
 

 
Contractors “All Risks” Insurance Application Form  

 
 

1. ชือเจ้าของโครงการ  

Name of Principal   
 

2. ชือผู ้รับเหมา 
 Contractors   

 
3 ชือโครงการการก่อสร้าง 
 Contract Title   

 
4. ระยะเวลาการก่อสร้าง 
 Period of Contract   

 
5. ระยะเวลาบํารุงรักษา 
 Period of Maintenance    

 
6. มูลค่างานก่อสร้าง 
 Total Value of Contract   

 
7. สถานทีตั งโครงการก่อสร้าง 
 Location of Site   

    
 

8. ชนิดของสิงทีจะปลูกสร้าง (เช่น คอนโดมิเนียม, โรงงาน, สํานักงาน, โรงแรม, หรืออืนๆ) 
 What is being built (i.e. Condominium, Factory, Offices, Hotel, ect.)   

 
9. งานของท่านมีงานซ่อมแซมหรือต่อเติมตึกเก่าหรือไม ่ มี ไม่มี 

 Is the work involved any renovation or extension of existing building? Yes No 
 ถ้ามี กรุณาให้รายละเอียด 
 If yes, please provide the details   

 
10. งานเสาเข็ม Piling 

a) ชือผู ้รับเหมาทําเสาเข็ม 
  Name of Piling Contractor   
 b) ชนิดเสาเข็ม ตอก เจาะ ความลึก   เมตร ขนาดเสาเข็ม (เส้นผ่าศูนย์กลาง)   
 Type of Piles Driven Bored Depth   metres Size of piles (diamater) 
 c) จํานวนเสาเข็มทีใช้ _____________________ มูลค่างานเสาเข็มแล้วเสร็จ _____________________  บาท 
  Number of Piles Completed Value of Piles Bht. 
 
11. งานขุด Excavation  

a) ความลึกของงานขุด เมตร 
 Depth of Excavations____________________ metres 
b) มีการคํ ายันพื นทีรอบๆ อย่างไร 
 How is the surrounding land being supported? (Sheetpiles / Diaphragm walls / Secant pile walls) 

______________________________________________________________________________________________ 
c) หากเป็นการใช้ Sheetpiles กรุณาระบุความยาวของ Sheetpiles เมตร 
 If sheet piling is being used, please give the length of Sheetpiles to be used  ____________________  metres 
d) การติดตั ง Sheetpiles จะใช้วิธีการติดตั งแบบ ไฮโดรลิก หรือ Vibration? 

Will the Sheetpiles be inserted by hydraulic or Vibration method? Hydraulic Vibration      
 จะมีการถอน Sheetpiles หรือไม?่ ถอน ไม่ถอน 
 Will the Sheetpiles be withdrawn? Yes No 
e) ใช้ระยะเวลานานเท่าไรในการทํางาน เริมจากงานขุดจนกระทังงานรากฐานเสร็จ__________________________ เดือน / months 
 How long will it take from commencement of the excavation until the basement construction will be completed? 
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f) ถ้าหากความลึกในการขุดไม่เท่ากันตลอดพื นทีก่อสร้าง กรุณาจัดเตรียมแผนทีทีแสดงความลึกทีแน่นอนในการขุด (เป็นแผนทีเพียงคร่าว ๆ ทีระบุความ
ลึกทีแนน่อน) 

 If the depth of excavations on the site is not the same throughout the whole site, please provide rough plan showing 
the actual depths of excavation on the site (Just a rough sketch with accurate depths will be adequate) 
  
  
 

12. ระยะห่างทีใกล้ทีสุดจากงานขุดถึงทีอยู่อาศัยหรืออาคารของบุคคลภายนอก (ไม่รวมกําแพงและรั ว) 

What is the closest distance from the excavations to other people’s properties/buildings etc. (excluding boundary walls and 
fences)  
ด้านซ้าย  เมตร ด้านขวา  เมตร ด้านหน้า  เมตร ด้านหลัง  เมตร 
Left side metres Right side metres Front metres At rear metres 
    

13. ทีอยู่อาศัยหรือทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างเป็นทรัพย์สินชนิดใด (บ้านเรือน, อาคารพาณิชย์, อาคารสูง, ถนน) กรุณาระบุ หากทรัพย์สินนั นๆ เป็นของ
เจ้าของโครงการ 
What kind of properties are the other people’s properties? (Houses, Commercial Buildings, Large high rise on good piles, 
roads). Please specify if it belongs to the Principal.  
ด้านซ้าย  เมตร ด้านขวา  เมตร ด้านหน้า  เมตร ด้านหลัง  เมตร 
Left side metres Right side metres Front metres At rear metres 
    

14. มูลค่าโดยประมาณของงานรากฐาน ? บาท 
What is the approximate value of the basement work?  Bht. 
 

