืองใด ๆ การคบคิดกันล้มล้างรัฐบาล การยึด การเกณฑ์ การเรียกเอา หรือการทําลาย 
 หรือการทําความเสียหาย โดยคําสั่งของรัฐบาลทางนิตินัย หรือ ทางพฤตินัย หรือโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล

  ของกัมมันตภาพรังสี
  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี
  อาวุธนิวเคลียร์

  การชดใชคาสินไหมทดแทนภายใตสวนนี้ของกรมธรรมประกันภัยจะไมทําใหจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลง แตผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบี้ย
 ประกันภัยเพิ่มเติมใหแกบริษัทเพื่อใหจํานวนเงินเอาประกันภัยกลับมามีผลบังคับเทาเดิม ตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่พึงจะไดตกลงกันสําหรับจํานวนเงิน
 ที่ไดรับการชดใชตามสวนนับแตวันที่เกิดความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกลาวจะไมนํามารวมคํานวณ
 ในการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยใด ๆ

  นอกจากนี้ บริษัทจะชดใชใหผูเอาประกันภัย สําหรับ สวนที่ 1 งานกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา 
 (4)   การขนยายซากทรัพยสินที่เอาประกันภัย ที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
 (5)   คาสถาปนิก คานักสํารวจ คาวิศวกรที่ปรึกษา ที่ผูเอาประกันภัยจําเปนตองจาย ดวยความเห็นชอบของบริษัท เพื่อสรางขึ้นใหมหรือ

 การซ่อมบํารุงรักษาตามปกติวิสัย

 4.      
  4.1
  4.2

  ความคุ้มครอง

 ข้อยกเว้น

 1.
 2.

 3.
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 และมูลคาวัสดุหรือสิ่งของตาง ๆ ซึ่งผูเปนเจาของงานจัดหาให
 รายการที่ 2

 รายการที่ 3
 เครื่องมือเครื่องใชในการกอสราง หมายถึง มูลคาปจจุบัน ณ เวลาที่ไดมีการตกลงทําสัญญาประกันภัย

 ทั้งนี้ตองไดรับการยินยอมจากบริษัทใหเพิ่มหรือลดจํานวนเงินเอาประกันภัยดังกลาว
 ผูเอาประกันภัยตองแจงตอบริษัทถึงขอเท็จจริงใด ๆ อันสงผลทําใหจํานวนเงินเอาประกันภัย มีจํานวนเงินเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงโดยมีนัยสําคัญ

 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน หรือการแก้ไขวัสดุ และหรือฝมือแรงงานที่บกพร่อง แต่ข้อยกเว้นนี้จะจํากัดอยู่เพียง

 การสึกหรอ การกัดกร่อน การทําปฏิกิริยากับอากาศ การเสื่อมสภาพ เนื่องจากขาดการใช้งาน และสภาวะภูมิอากาศ

 1.3.1    ระยะเวลาการก่อสร้าง
 ระยะเวลาเอาประกันภัย

 ความสูญหายที่ถูกค้นพบในเวลาการตรวจนับวัสดุสิ่งของคงคลัง

 แลว และความรับผิดของบริษัทจะสิ้นสุดลง สําหรับสวนใด ๆ ของงานตามสัญญาที่ผูวาจางไดรับมอบ ครอบครองหรือเขาใชงานสวนงานนั้น แลวแต
 จากผูเอาประกันภัยนําวัสดุกอสราง เครื่องมือเครื่องใชในการกอสรางหรือเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางขนถายลง ณ สถานที่ทําการกอสรางเรียบรอย

 เหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
 1.3.2    ระยะเวลาบํารุงรักษา
 หากมีการกําหนดระยะเวลาบํารุงรักษาไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ความรับผิดของบริษัทจะจํากัดอยูเพียงความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากงาน

 ที่ผูรับเหมาซึ่งเปนผูเอาประกันภัยปฏิบัติตามขอผูกพันภายใตการบํารุงรักษาตามสัญญาการกอสรางเทานั้น

 ชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่
 ได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจากวัสดุและหรือฝมือแรงงานที่บกพร่องดังกล่าว

 ความเสียหายต่อยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนสําหรับใช้บนถนน หรือยานพาหนะทางน้ํา หรืออากาศยาน
 การชํารุดเสียหาย หรือการขัดข้องของระบบกลไก และ/หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
 ตามปกติ

 ความเสียหายต่อเอกสาร แบบแปลน สมุดบัญชี ใบเสร็จ เงินตรา แสตมป์ โฉนด หลักฐานทางหนี้สิน ธนบัตร หลักทรัพย์
 หรือเช็ค

 ไมวาจะไดมีการระบุวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยเปนอื่นใด ความรับผิดของบริษัทจะเริ่มตนหลัง

 เหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
 1.4 

 เปนที่ตกลงกันในการประกันภัยนี้วา จํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
 รายการที่ 1
 ก   งานกอสราง (งานกอสรางถาวรและชั่วคราว รวมทั้งวัสดุที่จะนําไปประกอบเปนสวนหนึ่งของงาน)
 ข   วัสดุหรือสิ่งของตาง ๆ ซึ่งผูวาจางงานจัดหาให
 กําหนดจากมูลคาเต็มของงานตามสัญญา ณ เวลาที่ไดกอสรางเสร็จสมบูรณแลว โดยรวมถึงวัสดุคาจางแรงงาน คาขนสง คาภาษีศุลกากร

 4.      

 5.      

 6.      

 เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง และเครื่องจักรที่ตรึงอยูประจําที่ หมายถึง มูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม

 7.      
 8.      

 9.      
 1.3 

 จํานวนเงินเอาประกันภัย
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 ประกันภัยเพิ่มเติมใหแกบริษัทเพื่อใหจํานวนเงินเอาประกันภัยกลับมามีผลบังคับเทาเดิม ตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่พึงจะไดตกลงกันสําหรับจํานวน
 เงินที่ไดรับการชดใชตามสวนนับแตวันที่เกิดความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกลาวจะไมนํามารวม

 นอกจากนี้ บริษัทจะชดใชใหผูเอาประกันภัย สําหรับ สวนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร
 คํานวณในการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยใด ๆ

 กรมธรรมประกันภัย

 (4)   คาสถาปนิก คานักสํารวจ คาวิศวกรที่ปรึกษา ที่ผูเอาประกันภัยจําเปนตองจาย ดวยความเห็นชอบของบริษัท เพื่อสรางขึ้นใหมหรือ
 เปลี่ยนใหมแทนทรัพยสินตาม ขอ (1) หรือ (2) ที่ไดเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ไดรับความคุมครอง ที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรม
 ประกันภัย

 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนโดยพิจารณาจากเอกสารแสดงปริมาณวัสดุและราคา หากไดมีการซอมแซม หรือเปลี่ยนของใหมทดแทน

 หักดวยคาซากทรัพยสิน
 2)   ในกรณีที่เปนความสูญเสียโดยสิ้นเชิง บริษัทจะจายตามมูลคาความเสียหายที่แทจริงของทรัพยสินกอนที่จะเกิดความสูญเสียขึ้น

 ความเสียหาย หักดวยคาซากทรัพยสิน หรือ

 หากจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมีจํานวนต่ํากวามูลคาที่พึงเอาประกันภัย ตามสวนที่ 1 งานกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา ขอ 1.4 จํานวนเงิน
 มูลคาของทรัพยสินกอนที่จะเกิดความเสียหาย การชดใชคาสินไหมทดแทนจะดําเนินการโดยใชหลักเกณฑดังที่กําหนดไวในขอ 2) ขางตน

 เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชลดลงตามสวน โดยบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายแตละรายการตามหลักการตอไปนี้

 คาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใชแตละรายการ   = จํานวนเงินเอาประกันภัย x จํานวนเงินคาเสียหายทั้งหมดที่ไดรับความคุมครอง
มูลคาที่พึงเอาประกันภัย ตามขอ 1.4 จํานวนเงินเอาประกันภัย

 รายการที่ 1, 2 และ 3
 ผูเอาประกันภัยตองสงมอบหลักฐานอันสมควรตามที่บริษัทไดรองขอเพื่อแสดงวาความเสียหายไดเกิดขึ้นจริงจากภัยที่ไดเอาประกันภัยไว

 นอกจากนี้ ในรายการที่ 3 ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ดวย
 ชดใชสําหรับคาใชจายในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมใหดีขึ้นกวาสภาพเดิม
 เรียบรอยแลว ทั้งนี้บริษัทจะรับผิดสําหรับคาใชจายในการซอมแซมชั่วคราว ถาการซอมแซมนั้นไมทําใหคาใชจายซอมแซมทั้งหมดเพิ่มขึ้น แตจะไม

 ในกรณีของความเสียหายใด ๆ หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน ภายใตกรมธรรมประกันภัย เปนดังนี้
 1)   ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซอมแซมได บริษัทจะจายคาใชจายในการซอมแซมเพื่อทําใหทรัพยสินกลับคืนสูสภาพเดิมกอนที่จะเกิด

