
เล�อกค��ตอบท�ถ�กท�ส�ดเพ�ยงค��ตอบเด�ยว ระบ�ยลงในกระด�ษค��ตอบ ข�อสอบม�จ��นวน 140 ข�อ
1. ค��ว%� Sum Insured หม�ยถ'ง

1. จ��นวนเง
นท�ระบ�ไว�ในกรมธรรม�
2. จ��นวนเง
นส�งส�ดท�ร�บประก�นภ�ยจะต�องร�บผ
ดชอบ
3. จ��นวนเง
นส�งส�ดท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยจะส�ม�รถเร�ยกร�องได� 
4. ถ�กท�)งข�อ ข  .   และข�อ ค  .  

2. ค��ว%�  Deductible  หม�ยถ'ง
1. จ��นวนเง
นค/�ส
นไหมทดแทนส/วนแรกท�บร
ษ�ทต�องร�บผ
ดชอบ
1. จ��นวนเง
นค/�ส
นไหมทดแทนส/วนแรกท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยต�องร�บผ
ดชอบเอง  
2. ส/วนลดเบ�)ยประก�นภ�ย
3. ส/วนลดอ�ปกรณ�ด�บเพล
ง

3. หล*กก�รร*บช%วงส,ทธ,ได�ถ�กบ*ญญ*ต,ข'0นเพ�อให�ม�คว�มส*มพ*นธ1ก*บหล*กก�รชดใช�ค%�ส,นไหมทดแทนต�มท�เป4นจร,งเพ�ออะไร
1. เพ4อให�บ�คคลภ�ยนอกผ��ก/อว
น�ศภ�ยน�)นต�องร�บผ
ดในคว�มเส�ยห�ยท�ตนได�กระท��ข6)นต�มกฏหม�ย  

และเพ4อให�ผ��เอ�ประก�นภ�ยหร4อผ��ร�บประโยชน�ได�ร�บค/�ส
นไหมทดแทนไปต�มคว�มเส�ยห�ยท�แท�จร
ง
2. เพ4อให�ผ��เอ�ประก�นภ�ยส�ม�รถเร�ยกร�องค/�ส
นไหมทดแทนจ��นวนเด�ยวก�น ท�)งจ�กผ��ก/อว
น�ศภ�ย และ

ผ��ร�บประโยชน�
3. เพ4อให�ผ��ร�บประโยชน�ส�ม�รถเข��ร�บช/วงส
ทธ
ไม/เก
นกว/�จ��นวนท�ตนได�จ/�ยค/�ส
นไหมทดแทนได�
4. เพ4อให�ผ��ร�บประโยชน�หร4อบ�คคลภ�ยนอกผ��ก/อว
น�ศภ�ยน�)น ต�องร�บผ
ดในคว�มเส�ยห�ยท�ตนได�กระท��

ข6)นต�มกฎหม�ย
4.    ข�อใดม,ใช%เหต�ก�รณ1ท�เป4นก�รเส�ยงภ*ยท�แท�จร,ง   ( pure risk )
        ก.   ก�รเก
ดไฟไหม� ข.   ก�รเก
ดอ�บ�ต
เหต�ล4นล�ม
        ค.   รถยนต�ชนก�น ง  .     ก�รข�ดท�นจ�กก�รซ4)อห��น  
5. ใบค��ขอเอ�ประก*นภ*ย หม�ยถ'ง

1. เอกส�รซ6งผ��เอ�ประก�นภ�ยกรอกข�อคว�มย4นต/อบร
ษ�ทประก�นภ�ยเพ4อแสดงคว�มประสงค�ขอเอ�ประก�นภ�ย  
2. เอกส�รซ6งผ��ร�บประก�นภ�ยออกให�ผ��เอ�ประก�นภ�ยเพ4อเป<นก�รค��มครองช�วคร�วก/อนออกกรมธรรม�ประก�นภ�ย
3. เอกส�รแก�ไขเปล�ยนแปลงเง4อนไขของส�ญญ�ในขณะท�ท��หร4อระหว/�งท�ส�ญญ�ประก�นภ�ยม�ผลบ�งค�บอย�/
4. ไม/ม�ข�อใดถ�ก

6. ค��ว%�  Indemnity  หม�ยถ'ง
1. หล�กก�รชดใช�ค/�ส
นไหมทดแทนต�มท�เส�ยห�ยจร
ง  
2. หล�กก�รม�ส/วนได�เส�ยในเหต�ประก�นภ�ย
3. หล�กก�รร�บช/วงส
ทธ
 ง.   หล�กส�เหต�ใกล�ช
ด

7. ประโยชน1หล*กหร�อโดยตรงของก�รประก*นภ*ย
1. ท��ให�เก
ดเสถ�ยรภ�พในก�รประกอบธ�รก
จ
2. ท��ให�เก
ดประส
ทธ
ภ�พในก�รประกอบธ�รก
จ
3. ท��ให�เก
ดก�รออมทร�พย�
4. ท��ให�เก
ดคว�มค��มครองคว�มเส�ยห�ยท�งเศรษฐก
จหร4อท�งก�รเง
นแก/ผ��เอ�ประก�นภ�ย  

8. น�ยอ��น�จถ�กฟD�ผ%�ในขณะท�ก��ล*งเด,นอย�%ท%�มกล�งท�%งโล%งขณะฝนตก โดยท�ได�ใส%สร�อยคอทองค��หน*ก 2 บ�ท  ออกไปด�วย  
        ต*วภ*ย   ( Peril )    ในกรณ�น�0ได�แก%

ก.   โอก�สท�จะเก
ดฟA�ผ/� ข  .     ฟA�ผ/�  
ค.   น�ยอ��น�จ ง.    ก�รใส/สร�อยคอทองค��



9. ค��ท�กล%�วว%�    “อ*ตร�เบ�0ยประก*นภ*ยท�ด� จะต�องม�คว�มย�ต,ธรรม”   หม�ยคว�มว%�
1. บร
ษ�ทประก�นภ�ยควรค
ดอ�ตร�เบ�)ยประก�นภ�ยส��หร�บคนอ�ช�พเด�ยวก�นแต/อ�ย�ต/�งก�นในอ�ตร�เท/�ก�น
2. บร
ษ�ทประก�นภ�ยควรค
ดอ�ตร�เบ�)ยประก�นภ�ยส��หร�บคนท�ม�อ�ย�เท/�ก�นแม�อ�ช�พต/�งก�นในอ�ตร�เท/�ก�น
3. ผ��ท�เส�ยงภ�ยส�งควรเส�ยเบ�)ยประก�นภ�ยส�ง ผ��ท�เส�ยงภ�ยต��ควรเส�ยเบ�)ยประก�นภ�ยต��  
4. ผ��ท�เส�ยงภ�ยส�งควรจะเฉล�ยภ�ยก�บผ��ท�เส�ยงภ�ยต��

10.  คว�มหม�ยใดค�อคว�มหม�ยท�สมบ�รณ1ท�ส�ดของค��ว%� “ ก�รเส�ยงภ*ย ( Risk ) ”
        ก.   โอก�สท�จะเก
ดเหต�ก�รณ�อย/�งใดอย/�งหน6งเม4อไรกDได�และจะน��ม�ซ6งคว�มเส�ยห�ยท�งเศรษฐก
จ

2. โอก�สท�จะเก
ดเหต�ก�รณ�คว�มท�ไม/แน/นอนเม4อไรกDได�และจะน��ม�ซ6งคว�มเส�ยห�ยท�งเศรษฐก
จ
3. โอก�สท�จะเก
ดคว�มไม/แน/นอนข6)นในอน�คตและจะน��ม�ซ6งคว�มเส�ยห�ยท�งเศรษฐก
จ
4. โอก�สท�จะเก
ดเหต�ก�รณ�อย/�งใดอย/�งหน6งท�ไม/แน/นอนข6)นในอน�คตและจะน��ม�ซ6งคว�มเส�ยห�ยท�งเศรษฐก
จ  

11. ประเภทของก�รบร,ห�รก�รเส�ยงภ*ย   (  Risk Management  )    ได�แก%
ก.   ก�รลดก�รเส�ยงภ�ย ข.   ก�รหล�กเล�ยงก�รเส�ยงภ�ย
ค.   ก�รโอนก�รเส�ยงภ�ย ง.   ถ�กท�กข�อ

12. ก�รท�เจ��ของรถยนต1ท�ม�ประก*นภ*ยไว�ข*บรถด�วยคว�มคะนองและท��ให�เก,ดคว�มเส�ยห�ยต%อทร*พย1ส,นของ
       บ�คคลภ�ยนอก โดยท�ข�ดคว�มระม*ดระว*งในก�รปDองก*นภ*ยต�มสมควร ถ�อเป4นสภ�วะภ*ย ( Hazard ) ประเภทใด
        ก.  สภ�วะภ�ยท�งว�ตถ� ( Physical  Hazard ) ข.   สภ�วะภ�ยท�งศ�ลธรรม ( Moral  Hazard )
        ค  .    สภ�วะภ�ยท�งอ�ปน
ส�ย   ( Morale  Hazard )  ง.   ไม/ม�ข�อใดถ�ก
13. หล*กคณ,ตศ�สตร1และสถ,ต, ท�ใช�ในก�รค��นวณห�ค%�คว�มเป4นไปได�ท�จะเก,ดภ*ย ได�แก%

ก.   Law of Forecasting ข  .   Law of Large Number  
ค.   Law of Large Risk ง.    ถ�กท�กข�อ

14.   ข�อใดเป4นก�รประก*นภ*ยท�เก�ยวข�องก*บคว�มร*บผ,ดต�มกฎหม�ย ( Liability  Insurance )
1. ก�รประก�นภ�ยคว�มร�บผ
ดชอบต�มกฎหม�ยต/อส�ธ�รณชน
2. ก�รประก�นภ�ยเง
นทดแทนแรงง�น
3. ก�รประก�นภ�ยคว�มร�บผ
ดต�มกฎหม�ยของน�ยจ��ง
4. ถ�กท�กข�อ  

15.  ก�รเอ�ประก*นภ*ยส�งกว%�ม�ลค%� ( Over Insurance )  หม�ยถ'ง
1. ก�รท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยก��หนดจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยส�งกว/�ม�ลค/�ท�แท�จร
งของทร�พย�ส
น  
2. ก�รท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยก��หนดจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยต��กว/�ม�ลค/�ท�แท�จร
งของทร�พย�ส
น
3. ก�รท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยได�ร�บชดใช�ค/�ส
นไหมทดแทนส�งกว/�ม�ลค/�ท�แท�จร
งของทร�พย�ส
น
ง .    ผ
ดหมดท�กข�อ

16.  ผ��ใดไม%เก�ยวข�องในส*ญญ�ประก*นภ*ย
ก.   ผ��เอ�ประก�นภ�ย ข.   บร
ษ�ทประก�นภ�ย
ค  .     พน�กง�นพ
จ�รณ�ส
นไหมทดแทน  ง.    ผ��ร�บประโยชน�

17.  ข�อใดท�ม,ใช%หล*กฐ�นส��ค*ญพ�0นฐ�นของส*ญญ�ประก*นภ*ย
ก.   หล�กส�จร
ตอย/�งย
ง ข.   หล�กส/วนได�เส�ยในเหต�ประก�นภ�ย
ค  .     หล�กก�รประก�นภ�ยช/วง  ง.   หล�กส�เหต�ใกล�ช
ด

18. ก�รเก,ดอ*คค�ภ*ยเป4นก�รเส�ยงภ*ยประเภทใด
ก  .     ก�รเส�ยงภ�ยแท�  ข.   ก�รเส�ยงภ�ยเพ4อก��ไร
ค.   ก�รเส�ยงภ�ยเบ4)องต�น ง.   ก�รเส�ยงภ�ยเฉพ�ะ



19. น.ส.สมศร� ปล�กบ��นท�สร��งด�วยไม�อย�%ในช�มชนซอยร�ชว,ถ� 6   
      และได�เก,ดเพล,งไหม�ข'0นในกรณ�เช%นน�0โอก�สท�จะเก,ดเพล,งไหม�ถ�อเป4น

ก.     ต�วภ�ย  ข.   ก�รเส�ยงภ�ย
ค.   สภ�วะภ�ย ง.   คว�มเส�ยห�ย

20. ปQจจ�บ*นกรมก�รประก*นภ*ยใช�กฎหม�ยใดในก�รควบค�มด�แลธ�รก,จประก*นว,น�ศภ*ย
ก.   พระร�ชบ�ญญ�ต
ประก�นว
น�ศภ�ย  พ.ศ. 2500 ข.   พระร�ชบ�ญญ�ต
ประก�นว
น�ศภ�ย  พ.ศ. 2510
ค  .     พระร�ชบ�ญญ�ต
ประก�นว
น�ศภ�ย  พ  .  ศ  . 2535  ง.   พระร�ชบ�ญญ�ต
ประก�นว
น�ศภ�ย  พ.ศ. 2540

21. ภ*ยธรรมช�ต,ท�ผ��เอ�ประก*นภ*ยไม%ส�ม�รถซ�0อคว�มค��มครองเพ,มเต,มได�จ�กก�รประก*นอ*คค�ภ*ย  ค�อภ*ยในข�อใด
ก.   ภ�ยแผ/นด
นไหว ข.   ภ�ยไฟปf�
ค.   ภ�ยจ�กล�กเหDบ ง.     ภ�ยจ�กก�รทร�ดต�วของแผ/นด
น  

22. ข�อใดท�ม,ใช%ประโยชน1ของใบสล*กหล*ง
1. เพ4อแก�ไขร�ยละเอ�ยดในกรมธรรม�ประก�นอ�คค�ภ�ยให�ถ�กต�อง
2. เพ4อเพ
มเต
มเปล�ยนแปลงส
ทธ
ประโยชน�และหน��ท�ของผ��เก�ยวข�องในกรมธรรม�
3. เพ4อลดขอบเขตก�รค��มครองต�มส�ญญ�ประก�นอ�คค�ภ�ย
4. เพ4อให�คว�มค��มครองช�วคร�วแก/ผ��เอ�ประก�นภ�ย  