15. กรุณาจัดเตรียม Bar chart ทีแสดงขั นตอนการดําเนินงาน 
 Please provide a Bar chart of the work progress  
 
16. กรุณาแจ้งรายละเอียดในส่วนงานทีคาดว่าจะมีการส่งมอบก่อนทีงานทั งสัญญาจะแล้วเสร็จ 
 Give details of any anticipated phased handovers. 
 
17. กรุณาให้รายละเอียดสั นๆ เกียวกับโครงสร้างทีจะแล้วเสร็จ (ระบุรายละเอียดเกียวกับจํานวนชั น วัสดุทีใช้ในการก่อสร้าง กรุณาจดัเตรียมรูปภาพหรือรูปวาด

ของโครงสร้างทีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้ามี) 
Please provide a short description about the finished structure. (Detailing the number of storeys, construction materials. Is 
any picture or drawing of the completed structure available? If yes, please provide a copy)   

_________________________________________________________________________________________________ 
 
18. มูลค่างานก่อสร้างของผู ้รับเหมาช่วงและระบุรายชือผู ้รับเหมาช่วงแต่ละรายทีคาดว่าจะมี (ถ้ามี) 

What is the value of sub contracts and the name of possible sub contractors (if know) for each sub contract? 
ชนิดของงาน มูลค่า บริษัทผู้ รับเหมาช่วง 
Type of work Value Name of possible sub contractor 
งานท่อประปา บาท 
Plumbing   Bht. _________________________________________ 
งานไฟฟ้า   บาท 
Electrical   Bht.   
ระบบปรับอากาศ   บาท 
Air Conditioning   Bht.   
ลิฟท์   บาท 
Lift / Elevators   Bht.   
 

19. แต่ละสัญญาทีเป็นสัญญารับเหมาช่วงเหล่านั นได้รวมอยู่ในกรมธรรม์ของท่าน หรือ ผู ้รับเหมามีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นของตัวเองต่างหาก? 
 Are those sub contracts all to be included in your insurance or are they taking their own Insurance? 
  

สัญญารับเหมาช่วง รวมอยู่ในกรมธรรม์นี หรือไม่ 
Sub Contract Include in this insurance 

สัญญารับเหมาช่วง รวมอยู่ในกรมธรรม์นี หรือไม่ 
Sub Contract Include in this insurance 

งานท่อประปา รวม ไม่รวม 

Plumbling  Yes No 
งานไฟฟ้า รวม ไม่รวม 

Electrical Yes No 
ระบบปรับอากาศ รวม ไม่รวม 
Air Conditioning  Yes No 

ลิฟท์  รวม ไม่รวม 
Lift / Elevators Yes No 
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20. รายละเอียดมูลค่าของโครงสร้าง 
Breakdown of value of structure 
โครงสร้างหลัก  บาท งานโครงสร้างภายนอก  บาท งานโครงสร้างภายใน  บาท 

Superstructure  Bht. Exterior Finishing Work Bht. Interior Finishing Work Bht. 
 
 
 

21. โครงสร้างของอาคารทําด้วยวัสดุประเภทใด? (คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ไม้ หรืออืน )ๆ 
 What is the structure of the building to be made of (Steel reinforced concrete or wood or other)? 

 

 

 
  

22. ถ้าเป็นคอนกรีต ใช้วิธีใดในการก่อสร้างโครงสร้างหลกั 

 If concrete, what method of superstructure construction is to be used (cast on site vertical columns and post tensioned 
horizontal floor slabs or standard methods used in Thailand or other methods) 

 

 

 
 

 ถ้าเป็นวิธีอืน กรุณาแจ้งรายละเอียดโดยย่อ 
 If other, please provide brief details. 

     

 

 

 

23. กําแพงภายนอกทําจากวัสดุชนิดใด (เป็นกระจก คอนกรีต หรือวัสดุอย่างอืน เช่น หินอ่อน) 
What are the exterior walls to be made of? (Are they glass curtain walls or concrete or other materials such as marble panels 
cemented onto the building)? 
___________________________________________________________________________  

 
24. วงเงินจํากัดความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลภายนอก? บาทต่อครั ง 

What limit of third party property damage cover is required under the contract?   Bht. per accident 
 

25. ได้มีการสํารวจทรัพย์สิน / อาคาร ของบุคคลภายนอกทีอยู่รอบๆก่อนทีจะเริมงานก่อสร้างหรือไม ่
(ขอแนะนําให้จัดทําการสํารวจทรัพย์สินรอบข้างก่อนเพือป้องกันข้อขัดแย้งหากความเสียหายทีเกิดขึ นกับตัวอาคาร ซึง

เป็นความเสียหายทีเกิดขึ นก่อนทีท่านจะเข้าไปทํางาน) 
Is a pre-site survey of surrounding third party properties to be undertaken? (We recommend 
that one is undertaken to prevent claims being made against you for damage that was there 
prior to your moving onto the site) 

 มี ไม่มี 
 Yes No 

  
26. มีการติดตั งท่อนํ าตามอาคารเพือป้องกันหากเกิดไฟไหม้บนอาคารสูงๆ บ้างหรือไม่ 

During construction, will there be any water pipes in the building, which can be used to take 
water up the building to put out any fire that starts in the upper floors? 