 ความเสียหายทั้งหลายที่สามารถซอมแซมไดจะตองดําเนินการซอมแซม แตถาคาใชจายของ   การซอมแซมดังระบุไวขางตนเทากับ หรือเกินกวา

 ส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร
 2.1 

 หากในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือ
 เหตุการณอันไมอาจคาดหมายได หรือดวยสาเหตุใด      ก็ตามที่ไมไดระบุในขอยกเวน จนเปนเหตุใหทรัพยสินนั้นตองไดรับการซอมแซมหรือ
 เปลี่ยนใหม บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายดังกลาว แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่ไดระบุไว
 ในตารางกรมธรรมประกันภัย

 การชดใชคาสินไหมทดแทนภายใตสวนนี้ของกรมธรรมประกันภัยจะไมทําใหจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลง แตผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบี้ย

 อันสืบเนื่องจากเหตุการณซึ่งทําใหเกิดการเรียกรองคาเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยนี้ แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไวในตาราง

 1.5

 (3)  การขนยายซากทรัพยสินที่เอาประกันภัย ที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

 ความคุ้มครอง
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 รายการที่ 1
 ทรัพยสินที่จะทําการติดตั้ง โดยกําหนดจากมูลคาเต็มของงานตามสัญญา ณ เวลาที่ไดติดตั้งเสร็จสมบูรณแลวซึ่งรวมทั้งคาระวางขนสง

 รายการที่ 2
 คาภาษีศุลกากร และคาธรรมเนียมตาง ๆ ตลอดจนคาใชจายในการติดตั้ง

 นัยสําคัญ ทั้งนี้ตองไดรับการยินยอมจากบริษัทใหเพิ่มหรือลดจํานวนเงินเอาประกันภัยดังกลาว
 ผูเอาประกันภัยตองแจงตอบริษัทถึงขอเท็จจริงใด ๆ อันสงผลทําใหจํานวนเงินเอาประกันภัยมีจํานวนเงินเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงโดยมี

 ข้อยกเว้น

 มาตรฐาน ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดจากการติดตั้ง

 ความเสียหายต่อยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนสําหรับใช้บนถนน หรือยานพาหนะทางน้ํา หรืออากาศยาน
 การติดตั้ง
 การชํารุดเสียหาย หรือการขัดข้องของระบบกลไก และ/หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

 ความสูญหายที่ถูกค้นพบในเวลาการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
 หลักทรัพย์ เช็ค วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ เช่น หีบ กล่อง และลัง

 2.3
 ไมวาจะไดมีการระบุวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยเปนอื่นใด ความรับผิดของบริษัท

 จะเริ่มตนหลังจากผูเอาประกันภัยนําทรัพยสิน เครื่องจักรกลและเครื่องมือ ขนถายลง ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องจักรเรียบรอยแลว โดยความคุมครอง
 จะดําเนินตอไปและสิ้นสุดลงทันทีที่ผูวาจางไดรับมอบครอบครองเครื่องจักรหรือที่ไดมีการดําเนินการทดสอบจนเสร็จสมบูรณแลวแตไมเกินกวาสี่สัปดาห

 บริษัทจะไม่รับผิดสําหรับ
 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการออกแบบผิดพลาด ความบกพร่องของวัสดุหรือแบบหล่อฝมือแรงงานที่ไม่ได้

 การซ่อมแซมบํารุงรักษาตามปกติวิสัย
 หรือหน่วงเหนี่ยวงาน หรือเนื่องจากการรับประกันผลงาน คุณภาพงาน
 ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด ค่าเสียหายอันได้ยอมความกันเองหรือค่าปรับอันเนื่องมาจากการทํางานล่าช้า

 การสึกหรอ การกัดกร่อน การทําปฏิกิริยากับอากาศ การเสื่อมสภาพ เนื่องจากขาดการใช้งาน และสภาวะภูมิอากาศ
 ตามปกติ

 ความเสียหายต่อเอกสาร แบบแปลน สมุดบัญชี ใบเสร็จ เงินตรา แสตมป์ โฉนด หลักฐานทางหนี้สิน ธนบัตร

 นับแตวันที่ไดเริ่มตนการทดสอบ เวนแตจะไดระบุระยะเวลาทดสอบไวเปนอยางอื่น

 8)     