23. น�ยแดงท��ประก*นอ*คค�ภ*ยส��น*กง�นของตนไว�ในวงเง,นเอ�ประก*นภ*ย  1,000,000  บ�ท    โดยท��
ประก*นภ*ย ไว�ก*บ 2 บร,ษ*ท ค�อ  บร,ษ*ท ก. ในวงเง,นเอ�ประก*นภ*ย 600,000 บ�ท และบร,ษ*ท ข. ในวงเง,นเอ�
ประก*นภ*ย 400,000 บ�ท ต%อม�เก,ดไฟไหม�ส��น*กง�นด*งกล%�วเพ�ยงบ�งส%วน   ค,ดเป4นม�ลค%�คว�มเส�ยห�ย
500,000 บ�ท   ด*งน*0นบร,ษ*ทประก*นท*0งสองจะต�องจ%�ยค%�ส,นไหมทดแทนอย%�งไร   

1. บร
ษ�ท ก.  จ/�ย 250,000 บ�ท      บร
ษ�ท ข.  จ/�ย 250,000 บ�ท
2. บร
ษ�ท ก  .    จ/�ย   300,000   บ�ท      บร
ษ�ท ข  .    จ/�ย   200,000   บ�ท  

3. บร
ษ�ท ก.  จ/�ย 350,000 บ�ท      บร
ษ�ท ข.  จ/�ย 150,000 บ�ท
4. บร
ษ�ท ก.  จ/�ย 400,000 บ�ท      บร
ษ�ท ข.  จ/�ย 100,000 บ�ท

24. น�ยสมช�ย เปSดก,จก�รร��นข�ยของช��และได�ท��ประก*นอ*คค�ภ*ยไว�ก*บบร,ษ*ท โชคด�ประก*นภ*ย จ��ก*ด
ต%อม�ประสบก�รข�ดท�นจนต�องปSดก,จก�รลง  สถ�นท�ด*งกล%�วจ'งต�องใช�เป4นท�อย�%อ�ศ*ยเท%�น*0น  กรณ�น�0
น�ยสมช�ยจะส�ม�รถขอค�นเบ�0ยประก*นภ*ย  เน�องจ�กสภ�พคว�มเส�ยงภ*ยเปล�ยนแปลงไปได� หร�อไม%

1. ไม/ได�    เพร�ะถ4อเป<นร��นค��ต�)งแต/เร
มท��ประก�น
2. ไม/ได�   เพร�ะผ
ดหล�กก�รท��ประก�นภ�ย
3. ได�       เพร�ะสภ�วะคว�มเส�ยงภ�ยลดลง  
4. แล�วแต/บร
ษ�ทจะพ
จ�รณ�

25. โรงง�นทอผ��แห%งหน'งได�ท��ประก*นอ*คค�ภ*ยต*วอ�ค�ร เคร�องจ*กร และสตTอคส,นค��ไว�ก*บบร,ษ*ท ชวนช�น
ประก*นภ*ย จ��ก*ด  โดยซ�0อคว�มค��มครองเฉพ�ะภ*ยหล*กเท%�น*0น   ต%อม�เก,ดเพล,งไหม�ข'0นบ�งส%วนของโรงง�น
เม�อตรวจสอบส�เหต�ของเพล,งไหม�ด*งกล%�ว ปร�กฏว%�เก,ดจ�กเคร�องจ*กรต*วหน'งเก,ดกระแสไฟฟD�ล*ดวงจรข'0น
อย�กทร�บว%�กรณ�น�0 บร,ษ*ทจะจ%�ยค%�ส,นไหมทดแทนให�แก%ผ��เอ�ประก*นภ*ยอย%�งไร

1. จ/�ยต�มคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดข6)นจร
ง  แต/ไม/เก
นจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย
2. จ/�ยเฉพ�ะคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดจ�กไฟไหม�อ�นเป<นผลต/อเน4องจ�กก�รเก
ดกระแสไฟฟA�ล�ดวงจร  

แต/ไม/จ/�ยค/�เส�ยห�ยส��หร�บมอเตอร�เคร4องจ�กร
3. ไม/จ/�ย    เน4องจ�กต�นเหต�คว�มเส�ยห�ยไม/ได�เก
ดจ�กไฟไหม�
4. ไม/จ/�ย    เน4องจ�กไม/ได�ร�บคว�มค��มครองต�มกรมธรรม�



26.  บร,ษ*ทประก*นภ*ยส�ม�รถแจ�งบอกเล,กกรมธรรม1ประก*นอ*คค�ภ*ยได�โดยว,ธ�ใด
            ก  .     เป<นหน�งส4อส/งถ6งผ��เอ�ประก�นภ�ยท�งไปรษณ�ย�ลงทะเบ�ยนล/วงหน��      15      ว�น  

2. ให�พน�กง�นน��ส/งหน�งส4อบอกเล
กถ6งท�อย�/ของผ��เอ�ประก�นภ�ย
3. บอกเล
กท�งโทรศ�พท�            ง .   บร
ษ�ทประก�นภ�ยไม/ส�ม�รถบอกเล
กกรมธรรม�ประก�นภ�ยได� 

27.  ว,ธ�ใดต%อไปน�0เป4นว,ธ�ก�รก��หนดจ��นวนเง,นเอ�ประก*นภ*ย
ก.   Actual  Cast  Value ข.   Agreed  Value
ค.   Replacement  Value ง  .     ถ�กท�)ง    3    ข�อ  

28. บร,ษ*ทน��เข��ส%วนประกอบของผล,ตภ*ณฑ1เคร�องไฟฟD�แห%งหน'ง  ได�ท��ประก*นอ*คค�ภ*ยอ�ค�รและสตTอคส,นค��
       ไว�ก*บบร,ษ*ทประก*นภ*ยแห%งหน'ง โดยซ�0อภ*ยระเบ,ดและภ*ยน0��ท%วมเพ,มเต,ม   ต%อม�ได�เก,ดคว�มเส�ยห�ยก*บสตTอค
       ส,นค��เน�องจ�กได�ม�ก�รทดสอบเคร�องพรมน0��ด*บเพล,งอ*ตโนม*ต,   และน0��ได�เก,ดก�รร*วไหลข'0น  ท��ให�ส,นค��ได�ร*บ    
       คว�มเส�ยห�ย   ซ'งบร,ษ*ทประก*นภ*ยได�พ,จ�รณ�จ%�ยค%�เส�ยห�ยให�ก*บบร,ษ*ทน��เข��แห%งน�0    ท%�นค,ดว%�บร,ษ*ท
       ประก*นภ*ยใช�หล*กก�ร ในข�อใดในก�รพ,จ�รณ�ชดใช�ค%�ส,นไหมทดแทนด*งกล%�ว

1. ชดใช�ต�มหล�กก�รส
นไหมกร�ณ�    ( Ex gratia payment )  
2. ชดใช�ต�มหล�กก�รชดใช�ค/�ส
นไหมทดแทน ชดใช�ต�มคว�มเส�ยห�ยท�แท�จร
ง
3. ชดใช�ต�มหล�กก�รเฉล�ย  เน4องจ�กส
นค��เส�ยห�ยเป<นบ�งส/วน
ง .    ไม/ม�ข�อใดถ�ก

29. เอกส�รแนบท��ยว%�ด�วยเง�อนไขพ,เศษส%วนเฉล�ยจ�กก�รประก*นภ*ยต��กว%�ม�ลค%�ท�แท�จร,งของทร*พย1ส,นท�เอ�
       ประก*นภ*ยใช�ในกรณ�ใด

1. กรณ�ท�จ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยต��กว/�ร�อยละ  90  ของม�ลค/�แท�จร
งของทร�พย�ส
นท�เอ�ประก�นภ�ยในขณะเก
ดคว�มเส�ยห�ยอ�นเน4องม�
จ�กภ�ยท�ได�ร�บคว�มค��มครองต�มกรมธรรม�

2. กรณ�ท�จ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยต��กว/�ร�อยละ  85  ของม�ลค/�แท�จร
งของทร�พย�ส
นท�เอ�ประก�นภ�ยในขณะเก
ดคว�มเส�ยห�ยอ�นเน4องม�
จ�กภ�ยท�ได�ร�บคว�มค��มครองต�มกรมธรรม�

3. กรณ�ท�จ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยต��กว/�ร�อยละ    80    ของม�ลค/�แท�จร
งของทร�พย�ส
นท�เอ�ประก�นภ�ยในขณะเก
ดคว�มเส�ยห�ยอ�นเน4องม�  
จ�กภ�ยท�ได�ร�บคว�มค��มครองต�มกรมธรรม�

4. กรณ�ท�จ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยต��กว/�ร�อยละ  75  ของม�ลค/�แท�จร
งของทร�พย�ส
นท�เอ�ประก�นภ�ยในขณะเก
ดคว�มเส�ยห�ยอ�นเน4องม�
จ�กภ�ยท�ได�ร�บคว�มค��มครองต�มกรมธรรม�

30.  พ.ร.บ. ประก*นว,น�ศภ*ย  พ.ศ. 2535 ม�ตร� 31  ( 2 )   ( ก )  ห��มม,ให�บร,ษ*ทกระท��ก�รด*งต%อไปน�0
1. ร�บประก�นอ�คค�ภ�ยร�ยเด�ยวหร4อหล�ยร�ยรวมก�น  เพ4อว
น�ศภ�ยอ�นเด�ยวก�นภ�ยในเขตท�น�ยทะเบ�ยนก��หนด   ท�)งน�)โดยม�จ��นวนเง
นเอ�  

ประก�นภ�ยเก
นกว/�ร�อยละส
บของเง
นกองท�น
2. ร�บประก�นอ�คค�ภ�ยร�ยเด�ยวหร4อหล�ยร�ยรวมก�น  เพ4อว
น�ศภ�ยอ�นเด�ยวก�นภ�ยในเขตท�น�ยทะเบ�ยนก��หนด  ท�)งน�)โดยม�จ��นวนเง
นเอ�

ประก�นภ�ยเก
นกว/�ร�อยละย�ส
บของเง
นกองท�น
3. ร�บประก�นอ�คค�ภ�ยร�ยเด�ยวหร4อหล�ยร�ยรวมก�น  เพ4อว
น�ศภ�ยอ�นเด�ยวก�นภ�ยในเขตท�น�ยทะเบ�ยนก��หนด   ท�)งน�)โดยม�จ��นวนเง
นเอ�

ประก�นภ�ยเก
นกว/�ร�อยละส�มส
บของเง
นกองท�น
4. ร�บประก�นอ�คค�ภ�ยร�ยเด�ยวหร4อหล�ยร�ยรวมก�น  เพ4อว
น�ศภ�ยอ�นเด�ยวก�นภ�ยในเขตท�น�ยทะเบ�ยนก��หนด   ท�)งน�)โดยม�จ��นวนเง
นเอ�

ประก�นภ�ยเก
นกว/�ร�อยละส�ส
บของเง
นกองท�น
31. ข�อใดม,ใช%คว�มหม�ยของไฟ  ต�มหล*กก�รประก*นอ*คค�ภ*ย

1. จะต�องม�ก�รล�กไหม�ข6)นจร
ง
2. จะต�องเป<นไฟท�เก
ดข6)นจ�กก�รกระท��ของมน�ษย�เท/�น�)น  
3. จะต�องม�บ�งส
งบ�งอย/�งถ�กไฟไหม�  โดยท�ส
งน�)นไม/ควรถ�กเพล
งไหม�
4. จะต�องเป<นไฟท�เก
ดข6)นโดยอ�บ�ต
เหต�   หร4อโดยคว�มบ�งเอ
ญ

32. คว�มค��มครองต%อเน�องอ*นเก,ดจ�กเพล,งไหม�  ตรงก*บข�อใด
1. ทร�พย�ส
นท�ถ�กระเบ
ดเพ4อปAองก�นก�รล�กไหม�ของไฟ



2. ค/�ใช�จ/�ยต/�งๆ  อ�นม�เหต�ผลเพ4อร�กษ�ทร�พย�ส
น ท�เอ�ประก�นภ�ยไว�ม
ให�เส�ยห�ย
3. คว�มเส�ยห�ยจ�กคว�นและ  /  ก�รไหม�เกร�ยม  ซ6งเป<นผลม�จ�กเพล
งไหม�
4. ถ�กท�กข�อ  

33. ข�อยกเว�นข�อใดในกรมธรรม1ประก*นอ*คค�ภ*ยท�ผ��เอ�ประก*นภ*ยส�ม�รถซ�0อค�น  (buy  back)  ได�
1. ก�รเผ�ทร�พย�ส
นโดยค��ส�งของเจ��พน�กง�น
2. ก�รถ�กล�กทร�พย�ระหว/�ง หร4อหล�งจ�กท�เก
ดอ�คค�ภ�ย
3. ก�รแขDงข�อ  ก�รกบฎ  ก�รย6ดอ��น�จ  ก�รก/อคว�มว�/นว�ย
4. ก�รระอ�ต�มธรรมช�ต
  

34. กรมธรรม1ประก*นอ*คค�ภ*ย ส�ม�รถขย�ยคว�มค��มครองถ'งภ*ยต%�ง ๆ ได�   ยกเว�นภ*ยในข�อใด   
1. ภ�ยจ�กก�รกระท��ของขบวนก�รก/อก�รร��ย  
2. ภ�ยจ�กก�รกระท��อย/�งปf�เถ4อน
3. ภ�ยจ�กก�รกระท��อ�นม�เจตน�ร��ย
4. ภ�ยจ�กก�รจล�จลและน�ดหย�ดง�น

35. กรณ�ท�ผ��เอ�ประก*นภ*ยบอกเล,กส*ญญ�ก%อนส,0นส�ดระยะเวล�เอ�ประก*นภ*ย   บร,ษ*ทจะค�นเบ�0ยประก*นภ*ย
ให�แก%ผ��เอ�ประก*นภ*ยอย%�งไร
1. บร
ษ�ทจะค4นเบ�)ยประก�นภ�ยให�แก/ผ��เอ�ประก�นภ�ยหล�งจ�กห�กเบ�)ยประก�นภ�ยส��หร�บระยะเวล�กรมธรรม�  

ใช�บ�งค�บแล�ว  ออกต�มเบ�)ยประก�นภ�ยระยะส�)น
2. บร
ษ�ทจะค4นเบ�)ยประก�นภ�ยให�แก/ผ��เอ�ประก�นภ�ยหล�งจ�กห�กเบ�)ยประก�นภ�ยส��หร�บระยะเวล�กรมธรรม�

ใช�บ�งค�บแล�ว  ออกต�มส/วน
3. บร
ษ�ทจะค4นเบ�)ยประก�นภ�ยให�แก/ผ��เอ�ประก�นภ�ย  ต�มอ�ตร�ท�บร
ษ�ทก��หนด
4. บร
ษ�ทจะค4นเบ�)ยประก�นภ�ยให�แก/ผ��เอ�ประก�นภ�ย  ต�มอ�ตร�ท�เหม�ะสม