 มี ไม่มี 
 Yes No 

  

27. มีเครืองดับเพลิงติดตั งไว้แต่ละชั นของอาคารในระหว่างก่อสร้างหรือไม่? 
Will there be a fire extinguishers on each floor of the building during construction? 

 มี ไม่มี 
 Yes No 
 

28. มีการทําความสะอาดอาคารเพือป้องกันการสะสมของขยะมูลฝอยบ่อยแค่ไหน 

How often will the building be cleaned to prevent built up of rubbish? 

 ทุกวัน อาทติย์ละครั ง 

 Daily Weekly 
 

29. มีการเฝ้ายามตลอด 24 ชัวโมงทีสถานทีก่อสร้างหรือไม่? 
Will there be 24 hours security on the site? 

 มี ไม่มี 
 Yes No 
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30. หากมีการเชือมโลหะหรือเป็นงานทีต้องใช้ความร้อนจะมีเครืองดับเพลิงติดตั งอยู่ใกล้ๆ กับทีปฏิบัติงานหรือไม?่ 
If welding or other hot work is being done will there be any fire extinguishers kept near where 
the hot work is being done? 
ได้มีการฝึกอบรมทีมงานเกียวกับการใช้เครืองมือดับเพลิงหรือไม ่
Will staff be trained how to use the fire extinguishers? 

 มี ไม่มี 
 Yes No 
 
 มี ไม่มี 
 Yes No 

  

31. ได้มีการฝึกอบรมคนงานของท่านเกียวกับการจะใช้อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์เชือมโลหะอย่างถูกต้องและปลอดภยั

หรือไม?่ 

Are your workers fully trained in how to use construction equipment and welding equipment 
properly and safely? 

 มี ไม่มี 
 Yes No 

 
32. มีคนงานกีคน ?    คน 
 How many workers are you employing? workers 

  
33. มี supervisors หรือโฟร์แมนกีคนทีคอยดูแลทีหน่วยงาน   คน 

 How many supervisors or foreman do you have on the site  supervisors/foreman 
 

34. ผู ้จัดการโครงการ หรือ เจ้าหน้าทีชั นผู ้ใหญ่ในโครงการมีประสบการณ์ กีปี?   ปี / years 
How many years experience has the project manager or most senior employee on the site? 
 

35. คุณต้องการการประกันภัยความรับผิดของนายจ้างหรือไม่ (ประกันความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือตายของลูกจ้างอัน
เนืองมาจากหน้าทีการงานและเป็นความผิดของนายจ้างระหว่างสัญญา)? 
Do you require Employer’s Liability Insurance (to insure your liability for injury or death of 
employees during the contract)? 

 ต้องการ ไม่ต้องการ 
 Yes No 

 จํานวน / Number  ค่าจ้างต่อปีโดยประมาณ / Estimated Annual Payroll 

ระดับผู ้จัดการโครงการ / Project Manager Level    

ระดับวิศวกรหน้างาน / Site Engineering Level    

เจ้าหน้าทีในสํานักงาน / Office Staff    

คนงาน / Workers    

 
36. คุณต้องการการประกันอุบัติเหตุสําหรับลูกจ้างหรือไม?่ 

Do you require Personal Accident Insurance (to insure you for any lump sums you may wish 
to pay to relatives or employees due to injury or death of employees during the contract)? 

 ต้องการ ไม่ต้องการ 
 Yes No 

 จํานวน / 

Number 
ค่าจ้างต่อปีโดยประมาณ / Estimated Annual Payroll 

ระดับผู ้จัดการโครงการ / Project Manager Level   

ระดับวิศวกรหน้างาน / Site Engineering Level   

เจ้าหน้าทีในสํานักงาน / Office Staff   

คนงาน / Workers   

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คําแถลงตามรายการข้างต้นเป็นจริง และให้ถือเป็นส่วนหนึงของสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ 
I/We warrant that the above statement are true and correct and agree that this application shall be the basis of the contract 
between me/us and the Company 
 
 

   

 ( )   ( ) 

ลายมือชือผู้ขอเอาประกันภัย / Applicant’s Signature  ลายมือชือผู้เขียนหรือพิมพ์ / Written by 

วันท/ีDate  เดือน/Month  พ.ศ./Year  

 

คําเตือนของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 
ให้ตอบคําถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ มิฉะนั นบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
REMINDER OF THE DEPARTMENT OF INSURANCE, MINISTRY OF COMMERCE 
Give answers to all questions above truthfully, otherwise the company may have caused to deny liability under the policy in accordance with Section 865 of the Civil & Commercial Code 
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