 จะสิ้นสุดลง โดยไมคํานึงถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
 สําหรับเครื่องจักรเกาที่ผานการใชงานแลว ความคุมครองจะสิ้นสุดลงทันที ที่เริ่มการทดสอบ
 จํานวนเงินเอาประกันภัย
 เปนที่ตกลงกันในการประกันภัยนี้วา จํานวนเงินเอาประกันภัยดังระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

 2.2

 1)

 เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง และเครื่องจักรที่ตรึงอยูประจําที่หมายถึง มูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม

 4)     

 หากสวนใดของเครื่องจักรที่ไดมีการทดสอบจนเสร็จสมบูรณแลว และ/หรือสวนนั้นไดนําไปใชงานแลว ความคุมครองสําหรับสวนดังกลาว

 2)     

 3)     

 5)     

 7)     

 ในกรณีของความเสียหายใด ๆ หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน ภายใตกรมธรรมประกันภัย เปนดังนี้
 ผูเอาประกันภัยตองสงมอบหลักฐานอันสมควรตามที่บริษัทไดรองขอเพื่อแสดงวาความเสียหายไดเกิดขึ้นจริงจากภัยที่ไดเอาประกันภัยไว
 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 6)     

  ระยะเวลาเอาประกันภัย

 2.4

 2.5

 ความเสียหาย หักดวยคาซากทรัพยสิน หรือ
 1)   ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซอมแซมได บริษัทจะจายคาใชจายเทาที่จําเปนเพื่อทําใหทรัพยสินกลับคืนสูสภาพเดิมกอนที่จะเกิด
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 ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัยโดยมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามสัญญาวาจางที่ไดเอาประกันภัยไวตามกรมธรรม
 ประกันภัยนี้ และเกิดขึ้น ณ สถานที่เอาประกันภัยหรือในบริเวณที่ติดกันกับสถานที่ดังกลาว

 1)    คาใชจายและคาธรรมเนียมในการดําเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอผูเรียกรอง
 ในกรณีที่มีการเรียกรองหรือการชดใชคาสินไหมทดแทนภายใตความคุมครองนี้บริษัทจะจายเพิ่มเติมดังตอไปนี้

 งานวิศวกรรมโยธา และส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร

 ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทภายใตความคุมครองสวนนี้จะไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย
 ข้อยกเว้น
 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับ

 2)   ในกรณีที่เปนความสูญเสียโดยสิ้นเชิง บริษัทจะจายตามมูลคาความเสียหายที่แทจริงของทรัพยสินกอนที่จะเกิดความสูญเสียนี้

 ความเสียหายทั้งหลายที่สามารถซอมแซมไดจะตองดําเนินการซอมแซม แตถาคาใชจายของการซอมแซมดังระบุไวขางตนเทากับ หรือเกินกวามูลคา

 คาสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใชแตละรายการ   = จํานวนเงินเอาประกันภัย x จํานวนเงินคาเสียหายทั้งหมดที่ไดรับความคุมครอง
มูลคาที่พึงเอาประกันภัย ตามขอ 2.4 จํานวนเงินเอาประกันภัย

 หักดวยคาซากทรัพยสิน
 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนโดยใชหลักเกณฑในการพิจารณาจากเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่จําเปนจนเปนที่พึงมีพึงตองการ

 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหดีขึ้นกวาสภาพเดิม
 คาใชจายในการซอมแซมชั่วคราว ถาการซอมแซมนั้นไมทําใหคาใชจายซอมแซมทั้งหมดเพิ่มขึ้น แตจะไมชดใชสําหรับคาใชจายในการ

 ของทรัพยสินกอนที่จะเกิดความเสียหาย การชดใชคาสินไหมทดแทนจะดําเนินการโดยใชหลักเกณฑดังที่กําหนดไวใน ขอ 2) ขางตน

 หากจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมีจํานวนต่ํากวามูลคาที่พึงเอาประกันภัย ตามสวนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร ขอ 2.4 จํานวนเงิน
 เอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชลดลงตามสวน โดยบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายแตละรายการตามหลักการตอไปนี้

 ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 3.1 

 บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัย สําหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดแกบุคคลภายนอกตามจํานวนเงิน
 ซึ่งผูเอาประกันภัยตองรับผิดตามกฎหมาย สําหรับ

 (1)  การบาดเจ็บทางรางกายหรือการเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วย อันเกิดแกบุคคลภายนอก อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรม
 ประกันภัย

 (2)   ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ที่ไดระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย

 ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือควรเอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและ

 2)    คาใชจายและคาธรรมเนียมในการตอสูคดีทางกฎหมาย ซึ่งไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท

 3.2

 ความคุ้มครอง

 1.