36. หล*กส��ค*ญของก�รท��ประก*นภ*ยแบบก�รชดใช�ต�มม�ลค%�ในก�รจ*ดก�รทดแทนทร*พย1ส,น 
       ( Replacement  Value )    ท�ผ��เอ�ประก*นภ*ยควรทร�บค�อข�อใด

1. ผ��เอ�ประก�นภ�ยจะต�องปร�บปร�งจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยใหม/ท�กปp โดยห�กค/�ส
นไหมทดแทนท�เคย
เก
ดข6)น แล�วออก

2. ผ��เอ�ประก�นภ�ยจะต�องปร�บปร�งจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยใหม/ท�กปp  ต�มภ�วะก�รข6)นลงของทร�พย�ส
น  
3. ผ��เอ�ประก�นภ�ยต�องจ�ดท��ร�ยละเอ�ยดทร�พย�ส
นท�กชน
ดให�แก/ผ��ร�บประก�นภ�ย
4. เม4อเก
ดคว�มเส�ยห�ยข6)นผ��ร�บประก�นภ�ยจะชดใช�โดยจ�ดห�ทร�พย�ส
นท�เป<นชน
ดและประเภทเด�ยวก�นม�

ทดแทนให�
37. ก�รประก*นภ*ยธ�รก,จหย�ดชะง*ก  หม�ยถ'ง

1. ก�รประก�นภ�ยท�ให�คว�มค��มครองเม4อเคร4องจ�กรเส�ยห�ยและท��ให�ธ�รก
จต�องหย�ดชะง�กลง
2. ก�รประก�นภ�ยท�ให�คว�มค��มครองก�รหย�ดชะง�กของธ�รก
จอ�นเป<นผลส4บเน4องม�จ�กคว�ม  

เส�ยห�ยต/อทร�พย�ส
น
3. ก�รประก�นภ�ยท�ให�คว�มค��มครองก�รหย�ดชะง�กของธ�รก
จอ�นเน4องม�จ�กผ�เอ�ประก�นข�ด

เง
นหม�นเว�ยน
ง .   ก�รประก�นภ�ยท�ให�คว�มค��มครองก�รข�ดท�นของธ�รก
จถ6งข�)นเล
กก
จก�ร

38. ข�อใดม,ใช%ส%วนประกอบของ กรมธรรม1ประก*นอ*คค�ภ*ย
ก.    ต�ร�งกรมธรรม�     ข.    ข�อก��หนดคว�มค��มครอง
ค.   ว
ธ�ค��นวณเบ�)ยประก�นภ�ย ง.    เง4อนไขก�รร�บประก�นภ�ย    

39. ข�อใดค�อคว�มหม�ยของหน*งส�อร*บรองก�รต%ออ�ย�กรมธรรม1ประก*นอ*คค�ภ*ย



1. เป<นหล�กฐ�นเอกส�รท�ผ��ร�บประก�นภ�ยออกให�แก/ผ��เอ�ประก�นภ�ย เพ4อร�บรองก�รต/ออ�ย�กรมธรรม�  
ประก�นอ�คค�ภ�ย โดยไม/ม�ก�รออกกรมธรรม�ประก�นอ�คค�ภ�ยฉบ�บใหม/ให�

2. เป<นหล�กฐ�นเอกส�รท�ผ��ร�บประก�นภ�ยออกให�แก/ผ��เอ�ประก�นภ�ย เพ4อร�บรองก�รต/ออ�ย�กรมธรรม�
ประก�นอ�คค�ภ�ย ก/อนท�จะม�ก�รออกกรมธรรม�ประก�นอ�คค�ภ�ยฉบ�บใหม/ให�

3. เป<นหล�กฐ�นเอกส�รท�ผ��ร�บประก�นภ�ยแจ�งต/อผ��เอ�ประก�นภ�ย เพ4อเต4อนให�ผ��เอ�ประก�นภ�ยต/ออ�ย�กรมธรรม�ประก�นอ�คค�ภ�ย ซ6งใกล�จะ
ครบก��หนดอ�ย�ของส�ญญ�แล�ว

4. เป<นเอกส�รท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยแจ�งคว�มประสงค�ในก�รต/ออ�ย�ก�รประก�นภ�ยอ�คค�ภ�ยแก/บร
ษ�ทประก�นภ�ย
40.   ข�อใดต%อไปน�0ม�ผลให�คว�มร*บผ,ดต%อคว�มเส�ยห�ยท�ผ��ร*บประก*นภ*ยม�ต%อผ��เอ�ประก*นภ*ยเป4นก�รลบล��งไป

1. คว�มเส�ยห�ยน�)นเก
ดข6)นจ�กก�รกระท��โดยเจตน� หร4อก�รร��เหDนของผ��เอ�ประก�นภ�ย
2. ผ��เอ�ประก�นภ�ย หร4อผ��แทนของผ��เอ�ประก�นภ�ยได�กระท��ก�รใด หร4อแสดงร�ยก�รใดอ�นเป<นเทDจ

เพ4อให�ได�ม�ซ6งประโยชน�ต�มกรมธรรม�
3. ส/วนได�เส�ยในทร�พย�ส
นท�เอ�ประก�นภ�ยของผ��เอ�ประก�นภ�ยส
)นส�ดลง
4. ถ�กท�)ง   3   ข�อ  

41. น�ยทว�  น��รถยนต1ท�ท��ประก*นภ*ยไว�ไปแข%งแรลล� ท�ม,ใช%เป4นก�รแข%งข*นคว�มเร^ว ปร�กฏว%�ระหว%�งก�ร
แข%งข*น รถค*นด*งกล%�วได�ประสบอ�บ*ต,เหต�ชนทร*พย1ส,นของ น�งกรองแก�ว เส�ยห�ยเป4นจ��นวน 85,000 บ�ท
น�งกรองแก�ว  จะเร�ยกค%�เส�ยห�ยจ�กบร,ษ*ทท�ร*บประก*นภ*ย รถค*นด*งกล%�วได�หร�อไม%

ก.    ไม/ได�   เน4องจ�กเข��ข�อยกเว�นไม/ค��มครอง
2. ได�เตDม 85,000 บ�ท   แต/เม4อบร
ษ�ทจ/�ยไปแล�วกDจะเร�ยกค4นจ�กผ��เอ�ประก�นภ�ยในภ�ยหล�ง
3. ได�เตDม   85,000   บ�ท   โดยไม/ม�ก�รเร�ยกค4นจ�กผ��เอ�ประก�นภ�ย  
4. บร
ษ�ทอ�จจ/�ยเป<นค/�ส
นไหมก�ร�นได�

42. หมวดคว�มค��มครองคว�มร*บผ,ดต%อบ�คคลภ�ยนอก ในส%วนของข�อยกเว�นเร�องปร,ม�ณแอลกอฮอล1และข�อ
ยกเว�นอ�น ( ม,ใช%ข�อยกเว�นเก�ยวก*บปร,ม�ณแอลกอฮอล1 ) ข�อใดถ�กต�อง

1. ข�อยกเว�นอ4น บร
ษ�ทจะต�องร�บผ
ดในส/วนคว�มเส�ยห�ยต/อช�ว
ต ร/�งก�ร อน�ม�ย ของบ�คคลภ�ยนอก
ไปก/อน แล�วม�เร�ยกค4นจ�กผ��เอ�ประก�นภ�ยในภ�ยหล�ง

2. ข�อยกเว�นเร4องปร
ม�ณแอลกอฮอล� ข6)นปฏ
เสธคว�มร�บผ
ดต/อทร�พย�ส
นได�
3. ข�อยกเว�นเร4องปร
ม�ณแอลกอฮอล�  บร
ษ�ทต�องร�บผ
ดท�)งในส/วนของช�ว
ต ร/�งก�ย อน�ม�ย  และ

ทร�พย�ส
นของบ�คคลภ�ยนอกไปก/อน แล�วจ6งม�เร�ยกค4นจ�กผ��เอ�ประก�นภ�ยภ�ยหล�ง
ง   .     ถ�กท�กข�อ  

43. กรมธรรม1ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 1  ก*บกรมธรรม1ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 2 แตกต%�งก*นอย%�งไร
1. ประเภท 1 ค��มครองคว�มร�บผ
ดต/อบ�คคลภ�ยนอก ประเภท 2 ไม/ค��มครอง
2. ประเภท 1 ค��มครองรถยนต�ส�ญห�ย  ไฟไหม�    ประเภท  2  ไม/ค��มครอง
3. ประเภท   1   ค��มครองคว�มเส�ยห�ยต/อรถยนต�   ประเภท    2     ไม/ค��มครอง  
4. ประเภท 1 ค��มครองค/�ร�กษ�พย�บ�ล  ประเภท  2  ไม/ค��มครอง

44. กรมธรรม1ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 2 ก*บกรมธรรม1ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 3 แตกต%�งก*นอย%�งไร
ก.   ประเภท  2  ค��มครองคว�มร�บผ
ดต/อบ�คคลภ�ยนอก   ประเภท  3  ไม/ค��มครอง
2. ประเภท    2    ค��มครองรถยนต�ส�ญห�ย  ไฟไหม�  ประเภท    3    ไม/ค��มครอง  
3. ประเภท  2  ค��มครองคว�มเส�ยห�ยต/อรถยนต�  ประเภท  3   ไม/ค��มครอง
4. ประเภท  2  ค��มครองค/�ร�กษ�พย�บ�ล   ประเภท  3  ไม/ค��มครอง

45. น�ยเฉลย  น��รถยนต1ไปซ%อมระหว%�งอย�%ในคว�มครอบครองของอ�% ปร�กฏว%�ม�บ�คคลของอ�% น��รถไปใช�โดยไม%
ได�ร*บคว�มย,นยอมจ�กน�ยเฉลย และเก,ดอ�บ*ต,เหต�ชนทร*พย1ส,นของผ��อ�นได�ร*บคว�มเส�ยห�ย คว�มเส�ยห�ยท�เก,ดข'0น  บร,ษ*ทซ'งร*บ
ประก*นภ*ยรถค*นด*งกล%�วต�องร*บผ,ดชอบหร�อไม%



1. บร
ษ�ท ไม/ต�องร�บผ
ดชอบ เน4องจ�กเข��ข�อยกเว�นเร4องก�รใช�โดยบ�คคลของอ�/
2. บร
ษ�ทต�องร�บผ
ดชอบต/อบ�คคลภ�ยนอก ไปก/อนแล�ว จ6งเร�ยกค4นจ�กผ��เอ�ประก�นภ�ยในภ�ยหล�งต�มข�อส�ญญ�พ
เศษ
3. บร
ษ�ทต�องร�บผ
ดชอบต/อบ�คคลภ�ยนอกเตDมจ��นวน  
4. บร
ษ�ทไม/ต�องร�บผ
ดชอบ  เน4องจ�กไม/ปร�กฏคว�มย
นยอมเป<นล�ยล�กษณ�อ�กษร

46. รถยนต1ของน�ยว�รพล  ซ'งได�ท��ประก*นภ*ยไว�ต�มกรมธรรม1ประก*นภ*ยประเภท 1 ไว�ก*บบร,ษ*ท ร*กด� ประก*นภ*ย 
จ��ก*ด   โดยจ��นวนเง,นอ�ประก*นภ*ยส��หร*บคว�มค��มครองรถยนต1  ส�ญห�ย  ไฟไหม�ไว�  550,000 บ�ท  แต%ใน
กรมธรรม1ท�ส%งมอบให�แก%น�ยว�รพล บร,ษ*ทได�พ,มพ1ข�อคว�มเพ,มเต,มว%� “บร,ษ*ทร*บผ,ดต%อคว�มส�ญห�ยบ�งส%วน
ไม%เก,น 20,000 บ�ท / คร*0ง” ถ��ต%อม�ภ�ยในระยะเวล�ประก*นภ*ย ว,ทย�ต,ดรถยนต1ถ�กล*กไป ข�อใดถ�กต�องท�ส�ด 

ก.   ผ��เอ�ประก�นภ�ยม�ส
ทธ
เล4อกให�บร
ษ�ทร�บผ
ดภ�ยใต�วงเง
นเอ�ประก�นภ�ย 550,000 บ�ท หร4อ  20,000 บ�ท  กDได�
2. บร
ษ�ทจะต�องร�บผ
ดต�มคว�มเส�ยห�ยท�แท�จร
งไม/เก
น 20,000 บ�ท
3. บร
ษ�ทจะม�คว�มผ
ดต�มม�ตร� 30 แห/ง พ.ร.บ. ประก�นว
น�ศภ�ย พ.ศ. 2535
4. ถ�กท�)งข�อ ก  .   และข�อ ค  .   

47. น�ยสมควรค,ด ซ�0อรถยนต1ม�ค*นหน'ง ในร�ค� 550,000 บ�ท และน��เคร�องฟอกอ�ก�ศและอ�ปกรณ1อ�น ๆ ม�
ม�ต,ดต*0งประจ��อย�%ในต*วรถเพ,มเต,มรวมร�ค�ไว� 70,000 บ�ท ในก�รท��ประก*นภ*ย น�ยสมควรค,ด ได�แถลงไว�
ในใบค��ขอเอ�ประก*นภ*ยด�วยแล�วว%� ม�ก�รต,ดต*0งอ�ปกรณ1ต%�งๆ เพ,มเป4นเง,น 70,000 บ�ท  แต%บร,ษ*ทก��หนดจ��นวนเอ�ประก*นภ*ย
เพ�ยง 80 % ของ 550,000 บ�ท = 440,000 บ�ท เท%�น*0น  ถ��ห�กเก,ดคว�มเส�ยห�ยต%ออ�ปกรณ1ต%�งๆ ท�ต,ดต*0งเพ,มเต,ม บร,ษ*ทร*บ
ประก*นจะต�องร*บผ,ดชอบหร�อไม%

1. ไม/ต�องร�บผ
ดชอบ เพร�ะไม/ม�ก�รน��ร�ค�อ�ปกรณ�ต/�งๆ น�)นไปก��หนดจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย
อ�ปกรณ�ต/�งๆ น�)น จ6งม
ใช/ว�ตถ�ท�เอ�ประก�นภ�ย

2. เม4อผ��เอ�ประก�นภ�ยแสดงเจตน�เอ�ประก�นภ�ยไว�โดยแถลงในใบค��ขอ ฯ แล�ว จ6งต�องถ4อว/�อ�ปกรณ�
ต/�งๆ เป<นว�ตถ�ท�เอ�ประก�นภ�ย แล�ว โดยไม/ต�องค��น6งว/�บร
ษ�ทจะเอ�ร�ค�ทร�พย�ส
นม�ก��หนดรวม
เป<นจ��นวนเอ�ประก�นภ�ยหร4อไม/ ด�งน�)นบร
ษ�ทจ6งต�องร�บผ
ดต/อคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดข6)น

3. บร
ษ�ทจะต�องร�บผ
ดชอบคว�มเส�ยห�ยท�แท�จร
งแต/ไม/เก
น  440,000 บ�ท
4. ถ�กท�)งข�อ  ข  .    และข�อ ค  .  

48. รถยนต1ของน�งม�รย�ทซ'งท��ประก*นภ*ยต�มกรมธรรม1ประเภท 1 ถ�กคนร��ยร�ดน��ม*นเบรคท��ให�รถยนต1ได�ร*บ
คว�มเส�ยห�ย บร,ษ*ทผ��ร*บประก*นภ*ยจะต�องร*บผ,ดชอบต%อคว�มเส�ยห�ยท�เก,ดข'0นหร�อไม% อย%�งไร

1. ไม/ต�องร�บผ
ด  เพร�ะคว�มเส�ยห�ยม
ได�เก
ดจ�กก�รชน
2. ไม/ต�องร�บผ
ด   เพร�ะน�งม�รย�ทไม/ส�ม�รถแจ�งค�/กรณ�ให�บร
ษ�ททร�บได�
3. ต�องร�บผ
ดภ�ยใต�เง4อนไขท�น�งม�รย�ทต�องร�บผ
ดชอบค/�เส�ยห�ยส/วนแรกเอง 2,000 บ�ท เพร�ะไม/ส�ม�รถแจ�งค�/กรณ�ให�บร
ษ�ททร�บ

ได�
4. ต�องร�บผ
ดชอบเตDมจ��นวน เพร�ะคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดข6)นม
ใช/คว�มเส�ยห�ยท�เก
ดข6)นจ�กก�รชนของน�งม�รย�ท จ6งไม/ต�องร�บผ
ดชอบค/�  

เส�ยห�ยส/วนแรกแต/ย/�งไร
49. รถยนต1ซ'งท��ประก*นภ*ยต�มกรมธรรม1ประเภท 1 ถ�กคนร��ยใช�ก�ญแจข�ดรถรอบค*น ท��ให�รถยนต1ได�ร*บคว�ม

เส�ยห�ย บร,ษ*ทผ��ร*บประก*นภ*ยจะต�องร*บผ,ดชอบต%อคว�มเส�ยห�ยท�เก,ดข'0นหร�อไม% อย%�งไร
1. ไม/ต�องร�บผ
ด  เพร�ะคว�มเส�ยห�ยม
ได�เก
ดจ�กก�รชน
2. ไม/ต�องร�บผ
ด  เพร�ะผ��เอ�ประก�นภ�ยไม/ส�ม�รถแจ�งค�/กรณ�ให�บร
ษ�ททร�บได�
3. ต�องร�บผ
ด ภ�ยใต�เง4อนไขท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยต�องร�บผ
ดชอบค/�เส�ยห�ยส/วนแรก 2,000 บ�ท เพร�ะไม/ส�ม�รถแจ�งค�/กรณ�ให�บร
ษ�ททร�บ

ได�
4. ต�องร�บผ
ดชอบเตDมจ��นวน  เพร�ะคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดข6)นม
ใช/คว�มเส�ยห�ยท�เก
ดจ�กก�รชน ผ��เอ�ประก�นภ�ย จ6งไม/จ��เป<นต�องร�บผ
ด  

ชอบค/�เส�ยห�ยส/วนแรกแต/อย/�งใด

50. รถยนต1ซ'งท��ประก*นภ*ยต�มกรมธรรม1ประเภท 1  ถ�กห,นกระเด̂นใส%กระจกท��ให�กระจกแตก บร,ษ*ทผ��ร*บประ



ก*นภ*ย  จะต�องร*บผ,ดชอบต%อคว�มเส�ยห�ยท�เก,ดข'0นหร�อไม%อย%�งไร
1. ไม/ต�องร�บผ
ด  เพร�ะคว�มเส�ยห�ยม
ได�เก
ดจ�กก�รชน
2. ไม/ต�องร�บผ
ด  เพร�ะผ��เอ�ประก�นภ�ยไม/ส�ม�รถแจ�งค�/กรณ�ให�บร
ษ�ททร�บได�
3. ต�องร�บผ
ดชอบภ�ยใต�เง4อนไขท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยต�องร�บผ
ดชอบค/�เส�ยห�ยส/วนแรกเอง 2,000 บ�ท

เพร�ะไม/ส�ม�รถแจ�งค�/กรณ�ให�บร
ษ�ททร�บได�
ง .     ต�องร�บผ
ดชอบเตDมจ��นวนเพร�ะคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดข6)นม
ใช/คว�มเส�ยห�ยท�เก
ดจ�กก�รชนผ��เอ�      

                     ประก�นภ�ย จ6งไม/จ��ต�องร�บผ
ดชอบค/�เส�ยห�ยส/วนแรกแต/อย/�งใด  
51. ผ��ประสบภ*ยผ��ใดย�นค��ขอร*บ  หร�อแสดงหล*กฐ�นในก�รขอร*บค%�เส�ยห�ยเบ�0องต�นอ*นเป4นเท^จจะม�โทษ หร�อไม%

1. ไม/ม�โทษเน4องจ�กกฎหม�ยไม/ได�ระบ�ไว�
2. ม�โทษจ��ค�กไม/เก
นหน6งปpหร4อปร�บไม/เก
นสองหม4นบ�ทหร4อท�)งจ��ท�)งปร�บ  
3. ม�โทษจ��ค�กไม/เก
นหน6งเด4อนหร4อปร�บไม/เก
นสองพ�นบ�ทหร4อท�)งจ��ท�)งปร�บ
4. ม�โทษปร�บไม/เก
น หน6งหม4นบ�ท

52. น�ย ก. ข*บข�รถจ*กรย�นยนต1ซ'งม�ประก*นภ*ยไว�ก*บบร,ษ*ทประก*นภ*ย โดยม�น�ย ข. เป4นผ��ซ�อนท��ยและเก,ด
อ�บ*ต,เหต� เฉ�ยวชนรถยนต1ไม%ทร�บหม�ยเลขทะเบ�ยนซ'งได�หลบหน�ไป เป4นเหต�ให�น�ย ข. เส�ยช�ว,ต ซ'งพน*กง�น
สอบสวนได�ลงคว�มเหน̂ว%�รถจ*กรย�นยนต1ท�หลบหน�ไปเป4นฝc�ยท�ต�องร*บผ,ดต�มกฏหม�ย อย�กทร�บว%� น�ย ข.  จะได�ร*บคว�ม
ค��มครองต�ม พ.ร.บ. ค��มครองผ��ประสบภ*ยจ�กรถ พ.ศ. 2535  หร�อไม%

1. ไม/ได�ร�บเน4องจ�กค�/กรณ�เป<นฝf�ยผ
ดและหลบหน�ไป
2. ได�ร�บเฉพ�ะค/�เส�ยห�ยเบ4)องต�นเป<นค/�ปลงศพ 35,000 บ�ท
3. ได�ร�บค/�ปลงศพเตDมต�มกรมธรรม�   100,000   บ�ท          
4. ได�ร�บค/�ปลงศพจ��นวน 40,000 บ�ท เน4องจ�กค�/กรณ�หลบหน�ไป

53. น�ยร�%งข*บข�รถจ*กรย�นยนต1 ซ'งได�จ*ดให�ม�ก�รท��ประก*นภ*ยต�ม พ.ร.บ. ค��มครองผ��ประสบภ*ยจ�กรถ  พ.ศ. 
2535 เก,ดอ�บ*ต,เหต�เฉ�ยวชนก*บรถยนต1ซ'งข*บข�โดยน�ยส�ม�รถ ซ'งรถยนต1ค*นด*งกล%�วเป4นรถฝc�ฝdนม,ได�จ*ดให�
ม,ได�จ*ดให�ม�ก�รท��ประก*นภ*ย เป4นเหต�ให�น�ยร�%งบ�ดเจ^บส�ห*ส กรณ�ด*งกล%�วน�ยร�%งส�ม�รถขอร*บค%�เส�ยห�ย
เบ�0องต�นได�หร�อไม%อย%�งไร

ก  .     ได�จ�กบร
ษ�ทประก�นภ�ยรถจ�กรย�นยนต�              ข.   ได�จ�กน�ยส�ม�รถผ��ข�บข�รถยนต�
ค.   ได�จ�กกรมก�รประก�นภ�ย ง.    ได�จ�กกองท�นทดแทนผ��ประสบภ�ย

54. น�ยย,งยง ถ�บรถส�มล�อร*บซ�0อของเก%�ท�กชน,ด ขณะท�ก��ล*งถ�บรถด*งกล%�วอย�%บนท�องถนน ได�ม�รถยนต1ข*บม�
ด�วยคว�มเร^วส�งเฉ�ยวชนน�ยย,งยง เป4นเหต�ให�น�ยย,งยงได�ร*บบ�ดเจ^บ เข��ร*บก�รร*กษ�เส�ยค%�ร*กษ�พย�บ�ลประม�ณ 12,000 บ�ท 
กรณ�ด*งกล%�วน�ยย,งยงส�ม�รถขอร*บค%�ร*กษ�พย�บ�ลได�จ�กท�ใด ห�กข�อเท^จจร,ง
ปร�กฏว%�รถยนต1ค*นด*งกล%�ว ได�จ*ดให�ม�ก�รประก*นภ*ยต�มกฎหม�ย

ก  .     บร
ษ�ทประก�นภ�ยซ6งผ��ร�บประก�นภ�ยรถยนต�ค�นน�)น  ข.   กองท�นทดแทนผ��ประสบภ�ย
ค.    กรมก�รประก�นภ�ย  กระทรวงพ�ณ
ชย� ง.   ร�บผ
ดชอบตนเอง เพร�ะรถไม/ม�ประก�นภ�ย

55. ต�มท�ม�ข%�วปร�กฎต�มหน��หน*งส�อพ,มพ1อย�%บ%อยคร*0งเก�ยวก*บรถไฟตกร�ง จ�กอ�บ*ต,เหต�ด*งกล%�วจะม�
ประช�ชนจ��นวนม�กได�ร*บบ�ดเจ^บหร�อเส�ยช�ว,ต ซ'งบ�คคลด*งกล%�วจะได�ร*บคว�มค��มครองต�ม พ.ร.บ. 
ค��มครองผ��ประสบภ*ยจ�กรถ พ.ศ. 2535  หร�อไม%อย%�งไร

1. ได�ร�บคว�มค��มครองเฉพ�ะค/�เส�ยห�ยเบ4)องต�นเท/�น�)น
2. ได�ร�บคว�มค��มครองต�มคว�มเส�ยห�ยท�แท�จร
ง
3. ได�ร�บคว�มค��มครองเตDมเง4อนไขกรมธรรม�
4. ไม/ได�ร�บคว�มค��มครอง  

56. น�ย ก. โดยส�รรถยนต1 โดยส�รส%วนบ�คคลซ'งม,ได�จ*ดให�ม�ก�รประก*นภ*ยต�มกฎหม�ย ขณะท�น�ย  ก.



ก��ล*งจะก��วลงจ�กรถโดยส�รค*นด*งกล%�วน*0น รถได�เบรคอย%�งกระท*นห*นเป4นเหต�ให�น�ย ก. ตกลงจ�กรถ
โดยส�รเส�ยช�ว,ตท*นท� และรถค*นด*งกล%�วได�หลบหน�ไป ท�ย�ทน�ย ก. จะได�ร*บค%�ส,นไหมทดแทนหร�อไม%

1. ได�ร�บจ�กกองท�นทดแทนผ��ประสบภ�ยจ�กรถ จ��นวน   35,000   บ�ท  
2. ไม/ได�ร�บเน4องจ�กไม/ทร�บรถค�นท�ตนโดยส�รม�
3. ไม/ได�ร�บเน4องจ�กเจ��ของรถปฏ
เสธคว�มร�บผ
ดชอบ
4. ได�ร�บจ�กบร
ษ�ทประก�นภ�ย

57. น�ย ค. เด,นข��มถนนถ�กรถยนต1ไม%ทร�บหม�ยเลขทะเบ�ยนเฉ�ยวชนและรถยนต1ค*นด*งกล%�วได�หลบหน�ไป
เป4นเหต�ให�น�ย ค. ได�ร*บบ�ดเจบ̂ส�ห*สเส�ยค%�ร*กษ�พย�บ�ลเป4นจ��นวนเง,น 10,000 บ�ท และต%อม�
น�ย ค. ต�องถ�กต*ดแขนเน�องจ�กอ�บ*ต,เหต�ด*งกล%�ว น�ย ค. จะได�ร*บคว�มค��มครองจ�กส��น*กง�นกองท�น

ก.   10,000    บ�ท      ข.   15,000   บ�ท
ค.   35,000  บ�ท ง.    45,000   บ�ท 

58. ข�อใดต%อไปน�0ม,ใช%คว�มเส�ยห�ยท�จะให�ได�ร*บค%�เส�ยห�ยเบ�0องต�น ในกรณ�คว�มเส�ยห�ยต%อร%�งก�ยต�มกฎกระทรวง ฉบ*บท� 12  ( 
พ.ศ. 2540 )

1. ค/�พ�หนะน��ผ��ประสบภ�ยไปโรงพย�บ�ล
2. ค/�ห�องและค/�อ�ห�รตลอดเวล�ท�เข��ร�บก�รร�กษ�พย�บ�ล
3. ค/�อว�ยวะเท�ยม และอ�ปกรณ�ในก�รบ��บ�ดร�กษ�
4.    ค/�จ��งพย�บ�ลพ
เศษ  

59. พ.ร.บ. ค��มครองผ��ประสบภ*ยจ�กรถ พ.ศ. 2535 ซ'งออกม�ใช�บ*งค*บให�เจ��ของรถซ'งใช�รถหร�อม�รถไว�เพ�อใช�
ต�องจ*ดให�ม�ก�รประก*นคว�มเส�ยห�ยส��หร*บผ��ประสบภ*ย โดยประก*นภ*ยก*บบร,ษ*ทประก*นภ*ยเป4นกฎหม�ย
ประเภทใด

ก.   ภ�คสม�ครใจ ข  .     ภ�คบ�งค�บ  
ค.   ภ�คสม�ครใจและภ�คบ�งค�บรวมก�น ง.   ผ
ดท�กข�อ

60. น�ย ก. ข�รถจ*กรย�น 2 ล�อ ข��มถนนถ�กรถยนต1ว,งต*ดหน��อย%�งกระช*0นช,ดท��ให�น�ย ก. ตกใจห*กรถจ*กรย�น
2 ล�อ หลบรถยนต1จนเส�ยหล*ดพล,กคว��เป4นเหต�ให� น�ย ก. ได�ร*บบ�ดเจบ̂ส�ห*ส น�ย ก. จะได�ร*บก�รค��มครอง
จ�ก พ.ร.บ. ค��มครองผ��ประสบภ*ยจ�กรถ พ.ศ.2535 หร�อไม% เพร�ะเหต�ใด

1. ไม/  เพร�ะ น�ย ก. ม
ได�ประสบภ�ยจ�กรถต�ม พ.ร.บ. ฯ ฉบ�บน�)
2. ไม/ เพร�ะ น�ย ก. ม
ใช�ผ��ประสบภ�ยจ�กรถต�ม พ.ร.บ. ฯ ฉบ�บน�)
3. ได� เพร�ะ น�ย ก. เป<นผ��ประสบภ�ยจ�กรถต�ม พ.ร.บ. ฯ ฉบ�บน�)
4. ถ�กท�)งข�อ ก  .     และ    ข  .  