 2.  ความรับผิดต่อทรัพย์สินใด ๆ หรือต่อพื้นดิน หรือต่ออาคารสิ่งก่อสร้าง หรือการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของ
 บุคคลภายนอก อันมีสาเหตุจากแรงสั่นสะเทือน หรือจากการรื้อถอนเคลื่อนย้ายหรือการไม่แข็งแรงเพียงพอของสิ่งค้ํายัน
 ความรับผิด ซึ่งเกิดขึ้นจาก

 การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเสียชีวิต หรือความเจ็บป่วยของลูกจ้างหรือคนงานของผู้รับเหมา หรือของผู้ว่าจ้าง 1)     

 หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาว่าจ้าง หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว

 3.      

 2)      ความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเป็นของ หรือซึ่งอยู่ในความดูแล รักษา หรือควบคุมของผู้รับเหมา หรือของผู้ว่าจ้าง
 หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาว่าจ้าง หรือของลูกจ้างหรือคนงานของบุคคล
 ดังกล่าว
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 ตอสูคดีและประนีประนอมยอมความกับผูเสียหายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัย แตหนาที่ของบริษัทในการเขาดําเนินการตอ
 สูคดีจะระงับลงเมื่อบริษัทไดชําระเงินตามคําพิพากษาหรือตามการประนีประนอมยอมความเต็มตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอเหตุการณ

 คาเสียหายสําหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ เจ็บป่วย อนามัย หรือความเสียหายตอทรัพยสินตอบุคคลภายนอกที่ไมไดรับความคุมครองภายใต
 ความเสียหายแตละครั้งตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรมประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทไมมีหนาที่ตองดําเนินการตอสูปองกันผูเอาประกันภัยจากการเรียกรอง

 การตกลงในการเรียกรองใดที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกไดและเลือกที่จะตอสูคดีหรือดําเนินการทางกฎหมายตอไป บริษัทจะชดใช
 2. บริษัทจะไมตกลงตอการเรียกรองใดโดยมิไดสอบถามความเห็นจากผูเอาประกันภัยกอน อยางไรก็ดี ถาผูเอาประกันภัยไมยินยอมตอ

 คําแนะนําหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทําการแทนผู้เอาประกันภัย
 จะไม่เกิดขึ้น
 สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้เอาประกันภัยทําขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวความรับผิดของผู้เอาประกันภัย

 3.3.1     หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 เงื่อนไขพิเศษ

 ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งอาจกอใหเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผูเอาประกันภัยตอง
 1)         แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา
 2)         สงตอใหบริษัททันทีเมื่อไดรับหมายศาลหรือคําสั่งหรือคําบังคับของศาล
 3)         ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลใดโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท

 อุบัติเหตุใด ๆ อันมีสาเหตุจากยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนใช้บนถนน หรือยานพาหนะทางน้ํา หรืออากาศยาน

 ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลมาจากแร่ใยหินทุกกรณี

 เวนแตบริษัทมิไดจัดการตอการเรียกรองนั้น

 3.3

 ใด ๆ หรือการฟองคดี ในกรณีที่ไดรับการรองขอ
 3.3.2     สิทธิของบริษัทในการโต้แย้งข้อกล่าวหาหรือต่อสู้คดีและการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 ในกรณีที่มีการเรียกรองสิทธิในเหตุการณความเสียหายใดที่อาจทําใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิดําเนินการ

 ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
 1. บริษัทมีสิทธิที่จะทําการตรวจสอบการเรียกรองในเหตุการณความเสียหายนั้นตามดุลพินิจที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งการเขาดําเนินการ

 กรมธรรมประกันภัยนี้

 4)     

 4)         สงรายละเอียดในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนและชวยเหลือบริษัทในการตกลงชดใชคาสินไหมทดแทนหรือการตอสูขอเรียกรอง

 3)     

 5)     

 4.

 กรมธรรมประกันภัย แลวแตจํานวนเงินใดจะนอยกวา
 ตกลงกับบุคคลภายนอกไดสําหรับการเรียกรองนั้นหรือไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดตอเหตุการณความเสียหายแตละครั้งตามที่ระบุไวในตาราง
 คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการตอสูคดีรวมกันเพียงถึงวันที่ผูเอาประกันภัยไมยินยอมตอการตกลงดังกลาวแตไมเกินจํานวนเงินที่บริษัทสามารถ
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