61. ในกรณ�ท�ผ��เอ�ประก*นภ*ยไม%ทร�บถ'งคว�มไม%พร�อมในก�รออกทะเลของเร�อท�ใช�ขนส,นค�� ผ��เอ�
 ประก*นภ*ย ย*งคงม�ส,ทธ,e ได�ร*บก�รชดใช�ค%�ส,นไหมทดแทน ห�กส,นค��ได�ร*บคว�มเส�ยห�ย

1. ผ��เอ�ประก�นภ�ยไม/ม�ส
ทธ
tได�ร�บชดใช�ส
นไหมทดแทนเพร�ะถ4อว/�เป<นส
งท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยต�องทร�บ
2. ผ��เอ�ประก�นภ�ยไม/ม�ส
ทธ
tได�ร�บชดใช�ส
นไหมทดแทนเพร�ะถ4อว/�ส�ญญ�ประก�นภ�ยไม/เก
ดข6)นต�)งแต/ต�น
3. ผ��เอ�ประก�นภ�ยไม/ม�ส
ทธ
tได�ร�บค/�ส
นไหมทดแทนเพร�ะม�ก�รระบ�ไว�ช�ดเจนในกรมธรรม�  

62 .  ข�อใดไม%ใช%ภ*ย ซ'งได�ร*บคว�มค��มครองใน  ICC  ( B )
1. น)��ซ�ดส
นค��ตกทะเล
2. น)��ในแม/น)��เข��ไปในระว�งเร4อ
3. คว�มส�ญเส�ยบ�งส/วนของห�บห/อซ6งตกจ�กเร4อขณะขนลงจ�กเร4อ  
4. ย�นพ�หนะท�งบกพล
กคว��หร4อตกร�ง

63.   คว�มเส�ยห�ยเฉพ�ะ  (  Particular  Average )  ในก�รประก*นภ*ยท�งทะเล ค�ออะไร
1. คว�มเส�ยห�ยซ6งม�ส�เหต�ม�จ�กก�รกระท��อย/�งจงใจในสภ�วะท�เก
ดภ�ย เพ4อคว�มปลอดภ�ยของ



ส/วนรวม โดยม�ผลเฉพ�ะเจ��ของทร�พย�ส
นท�เส�ยห�ย
2. คว�มเส�ยห�ยซ6งม�ส�เหต�ม�จ�กอ�บ�ต
เหต�โดยตรงและม�ผลเฉพ�ะเจ��ของทร�พย�ส
นท�เส�ยห�ย  
3. คว�มเส�ยห�ยซ6งม�ส�เหต�ม�จ�กก�รกระท��อย/�งจงใจในสภ�วะท�เก
ดภ�ย เพ4อคว�มปลอดภ�ยของ

ส/วนรวม และเจ��ของทร�พย�ส
นท�เส�ยห�ยท�)งหมดต�องร/วมก�นร�บผ
ดชอบ
ง .   คว�มเส�ยห�ยซ6งม�ส�เหต�ม�จ�กอ�บ�ต
เหต�โดยตรงและเจ��ของทร�พย�ส
นท�เส�ยห�ยท�)งหมดต�องร/วมก�น  
      ร�บผ
ดชอบ

64.   ข�อใดม,ใช%เป4นคว�มเส�ยห�ยท�ถ�อว%�เป4นคว�มเส�ยห�ยร%วม  ( General   Average )
1. ก�รโยนส
นค��ท
)งทะเลขณะเร4อเกยต4)น
2. ก�รต�ดโซ/และสมอเร4อเพ4อหล�กเล�ยงอ�นตร�ย
3. ค/�แรงล�กเร4อในระหว/�งคว�มล/�ช��ของก�รเด
นเร4อ  
4. ค/�ธรรมเน�ยมท/�เร4อหลบภ�ยเม4อเคร4องยนต�เร4อเส�ย

65. ในก�รเร�ยกร�องคว�มเส�ยห�ยท�เสม�อนเส�ยห�ยส,0นเช,ง ( Constructive Total  Loss ) ส��หร*บก�รประก*นภ*ย
ต*วเร�อ  ผ��เอ�ประก*นภ*ยต�องด��เน,นก�รอย%�งไร

1. ต�องแจ�งให�ผ��ร�บประก�นภ�ยทร�บ โดยท��ใบแจ�งก�รสละท
)ง    ( Notice of abandonment )  
2. ต�องแจ�งให�ผ��ร�บประก�นภ�ยทร�บ โดยก�รท��ใบเร�ยกร�องค/�เส�ยห�ยและก�รประม�ล ( Notice of  claim and tenders )
3. ต�องแจ�งให�ผ��ร�บประก�นภ�ยทร�บ และท��บ�นท6กสละส
ทธ
tก�รเร�ยกร�องจ�กผ��ท��ละเม
ด
4. แจ�งผ��ร�บประก�นภ�ยทร�บว/�เร4อได�ร�บคว�มเส�ยห�ยโดยด��เน
นก�รใดๆ ต�มปกต


66.   ข�อใดอธ,บ�ยล*กษณะของเร�อแบบ   Bulk Carrier   ได�ด�ท�ส�ด
1. ไม/ม�เส�นท�งและต�ร�งเวล�ท�แน/นอน
2. ม�เส�นท�งเด
นเร4อประจ�� ม�ต�ร�งก�รเด
นเร4อท�แน/นนอน
3. ใช�ขนส
นค��แบบกอง ไม/ม�ก�รบรรจ�ห�บห/อ  
4. เร4อแบบธรรมหร4อด�)งเด
ม  ไม/ม�ก�รใช�ต��คอนเทรนเนอร�

67.   ห�กกรมธรรม1ประก*นภ*ย ต*วเร�อก��หนดเวล�ส,0นส�ดในช%วงท�เร�อเอ�ประก*นภ*ยย*งอย�%ในทะเล ผ��เอ�ประก*นภ*ย
ต�องด��เน,นก�รอย%�งไร

1. ขอขย�ยระยะเวล�ออกไปโดยอ�ตโนม�ต
 1 เด4อน
2. ต�องแจ�งให�ผ��ร�บประก�นภ�ยทร�บก/อนว�นส
)นส�ดกรมธรรม�
3. ขอขย�ยระยะเวล�ออกไปโดยอ�ตโนม�ต
 โดยต�องจ/�ยเบ�)ยประก�นภ�ยเพ
มเต
มต�มระยะเวล�ท�ขย�ย

ออกไปเม4อส
)นส�ดก�รเด
นท�ง
ง .     ต�องแจ�งให�ผ��ร�บประก�นภ�ยทร�บก/อนว�นส
)นส�ดกรมธรรม� และจ/�ยเบ�)ยประก�นภ�ยเพ
มในล�กษณะร�ยเด4อน  

68. ล*กษณะของค%�ส,นไหมทดแทนท�ส�ม�รถเร�ยกร�องจ�กบร,ษ*ทประก*นภ*ยในก�รประก*นภ*ยท�งทะเลได� ค�ออะไรบ��ง
1. คว�มเส�ยห�ย  คว�มส�ญเส�ย  ค/�ใช�จ/�ยและค/�ใช�จ/�ยท�เพ
มข6)น
2. คว�มเส�ยห�ย  คว�มส�ญเส�ย  ค/�ใช�จ/�ยและก�รส�ญเส�ยร�ยได�
3. คว�มเส�ยห�ย  คว�มส�ญเส�ย  ค/�ใช�จ/�ยและคว�มร�บผ
ดต/อบ�คคลภ�ยนอก  
4. คว�มเส�ยห�ย  คว�มส�ญเส�ย  ค/�ใช�จ/�ยท�เพ
มข6)นและก�รส�ญเส�ยร�ยได�

69. ข�อใดอธ,บ�ยเร�อแบบ   Liner   ได�ด�ท�ส�ด
1. ไม/ม�เส�นท�งและต�ร�งเวล�ท�แน/นอน
2. ม�เส�นท�งเด
นเร4อประจ�� ม�ต�ร�งเด
นเร4อท�แน/นอน  
3. ใช�ขนส
นค��แบบกอง ไม/ม�ก�รบรรจ�ห�บห/อ
4. เร4อแบบธรรมด�หร4อด�)งเด
ม

70.  ข�อใดถ�กต�องท�ส�ดเก�ยวก*บคว�มค��มครอง  Institute  Strike  Clauses  (  Cargo )
1. ค��มครองคว�มส�ญเส�ยหร4อคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดจ�กก�รน�ดหย�ดง�น น�ยจ��งปuดง�น และก�รก/อ



คว�มว�/นว�ยโดยฝ�งชน
2. ค��มครองคว�มส�ญเส�ยหร4อคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดจ�กบ�คคลซ6งม�เจตน�ก/อก�ร��ยท�งก�รเม4อง
ค  .      ค��มครองคว�มส�ญเส�ยหร4อคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดข6)นจ�กก�รน�ดหย�ดง�น น�ยจ��งปuดง�น และก�รก/อ  
        ก�รก/อคว�มไม/สงบในก�รท��ง�น ก�รก/อก�รจล�จล คว�มว�/นว�ยโดยฝ�งชนและบ�คคลซ6งม�เจตน�ร��ยท�งก�รเม4อง
ง.      ค��มครองคว�มส�ญเส�ยหร4อคว�มเส�ยห�ยท�เก
ดข6)นจ�กก�รน�ดหย�ดง�น น�ยจ��งปuดง�น และก�รก/อ
        ก�รก/อคว�มไม/สงบในก�รท��ง�น ก�รก/อก�รจล�จล คว�มว�/นว�ยโดยฝ�งชนและบ�คคลซ6งม�เจตน�
        ร��ยท�งก�รเม4อง และก�รถ�กจ�บก�มหร4อถ�กย6ดอ�นม�ผลม�จ�กก�รก/อก�รร��ย

71.   ก�รเปล�ยนแปลงของภ*ยแบบใด ท�บร,ษ*ทประก*นภ*ยจะให�คว�มค��มครองต%อไปเม�อผ��เอ�ประก*นภ*ยแจ�ง
ให�ผ��ร*บประก*นภ*ยทร�บโดยท*นท� และจ%�ยเบ�0ยประก*นภ*ยเพ,มเต,ม

1. คว�มจ��เป<นต�องขนส/งส
นค��ลงกล�งทะเล และขนข6)นเร4อใหม/หร4อก�รถ/�ยล��เร4อในกรณ�ท�เก
ดคว�ม
เส�ยห�ยต/อเร4อ ท�ใช�ขนส/งจนต�องเข��ร�บร�บก�รซ/อมแซมกล�งท�ง หร4อจ��เป<นต�องเปล�ยนเร4อใหม/

2. เร4อแล/นออกนอกเส�นท�งไปช/วยเหล4อเร4อล��อ4นท�ก��ล�งประสบภ�ยพ
บ�ต

3. ส�ญญ�ก�รขนส/งจ��ต�องส
)นส�ดลงกล�งท�งด�วยเหต�ก�ร�ท�อย�/เหน4อก�รควบค�มของผ��เอ�ประก�นภ�ย และส
นค��จ��ต�องถ�กข�ย   สถ�นท�  

น�)น หร4อน��ส/งต/อไปย�งจ�ดหม�ยปล�ยท�งท�ก��หนดคร�)งแรกโดยพ�หนะอ4น
ง .    ส
นค��ซ6งเข��ใจก�นในท�งปฏ
บ�ต
ว/�ต�องขนส/งโดยก�รบรรท�กไว�ใต�ระว�งเร4อ แต/คว�มเป<นจร
งม�ก�ร 

ขนส/งโดยไว�บนด�ดฟA�
72.   คว�มค��มครองของ  Institute War Clause ( Cargo )   ส,0นส�ดเม�อใด

1. เม4อส
นค��ถ�กขนลงจ�กเร4อเด
นทะเล  ท�ท/�เร4อปล�ยท�ง
2. เม4อส
นค��ม�ถ6งย�งท/�เร4อปล�ยท�ง
3. เม4อส
นค��ถ�กขนลงจ�กเร4อเด
นทะเล     
4. เม4อส
นค��ถ�กขนลงจ�กเร4อเด
นทะเลท�ท/�เร4อปล�ยท�ง หร4อเม4อครบก��หนด 15 ว�น น�บจ�กว�นท�

ส
นค��ม�ถ6งย�งท/�เร4อปล�ยท�ง แล�วแต/เหต�ก�รณ�ใดจะเก
ดข6)นก/อน
73.   ค��ว%�   “EXCESS”  หร�อ  “ก�รร*บผ,ดส%วนแรก”    หม�ยถ'งอะไร

1. จ��นวนค/�ส
นไหมทดแทนส/วนแรกท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยต�องร�บภ�ระเอง  
2. จ��นวนค/�ส
นไหมทดแทนส/วนแรกท�ผ��ร�บประก�นภ�ยจะต�องจ/�ยให�ผ��เอ�ประก�นภ�ย ภ�ยใน 7 ว�น

น�บจ�กท�ม�ก�รเร�ยกร�องค/�ส
นไหม
3. จ��นวนค/�ส
นไหมทดแทนส/วนแรกท�ผ��ร�บประก�นภ�ยจะต�องจ/�ยให�ผ��เอ�ประก�นภ�ย ภ�ยใน 15 ว�น

น�บจ�กก�รม�ก�รเร�ยกร�องค/�ส
นไหม
ง .   จ��นวนค/�ส
นไหมทดแทนส/วนแรกท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยไม/ส�ม�รถเร�ยกร�องจ�กผ��ร�บประก�นภ�ยได� แต/
        ต�องเร�ยกร�องจ�กผ��ร�บขนส
นค��

74. ก�รขนส%งส,นค��โดยใช�เร�อท�ม�อ�ย�เก,นกว%�ก��หนดไว�เป4นม�ตร�ฐ�น จะม�ผลต%อก�รท��ประก*นภ*ยหร�อไม%อย%�งไร
ก.    ไม/ส�ม�รถท��ประก�นภ�ยได�      ข. ไม/ม�ผลใดๆ ต/อก�รท��ประก�นภ�ย
2. ต�องจ/�ยเบ�)ยประก�นภ�ยเพ
มข6)น  
3. ต�องม�ก��หนด   EXCESS   ในส�ดส/วนท�ส�งข6)น

75. ก�รเปล�ยนแปลงไปของภ*ยแบบใดท�บร,ษ*ทประก*นภ*ยจะให�คว�มค��มครองต%อไป โดยผ��เอ�ประก*นภ*ยไม%ต�องแจ�งให�ผ��ร*บประก*นภ*ย
ทร�บ

1. เร4อแล/นออกนอกเส�นท�งเด
นเร4อปกต
  
2. ม�ก�รเปล�ยนแปลงเส�นท�งเด
นเร4อไปจ�กเด
มโดยจงใจ
3. ส
นค��ซ6งเข��ก�นในท�งปฏ
บ�ต
ว/�ต�องขนส/งโดยบรรท�กไว�ใต�ระว�งเร4อแต/คว�มเป<นจร
งม�ก�รขนส/งไว�บนด�ดฟA�
ง .    ถ�กท�กข�อ



76.   Bill  of  Landing   หม�ยถ'งอะไร
1. เอกส�รใบร�บส
นค��ของผ��ร�บขนส/ง ซ6งประกอบด�วยร�ยละเอ�ยดของส
นค��ท�ขนส/ง  
2. เอกส�รใบส/งมอบส
นค��ของผ��ข�ย  ซ6งประกอบด�วยร�ยละเอ�ยดของส
นค��ท�ส/งมอบ
3. เอกส�รใบส�งส
นค��ของผ��ซ4)อ ซ6งประกอบด�วยร�ยละเอ�ยดของส
นค��ท�ส�งซ4)อ
4. เอกส�รใบร�บส
นค��ของเจ��ของเร4อ ซ6งประกอบด�วยร�ยละเอ�ยดของส
นค��ท�จะบรรท�กในเร4อ

77.  ข�อใดอธ,บ�ยล*กษณะเร�อแบบ  Conventional  Vessel  ได�ด�ท�ส�ด
1. เป<นเร4อแบบธรรมด� หร4อด�)งเด
ม  ไม/ม�ก�รใช�ต��คอนเทรนเนอร�  
2. เร4อบรรท�กต��ส
นค��  ส/วนใหญ/เป<นต��เหลDก
3. ม�เส�นท�งเด
นเร4อประจ��  ม�ต�ร�งเด
นเร4อท�แน/นอน
4. ไม/ม�เส�นท�งและต�ร�งเวล�ท�แน/นอน

78. ผ��เอ�ประก*นภ*ยในก�รประก*นภ*ยก�รขนส%งส,นค��ท�งทะเลต�องม�ส%วนได�เส�ยในส,นค��ท�เอ�ประก*นภ*ยตลอด
เวล�ท�ม�ก�รท��ประก*นภ*ยหร�อไม%

1. ต�องม�ตลอดเวล�เช/นเด�ยวก�บก�รประก�นภ�ยอ4น ๆ ข.    ต�องม�เฉพ�ะเวล�ท�เร
มต�นก�รประก�นภ�ย
ค.    ต�องม�เม4อส
นค��อย�/ในเร4อเด
นทะเล ง.    ต�องม� ณ เวล�ท�เก
ดคว�มเส�ยห�ย

79. ในกรณ�ท�เก,ดคว�มเส�ยห�ยต%อส,นค��ข'0นระหว%�งก�รขนส%ง  ท%�นควรแนะน��ให�ผ��เอ�ประก*นภ*ยเร�ยกร�อง
ค%�เส�ยห�ยจ�กใครบ��ง

ก.    ผ��ร�บประก�นภ�ย ข.   ผ��ขนส/ง
ค  .      ผ��ร�บประก�นภ�ยและขนส/ง  ง.    ผ��ร�บประก�นภ�ย ผ��ขนส/ง  และผ��ข�ย

80. อ�ย�คว�มในก�รเร�ยกร�องค%�ส,นไหมทดแทนจ�กบร,ษ*ทเร�อ หร�อผ��ร*บขน แตกต%�งจ�กก�รเร�ยกร�อง ค%�ส,นไหม
ทดแทนจ�กบร,ษ*ทประก*นภ*ยอย%�งไร

1. ก�รเร�ยกร�องจ�กบร
ษ�ทเร4อ ก��หนดไว�ไม/เก
น 2 ปp แต/ก�รเร�ยกร�องจ�กบร
ษ�ทประก�นภ�ยก��หนดไว�ไม/เก
น 1 ปp  
2. ก�รเร�ยกร�องจ�กบร
ษ�ทเร4อ ก��หนดไว�ไม/เก
น   1   ปp แต/ก�รเร�ยกร�องจ�กบร
ษ�ทประก�นภ�ยก��หนดไว�ไม/เก
น      2      ปp  
3. ก�รเร�ยกร�องจ�กบร
ษ�ทเร4อ ก��หนดไว�ไม/เก
น 2 ปp แต/ก�รเร�ยกร�องจ�กบร
ษ�ทประก�นภ�ยก��หนดไว�ไม/เก
น 3 ปp
4. ก�รเร�ยกร�องจ�กบร
ษ�ทเร4อ ก��หนดไว�ไม/เก
น 3 ปp แต/ก�รเร�ยกร�องจ�กบร
ษ�ทประก�นภ�ยก��หนดไว�ไม/เก
น 4 ปp

81. น�ยสมบ*ต,ท��ประก*นภ*ยอ�บ*ต,เหต�ส%วนบ�คคล ไว�บร,ษ*ท ก. ในวงเง,นเอ�ประก*นภ*ย 300,000 บ�ทและก*บ
บร,ษ*ท ข. ในวงเง,นเอ�ประก*นภ*ย 200,000 บ�ท ต%อม�น�ยสมบ*ต, เส�ยช�ว,ตจ�กก�รถ�กรถชน และได�ร*บ
เง,นชดเชยจ�กผ��ข*บรถม�ชน 300,000 บ�ท ท�ย�ทของน�ยสมบ*ต,จะเร�ยกร�องจ�กบร,ษ*ทประก*นภ*ยได�อ�กหร�อไม%
         ก  .      ได�จ�กบร
ษ�ท  ก  . 300,000   บ�ท  และจ�กบร
ษ�ท   ข  . 200,000   บ�ท   รวม   500,000   บ�ท  

2. ได�เฉพ�ะจ�กบร
ษ�ท ข. 200,000 บ�ท   เพร�ะได�จ�กผ��ข�บรถม�ชนแล�ว 300,000 บ�ท
3. ได�เฉพ�ะจ�กบร
ษ�ท ก. 300,000 บ�ท   เพร�ะได�จ�กผ��ท�ข�บรถม�ชนแล�ว 300,000 บ�ท

ซ6งม�กกว/�ท�จะเอ�ประก�นภ�ยไว�แล�ว
ง .   ไม/ได�เลย   เพร�ะม�ผ��ร�บผ
ดชอบไปแทนบร
ษ�ทประก�นภ�ยแล�ว

82. ก�รท�พพลภ�พถ�วรส,0นเช,ง   หม�ยถ'งอะไร
1. ท�พพลภ�พถ6งขน�ดไม/ส�ม�รถประกอบหน��ท�ก�รง�นในอ�ช�พประจ��ต�มปกต
ได�โดยส
)นเช
งในช�ว

ระยะเวล�หน6ง
2. ท�พพลภ�พถ6งขน�ดไม/ส�ม�รถประกอบหน��ท�ก�รง�นในอ�ช�พประจ��ต�มปกต
ได�โดยตลอดไปแต/ท��ง�น

อ4นเพ4อส
นจ��งได�
3. ท�พพลภ�พถ6งขน�ดไม/ส�ม�รถประกอบหน��ท�ก�รง�นใดๆ ในอ�ช�พประจ�� และอ�ช�พอ4นๆ โดยส
)นเช
งตลอดไป  
ง .   ไม/ม�ข�อใดถ�ก

83. ในก�รประก*นอ�บ*ต,เหต�ส%วนบ�คคล ห�กผ��เอ�ประก*นภ*ยเส�ยแขนหน'งข��ง และส�ยต�หน'งข��ง จะได�ร*บก�รชดเชยอย%�งไร
1. ได�ร�บชดเชย  200  %  ของจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย



2. ได�ร�บชดเชย    100  %    ของจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย      
3. ได�ร�บชดเชย   50   %  ของจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย
4. ได�ร�บชดเชย   25   %  ของจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย

84. น�ยด�� ท��ประก*นอ�บ*ต,เหต�ส%วนบ�คคล ไว�ก*บบร,ษ*ทประก*นภ*ย 3 แห%ง แห%งละ 100,000 บ�ท โดยม�ข�อตกลงคว�ม
คว�มค��มครอง ค%�ร*กษ�พย�บ�ลแห%งละ 10,000 บ�ท ต%อม�น�ยด��ประสบอ�บ*ต,เหต� และได�จ%�ยค%�ร*กษ�พย�บ�ล
ไปท*0งส,0น 22,000 บ�ท น�ยด��ส�ม�รถเร�ยกค%�ส,นไหมทดแทนจ�กบร,ษ*ทประก*นภ*ยได�ท*0งหมดเท%�ใด

ก.    22,000     บ�ท  ข.   30,000    บ�ท
ค.   100,000  บ�ท ง.    330,000  บ�ท

85. คว�มบ�ดเจ^บท�งร%�งก�ยท�ได�ร*บคว�มค��มครองภ�ยใต�กรมธรรม1ประก*นอ�บ*ต,เหต�ส%วนบ�คคล ค�อข�อใด
ก.   ขณะท�ชกมวย ข.   ขณะเล/นบ�นจ�)จ�yมพ�
ค.   ขณะเล/นสก�น)�� ง  .     ขณะเล/นเร4อใบ  

86. น�ยต%อและน�ยต�%น ซ�0อกรมธรรม1ประก*นอ�บ*ต,เหต�ส%วนบ�คคลไว�ก*บบร,ษ*ทเต%�  น�ยต%อข�มอเตอร1ไซค1ม�
และถ�กน�ยต�%นผ��ข*บรถบรรท�กส,บล�อชน  ท*0งค�%เส�ยช�ว,ต บร,ษ*ทเต%� จะจ%�ยค%�ส,นไหมทดแทน อย%�งไร

1. จ/�ยให�น�ยต/อ ไม/จ/�ยให�น�ยต�/น  เพร�ะน�ยต�/นเป<นฝf�ยผ
ด
2. จ/�ยให�น�ยต/อแต/ไม/จ/�ยให�น�ยต�/น  เพร�ะกรมธรรม�ยกเว�นก�รข�บรถบรรท�ก
3. จ/�ยให�ท�)งค�/
4. จ/�ยให�น�ยต�/น แต/ไม/จ/�ยให�น�ยต/อ   เพร�ะกรมธรรม�ยกเว�นก�รข�บข�มอเตอร�ไซค�  

87. ปQจจ*ยใดท�ม�ผลต%อก�รก��หนดเบ�0ยประก*นภ*ยอ�บ*ต,เหต�ส%วนบ�คคล
ก  .     อ�ช�พ  ข.   รถยนต�ท�ใช�
ค.   ท�อย�/อ�ศ�ย ง.   ไม/ม�ข�อใดถ�ก

88. ผ��เอ�ประก*นภ*ยจะได�ร*บค%�ส,นไหมทดแทน  ในกรณ�ท�เก,ดก�รท�พพลภ�พช*วคร�วส,0นเช,งอย%�งไร
1. ได�ร�บเป<นก�อนเตDมจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยต�มท�ระบ�ในต�ร�ง
2. ได�ร�บเง
นเป<นระยะ ๆ  ตลอดระยะเวล�ท�ท�พพลภ�พอย�/ต�มจ��นวนท�ระบ�ไว�ในต�ร�ง แต/  

ไม/เก
นระยะเวล�ท�ระบ�ไว�ในต�ร�งหร4อม�ก�รจ/�ยค/�ทดแทนกรณ�เส�ยช�ว
ตส�ญเส�ยอว�ยวะและส�ยต�หร4อท�พพลภ�พถ�วร
3. ได�ร�บเง
นเป<นระยะ ๆ ตลอดระยะเวล�ท�ท�พพลภ�พอย�/ต�มจ��นวนท�ระบ�ไว�ในต�ร�ง จนกว/�

ผ��เอ�ประก�นภ�ยน�)นจะเส�ยช�ว
ต ส�ญเส�ยอว�ยวะและส�ยต� หร4อท�พพลภ�พ
ง .   ได�ร�บเง
นเป<นระยะๆ ตลอดไปจนกว/�ผ��เอ�ประก�นภ�ยจะเส�ยช�ว
ต

89. ค��ว%� “อ�บ*ต,เหต�”  ในก�รประก*นอ�บ*ต,เหต�ส%วนบ�คคล หม�ยคว�มว%�
1. เหต�ก�รณ�ท�เก
ดข6)นอย/�งฉ�บพล�นจ�กปzจจ�ยภ�ยนอกร/�งก�ย และท��ให�เก
ดผลท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยม
ได�เจตน� หร4อม�/งหว�ง  
2. เหต�ก�รณ�ท�ม�ส�เหต�ม�จ�กปzจจ�ยภ�ยนอก และเก
ดข6)นอย/�งฉ�บพล�น
3. เหต�ก�รณ�ท�ม�ส�เหต�ม�จ�กปzจจ�ยภ�ยนอกร/�งก�ยอย/�งฉ�บพล�น และท��ให�เก
ดผลท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยม
ได�ค�ดหว�ง
 ง .    เหต�ก�รณ�ท�เก
ดข6)นอย/�งฉ�บพล�น  และท��ให�เก
ดผลท�ผ��เอ�ประก�นภ�ยม
ได�เจตน� หร4อม�/งหว�ง และ
         ผลของอ�บ�ต
เหต�ม�กปร�กฏเป<นร
)วรอยท�มองเหDนได�

90. น�ยข�ว ท��ประก*นอ�บ*ต,เหต�ส%วนบ�คคล แบบ อบ. 2 ไว�ก*บบร,ษ*ทสย�ม ต%อม�น�ยข�วประสบอ�บ*ต,เหต� ถ�กรถ
จ*กรย�นยนต1ชนบ�ดเจ^บ ถ�กต*ดข�หน'งข��งต*0งแต%ต�นข� น�ยข�วจะได�ร*บก�รชดเชยจ�กบร,ษ*ทสย�มหร�อไม%

 ก.    ไม/ได�   เน4องจ�กกรมธรรม� ม
ได�ค��มครองถ6งอ�บ�ต
เหต�จ�กรถจ�กรย�นยนต�
2. ได�ร�บ    60  %    ของจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย  
ค.    ได�ร�บ  75  %  ของจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย
ง.     ได�ร�บ  50  %  ของจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย
เง�อนไขด*งต%อไปน�0ให�ประกอบก�รพ,จ�รณ�  ข�อ   91 – 95

น�งโมเม ได�ท��ประก*นภ*ยอ�บ*ต,เหต�และส�ขภ�พหม�% ไว�ก*บบร,ษ*ท 777  โดยม�ส*ญญ�ค��มครองและผลประโยชน1ด*งน�0 
1. ก�รร*กษ�ต*วในโรงพย�บ�ล 



( ก )  ค%�ห�องและค%�อ�ห�ร  1,000 บ�ท ต%อว*น  ส�งส�ด 30 ว*น
( ข )  ค%�บร,ก�รท*วไป  50,000  บ�ท

2. ก�รร*กษ�พย�บ�ลโดยก�รผ%�ต*ด  50,000 บ�ท
3. ก�รด�แลโดยแพทย1 2,000 บ�ท ต%อว*น  ส�งส�ด  30  ว*น
4. ก�รร*กษ�พย�บ�ลท�ม,ได�อย�%ในโรงพย�บ�ล 1, 000 บ�ท ต%อคร*0ง 30 คร*0งต%อปj
5. ก�รคลอดบ�ตร 30 ,000 บ�ท
6. ก�รร*กษ�ฟQน 1,000 บ�ท  ต%อคร*0ง  3,000  บ�ทต%อปj
7. ก�รด�แลโดยพย�บ�ลพ,เศษ 1,000 บ�ท  ต%อว*น  ส�งส�ด  30  ว*น

91. หล*งจ�กก�รท��ประก*นภ*ยอ�บ*ต,เหต�และส�ขภ�พหม�%ได� 7 เด�อน น�งโมเม ได�ไปคลอดบ�ตร ด�วยก�รผ%�ท�องท�ร.พ.
แห%งหน'ง เส�ยค%�ใช�จ%�ยท*0งส,0น 28,000 บ�ท   น�งโมเมจะได�ร*บค%�ชดเชยจ�กบร,ษ*ท 777 เท%�ใด

ก  .     ไม/ได�ร�บเลย  ข.   28,000  บ�ท
ค.   30,000  บ�ท ง.   14,000   บ�ท

92. น�งโมเม เข��ร*บก�รผ%�ต*ดเสร,มค��งให�สวยง�มข'0น  ม�ค%�ใช�จ%�ยแยกเป4นห�องว*นละ 800 บ�ท รวม 4,000 บ�ท
ค%�บร,ก�รท*วไป  28,000 บ�ท  และค%�ผ%�ต*ด 70,500 บ�ท น�งโมเมจะได�ร*บค%�ชดเชยจ�กบร,ษ*ท 777 เท%�ใด

ก.   102,500  บ�ท ข.  82,000  บ�ท
ค.    70,500   บ�ท ง  .     ไม/ได�เลย  

93. น�งโมเม ท��ประก*นภ*ยอ�บ*ต,เหต�และส�ขภ�พหม�%ต,ดต%อก*นม� 3  ปj  น�งโมเมต*0งครรภ1ได� 2 เด�อน ประสบอ�บ*ต,เหต�
แท�งล�ก ต�องเข��ร*บก�รร*กษ�ในโรงพย�บ�ลเส�ยค%�ใช�จ%�ย 24,000 บ�ท น�งโมเมจะได�ร*บค%�ชดเชยจ�ก บร,ษ*ท 777 เท%�ใด 

ก.   24,000   บ�ท ข.   ไม/ได�เลย
ค.   15,000   บ�ท ง.   12,000     บ�ท  

94. น�งโมเม เข��ร*บก�รร*กษ�ต*วแบบผ��ปcวยนอกด�วยโรคเบ�หว�น โดยในรอบ 6 เด�อนแรกเข��ร*บก�รร*กษ� ท*0งส,0น  16   
คร*0ง  ม�ค%�ใช�จ%�ยคร*0งละ 1,200  บ�ท  และในรอบ 6 เด�อนหล*ง  เข��ร*บก�รร*กษ�ท*0งส,0น 18 คร*0ง  ม�ค%�ร*กษ�คร*0งละ
400 บ�ท  น�งโมเม ได�ร*บก�รชดเชยจ�กบร,ษ*ท 777 ภ�ยใน 1 ปj เป4นจ��นวนเง,นเท%�ใด
         ก  .   21,600     บ�ท                   ข.   26,400   บ�ท

ค.   23,200   บ�ท ง.    24,800   บ�ท
95. น�งโมเมประสบอ�บ*ต,เหต�โดยข�รถมอเตอร1ไซค1ไปชนรถบรรท�ก  ได�ร*บบ�ดเจ^บส�ห*สม�ค%�ใช�จ%�ยด*งน�0

( 1 )  ค%�ห�องว*นละ 1,200 บ�ท  38 ว*น  =   45,600   บ�ท
( 2 )  ค%�บร,ก�รท*วไป   = 67,000  บ�ท
( 3 )  ค%�แพทย1ว*นละ  1,200  บ�ท  38  ว*น  = 45,600   บ�ท
( 4 )  ค%�พย�บ�ลพ,เศษ  ว*นละ  1,000  บ�ท   38  ว*น  =  38,000  บ�ท

น�งโมเมจะได�ร*บก�รชดเชยจ�กบร,ษ*ท  777  หร�อไม%  อย%�งไร
        ก.    ไม/ได�ร�บเลย  เน4องจ�กก�รข�บข�รถมอเตอร�ไซค�เป<นข�อยกเว�นในกรมธรรม�
1 ข.     ได�ร�บ    179,200    บ�ท

3.    ได�ร�บ      146,000      บ�ท  
4.  ได�ร�บ    163,000    บ�ท

96. ห�กผ��เอ�ประก*นภ*ยประสงค1ท�จะให�บร,ษ*ทประก*นภ*ยเพ,มจ��นวนเง,นจ��ก*ดคว�มร*บผ,ดส��หร*บก�รให�คว�ม
ค��มครองคว�มร*บผ,ดต%อบ�คคลภ�ยนอกจ�กจ��นวนเง,นพ�0นฐ�นท�ก��หนดไว�ในกรมธรรม1ประก*นภ*ยผ��เล%นกอล1ฟ
บร,ษ*ทจะส�ม�รถจะกระท��ได�หร�อไม%อย%�งไร

1. ไม/ได�  เน4องจ�กเป<นกรมธรรม�ม�ตร�ฐ�นท�ม�ก�รระบ�จ��นวนเง
นจ��ก�ดคว�มร�บผ
ดชอบไว�แน/นอน
2. ได�  โดยค
ดอ�ตร�เบ�)ยประก�นภ�ยเพ
ม  0.250 %  ต/อปp



3. ได�  โดยค
ดอ�ตร�เบ�)ยประก�นภ�ยเพ
ม  0.010 %  ต/อปp
4. ได�  โดยค
ดอ�ตร�เบ�)ยประก�นภ�ยเพ
ม    0.065 %    ต/อปp  

97. ก�รก��หนดจ��นวนเง,นเอ�ประก*นภ*ยข*0นต��กว%�ม�ลค%�เต̂ม  ( First  Loss  Sum Insured )  ในก�รประก*นภ*ย โจรกรรมหม�ยถ'ง
1. ก�รก��หนดจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย โดยพ
จ�รณ�จ�กโอก�สท�จะเป<นไปได�ว/�คว�มส�ญเส�ยต/อคร�)งส�งส�ดเป<นเท/�ใด   โดยม�เง4อนไข 

Average Clause
2. ก�รก��หนดจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ย โดยพ
จ�รณ�จ�กโอก�สท�จะเป<นไปได�ว/�คว�มส�ญเส�ยต/อคร�)งส�งส�ด    
         เป<นเท/�ใด    โดยไม/ม�เง4อนไข    Average Clause  
3. ก�รก��หนดจ��นวนเง
นเอ�ประก�นภ�ยข�)นต��กว/�ร�ค�ทร�พย�ส
น เพ4อให�เบ�)ยประก�นภ�ยน�อยท�ส�ด และได�ร�บชด

ใช�เตDมร�ค�ทร�พย�ส
น
ง .   เป<นก�รก��หนดคว�มร�บผ
ดชอบส/วนแรกไว�เพ4อปAองก�นคว�มประม�ทเล
นเล/อของผ��เอ�ประก�นภ�ย

98. ข�อยกเว�นท�ส��ค*ญของง�นประก*นภ*ยง�นต,ดต*0งเคร�องจ*กร ( Erection  All Risks Insurance Policy )  ค�อ 
1. คว�มส�ญเส�ยหร4อคว�มเส�ยห�ยอ�นเน4องม�จ�กคว�มผ
ดพล�ดในก�รออกแบบ  และคว�มไม/สมประกอบ  

ของว�สด�หร4อเหลDกหล/อ
2. ก�รโจรกรรม               ค.  คว�มเส�ยห�ยจ�กกรทดลองเด
นเคร4อง
4. คว�มส�ญเส�ยหร4อเส�ยห�ยจ�กไฟฟA�ล�ดวงจร  ก�รใช�ไฟเก
นก��ล�ง

99. ก�รประก*นภ*ยผ��โดยส�รหร�อโดยส�รร*บจ��ง  ค��มครองด*งน�0
1. คว�มส�ญเส�ยหร4อเส�ยห�ยอ�นเก
ดจ�กก�รบ�ดเจDบท�งร/�งก�ยของผ��โดยส�รโดยอ�บ�ต
เหต�จ�กก�รใช�เร4อ
2. คว�มส�ญเส�ยหร4อเส�ยห�ยอ�นเก
ดจ�กก�รบ�ดเจDบท�งร/�งก�ยของผ��โดยส�รโดยอ�บ�ต
เหต�จ�กก�รใช�เร4อ  

และผ��ท�ก��ล�งข6)นหร4อลงเร4อ
ค.    คว�มส�ญเส�ยหร4อเส�ยห�ยอ�นเก
ดจ�กก�รบ�ดเจDบท�งร/�งก�ยของผ��โดยส�รโดยอ�บ�ต
เหต�จ�กก�รใช�เร4อ

รวมท�)งผ��ท�ได�ร�บอ�บ�ต
เหต�ขณะย4นรอท�ท/�น)��
ง .   ถ�กท�กข�อ

100.  กรมธรรม1ประก*นภ*ย คว�มร*บผ,ดต�มกฎหม�ยต%อว,ช�ช�พ จะชดใช�ค%�ส,นไหมแทนกรณ�
1. คว�มส�ญเส�ยท�งก�รเง
นใด ๆ  ท�เก
ดจ�กข�อผ
ดพล�ดในก�รท��ง�นต�มว
ช�ช�พ
2. คว�มบ�ดเจDบหร4อเจDบปfวยต/อร/�งก�ยซ6งเก
ดจ�กก�รด��เน
นง�นในว
ช�ช�พ
3. คว�มบ�ดเจDบหร4อเจDบปfวยต/อร/�งก�ยและคว�มเส�ยห�ยต/อทร�พย�ส
น ซ6งเก
ดจ�กก�รด��เน
นง�นในว
ช�ช�พ 

ท�ม�ส�เหต�ม�จ�กข�อผ
ดพล�ดของผ��เอ�ประก�นภ�ย  ซ6งได�ด��เน
นก�รภ�ยใต�ขอบเขตก�รประกอบว
ช�ช�พของตน
4. ถ�กท�)งข�อ ก  .    และข�อ ค  .   

101.  ส*ญญ�ประก*นภ*ยเก,ดข'0นเม�อ
ก.   ผ��เอ�ประก�นภ�ยได�ร�บกรมธรรม� ข.  บร
ษ�ทออกกรมธรรม�ให�
ค.   ผ��เอ�ประก�นภ�ย ช��ระเบ�)ยประก�นภ�ย ง.  บร
ษ�ทตกลงร�บประก�นภ�ย แม�ม
ได�ม�ล�ยล�กษณ�อ�กษร

102.  ก�รประก*นภ*ย ค0��จ�น ค�ออะไร
1. ก�รประก�นภ�ยท�ให�คว�มค��มครองบ�คคลภ�ยนอกท�เส�ยห�ย  
2. ก�รประก�นภ�ยท�ให�คว�มค��มครองท�กประเภท
3. ก�รประก�นภ�ยท�ให�คว�มค��มครองรถยนต�ของผ��เอ�ประก�นภ�ยด�วย
4. ก�รประก�นภ�ยต�ม พ.ร.บ. ค��มครองผ��ประสบภ�ยจ�กรถ

103.  ห�กประสงค1จะซ�0อรถยนต1ต%อจ�กผ��อ�น ซ'งได�ท��ประก*นภ*ยรถยนต1ประเภท 1  ไว� ต�องท��อย%�งไร
1. ยกเล
กกรมธรรม�เด
ม  เพ4อขอประก�นภ�ยใหม/ เพร�ะเปล�ยนเจ��ของแล�ว
2. เปล�ยนช4อผ��ร�บผลประโยชน�ม�เป<นผ��ซ4)อคนใหม/  กDเพ�ยงพอ
3. แจ�งบร
ษ�ทขอเปล�ยนผ��เอ�ประก�นภ�ย ให�ท��ก�รบ�นท6กสล�กหล�ง  
ง .   ไม/ต�องท��อย/�งไร  เพร�ะกรมธรรม�ต�องค��มครองรถยนต�จนครบก��หนดอย�/แล�ว



104.  ข�อใดไม%ถ�กต�อง ต�มท�บ*ญญ*ต,ไว�ในม�ตร� 870  ประมวลกฎหม�ยแพ%งและพ�ณ,ชย1 ในกรณ�เอ�ประก*นว,น�ศภ*ย
  ทร*พย1ส,นส,งเด�ยวก*นหล�ยบร,ษ*ท

1. ผ��เอ�ประก�นภ�ย   จะได�ร�บก�รชดใช�จ�กแต/ละบร
ษ�ทเท/� ๆ ก�น  
2. ผ��เอ�ประก�นภ�ย   จะได�ร�บก�รชดใช�ท�)งหมดต�มจ��นวนท�ตนได�ร�บคว�มเส�ยห�ยจร
ง
3. ผ��ร�บประก�นภ�ย    จะต�องท��ก�รชดใช�แบ/งต�มส�ดส/วนท�ตนได�ร�บประก�นไว�
ง.    ผ��ร�บประก�นภ�ย    จะต�องท��ก�รชดใช�ก/อนหล�งต�มล��ด�บว�นเวล�ก�รร�บประก�นภ�ย

105.  น�ยส�ยเช%�ต'ก 2 ช*0น ซ'งม�ม�ลค%� 1,200,000 บ�ท ของน�ยส,งห1   ในร�ค�เด�อนละ 10,000 บ�ท
  น�ยส�ยได�ท��ประก*นอ*คค�ภ*ยต'กท�เช%�ไว�ก*บ บร,ษ*ท A  ในวงเง,นเอ�ประก*นภ*ย 800,000 บ�ท ต%อม�อ�ก
 1 เด�อน ได�ท��ประก*นอ*คค�ภ*ยต'กด*งกล%�วก*บบร,ษ*ท B อ�ก 400,000 บ�ท รวมท*0งเฟอร1น,เจอร1อ�กในวงเง,น
 100,000 บ�ท  โดยท*0ง 2 กรมธรรม1 ม�น�ยส�ยเป4นผ��เอ�ประก*น และผ��ร*บประโยชน1ต%อม�เก,ดไฟฟD�ล*ดวงจร
  ไฟไหม�ต'กเส�ยห�ยช*0น 2  ร�ค�ท�ประเม,นคว�มเส�ยห�ยเป4นเง,น 200,000 บ�ท โดยเฟอร1น,เจอร1เส�ยห�ย 20,000
  บ�ท  น�ยส�ยจะได�ร*บค%�ส,นไหมทดแทนเท%�ใด

ก.   ได�ร�บจ�กบร
ษ�ท  A    200,000  บ�ท  ได�ร�บค/�เส�ยห�ยเฟอร�น
เจอร�จ�กบร
ษ�ท  B   อ�ก  20,000 บ�ท
ข.   ได�ร�บจ�กบร
ษ�ท  A   150,000  บ�ท  ได�ร�บค/�เส�ยห�ยเฟอร�น
เจอร�จ�กบร
ษ�ท  B  เป<นค/�ต6ก  50,000 บ�ท
       และเฟอร�น
เจอร�อ�ก  20,000  บ�ท
ค.     ได�ร�บค/�ส
นไหมเป<นค/�เส�ยห�ยเฟอร�น
เจอร� จ�กบร
ษ�ท   B   20,000    บ�ท  
ง .   ไม/ได�ร�บค/�ส
นไหมใด ๆ เลย

106.  ในกรณ�รถของท%�นถ�กรถของน�ย A  ม�ประก*นภ*ย ช*0น 1  ก*บบร,ษ*ท  B ชนเส�ยห�ย  โดยท%�นเป4นฝc�ยถ�ก ท%�นจะ
  เร�ยกร�องได�อย%�งไร

1. เร�ยกร�องค/�เส�ยห�ยจ�กน�ย A  หร4อ บร
ษ�ท  B  อ�กท�งหน6ง
2. เร�ยกร�องค/�เส�ยห�ยจ�กบร
ษ�ท   B     ห�กได�ไม/ครบเร�ยกส/วนท�เหล4อจ�กน�ย   A  
3. เร�ยกร�องค/�เส�ยห�ยได�ท�)งจ�กบร
ษ�ท B และน�ย A  ต�องร/วมก�นร�บผ
ดชอบต/อท/�น
4. ถ�กท�กข�อ

107.   กรมธรรม1ประก*นภ*ย กฎหม�ยก��หนดให�ม�ร�ยก�รด*งต%อไปน�0เสมอ
ก.   ร�ค�แห/งม�ลประก�นภ�ย ข.  ว�ตถ�ท�เอ�ประก�นภ�ย
ค.   ช4อผ��ร�บประโยชน� ง.   ถ�กเฉพ�ะข�อ ข  .    และข�อ ค  .  

108.  ร�ยก�รในใบเสร^จร*บเง,นต�มกฎหม�ย  อ�จไม%ม�ร�ยก�รข�อใดต%อไปน�0ก^ได�
ก.   ช4อบร
ษ�ท ข.  ช4อผ��ช��ระเบ�)ยประก�นภ�ย
ค.   ช4อผ��เอ�ประก�นภ�ย ง.    ไม/ม�ข�อถ�ก  

109.  ส*ญญ�ประก*นภ*ยม�บ�คคลท�เก�ยวข�องอย�%  3  ฝc�ยค�อ
ก.   ผ��เอ�ประก�นภ�ย   ผ��ร�บประก�นภ�ย และผ��ช��ระเบ�)ยประก�นภ�ย
ข.   ผ��เอ�ประก�นภ�ย   ผ��ร�บประก�นภ�ย และต�วแทนประก�นภ�ย
ค.   ผ��เอ�ประก�นภ�ย   ผ��ร�บประก�นภ�ย และผ��ขอเอ�ประก�นภ�ย

               ง.    ผ��เอ�ประก�นภ�ย   ผ��ร�บประก�นภ�ย และผ��ร�บประโยชน�

110.  บ�คคลภ�ยนอกท�เป4นว*ตถ�ประสงค1 ของก�รประก*นภ*ยค0��จ�น หม�ยถ'ง
1. บ�คคลท�กคนท�ม
ใช/ผ��เอ�ประก�นภ�ย  และผ��ร�บประก�นภ�ย
2. บ�คคลท�ม
ใช/บ�คคลในครอบคร�วของผ��เอ�ประก�นภ�ย
3. บ�คคลท�ได�ร�บคว�มเส�ยห�ยจ�กก�รกระท��ละเม
ดของผ��เอ�ประก�นภ�ย
ง .     ถ�กท�กข�อ  

111.  โมฆ�ยะกรรม  ต�มประมวลกฎหม�ยแพ%งและพ�ณ,ชย1 หม�ยถ'ง



1. ก�รกระท��ท�ใช�บ�งค�บได�ต�มกฎหม�ยจนกว/�จะถ�กบอกล��ง  
2. ก�รกระท��ท�เส�ยเปล/�ม�แต/ต�นไม/ม�ผลบ�งค�บได�เลย
3. ก�รกระท��ท�ถ4อได�ว/�ข�ดต/อกฎหม�ย ถ4อว/�ไม/ม�ก�รแสดงเจตน�
4. ก�รกระท��ท�สมบ�รณ�เฉพ�ะบ�งส/วนจนกว/�จะให�ส�ตย�บ�น

112.  ผ��เอ�ประก*นภ*ยต�มประมวลกฎหม�ยแพ%งและพ�ณ,ชย1 หม�ยถ'ง
1. ค�/ส�ญญ�ฝf�ยซ6งตกลงจะส/งเบ�)ยประก�นภ�ย  
2. ค�/ส�ญญ�ฝf�ยซ6งตกลงจะชดใช�ค/�ส
นไหมทดแทน
3. บ�คคลผ��พ6งจะได�ร�บค/�ส
นไหมทดแทน
4. บ�คคลผ��จะพ6งได�ร�บเบ�)ยประก�นภ�ย

113.   ผ��เอ�ประก*นภ*ย ก*บผ��ร*บประโยชน1 จะเป4นบ�คคลเด�ยวก*นได�หร�อไม% เพร�ะเหต�ใด
ก.   ได�  เพร�ะกฎหม�ยระบ�ไว� ข.   ไม/ได�  เพร�ะกฎหม�ยห��มไว�
ค.   ไม/ได� เพร�ะไม/ถ�กต�องต�มหล�กประก�นภ�ย ง.   ได�หร4อไม/ แล�วแต/บร
ษ�ทจะอน�ม�ต
เป<นร�ยๆ

114.  ต�มส*ญญ�ประก*นภ*ย  เง,นท�ผ��เอ�ประก*นภ*ยต�องส%งต%อให�ก*บผ��ร*บประก*นภ*ย เร�ยกว%�
ก.    ค/�ส
นไหมทดแทน ข.    ดอกเบ�)ย
ค.    เบ�)ยประก�นภ�ย ง.    ค/�ธรรมเน�ยม

115.   ค��ว%�  ผ��ร*บประก*นภ*ยต�มประมวลกฎหม�ยแพ%งและพ�ณ,ชย1 หม�ยถ'ง
1. ค�/ส�ญญ�ฝf�ยซ6งตกลงจะใช�ค/�ส
นไหมทดแทนหร4อใช�เง
นจ��นวนหน6งให�  
2. ต�วแทนผ��ได�ร�บมอบอ��น�จหร4อน�ยหน��
3. ค�/ส�ญญ�ฝf�ยซ6งตกลงจะส/งเบ�)ยประก�นภ�ย
4. บ�คคลผ��จะพ6งได�ร�บค/�ส
นไหมทดแทน

116.   ค�%ส*ญญ�ฝc�ยซ'งตกลงจะส%งเบ�0ยประก*นภ*ย ต�มประมวลกฎหม�ยแพ%งและพ�ณ,ชย1  เร�ยกว%�
ก.   ผ��ร�บประโยชน� ข.     ผ��เอ�ประก�นภ�ย  
ค.   ผ��ร�บประก�นภ�ย ง.    ผ��ซ4)อ

117.    ค��ว%�  “ผ��ม�ส%วนได�เส�ย”  ในคว�มหม�ยของก�รประก*นภ*ยหม�ยถ'ง
ก.   บ�คคลท�เป<นท�ย�ทของผ��เส�ยห�ย ข.   บ�คคลท�ได�ร�บคว�มเส�ยห�ยจ�กก�รเอ�ประก�นภ�ย
ค.   บ�คคลท�ได�ร�บคว�มเส�ยห�ยจ�กเหต�ก�รณ�ท�เก
ดข6)น ง  .     ถ�กท�กข�อ  

118. ส*ญญ�ประก*นภ*ย จะม�ผลผ�กพ*นค�%ส*ญญ� ต%อเม�อผ��เอ�ประก*นภ*ย ม�ส%วนได�เส�ยในเหต�ท�เอ�ประก*นภ*ยไว�น*0น ถ�กต�อง
หร�อไม%

ก  .     ถ�กต�อง  ข.  ไม/ถ�กต�อง บ�งเร4องกฎหม�ยก��หนดให�ท��ได�
ค .  ผ��เอ�ประก�นภ�ยไม/จ��เป<นต�องม�ส/วนได�เส�ยในเหต�ท�เอ�ประก�นภ�ยไว�
ง.   ถ�กท�)ง ข�อ ก.  ข.  และ ค. 

119. ค��กล%�วท�ว%�  ส*ญญ�ประก*นภ*ยเป4นส*ญญ�ต%�งตอบแทน  ถ�กหร�อไม%
ก.   ไม/ถ�ก ข  .     ถ�ก  
ค .  ท�ถ�กเป<นส�ญญ�ฝf�ยเด�ยว
ง .   ท�ถ�กเป<นส�ญญ�ระหว/�งผ��ร�บประก�นภ�ย  ผ��เอ�ประก�นภ�ยและผ��ร�บประโยชน�

120. ส*ญญ�ประก*นภ*ยเป4นส*ญญ�ท�ต�องอ�ศ*ยคว�มซ�อส*ตย1ส�จร,ตต%อก*นอย%�งย,ง กรณ�ใดบ��งท�ถ�อว%�ข�ดคว�ม
ส�จร,ต ต%อก*นอย%�งย,ง

1. ชดใช�ต�มคว�มเส�ยห�ยท�แท�จร
ง
2. ต�วแทนประก�นช�ว
ตไม/แถลงข�อคว�มจร
งให�ผ��เอ�ประก�นช�ว
ตทร�บ
3. ผ��ร�บประโยชน�ต�มกรมธรรม�ประก�นภ�ยแถลงข�อคว�มเทDจ ซ6งเป<นส�ระส��ค�ญของส�ญญ�
ง .    ผ��เอ�ประก�นภ�ยแถลงข�อเทDจซ6งเป<นส�ระส��ค�ญของส�ญญ�



121. น�ย ก. เป4นต*วแทน ประก*นว,น�ศภ*ยจะขอร*บใบอน�ญ�ตเป4นน�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ยจะกระท��ได�หร�อไม%
ก.     ได� ข  .      ไม/ได�  
ค.     ได� แต/ต�องขออน�ญ�ตน�ยทะเบ�ยน ง.    ได�  แต�ต�องขออน�ญ�ตจ�กกระทรวงพ�ณ
ชย�

122. ต�มพระร�ชบ*ญญ*ต,ค��มครองผ��ประสบภ*ยจ�กรถ  พ.ศ. 2535 ได�ก��หนดค�ณสมบ*ต,เก�ยวก*บเร�องอ�ย�ของผ��ร*บ
ใบอน�ญ�ตเป<นน�ยหน��ประก�นว
น�ศภ�ยอย/�งไร

ก.     ต�องม�อ�ย�   15   ปp ข.     ต�องม�อ�ย�   18   ปp
ค.     ต�องม�อ�ย�   19   ปp ง  .       บรรล�น
ต
ภ�วะ  

123. น�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ย จะร*บเบ�0ยประก*นภ*ยในน�มบร,ษ*ท ได�หร�อไม%
ก.    ได�   โดยไม/ต�องร�บมอบอ��น�จจ�กบร
ษ�ท            ข.    ได�  โดยได�ร�บมอบหม�ยจ�กน�ยทะเบ�ยน
ค  .      ได�   โดยได�ร�บมอบอ��น�จเป<นหน�งส4อจ�กบร
ษ�ท       ง.    ไม/ได�

124. ข�อต%อไปน�0  ข�อใดเป4นค�ณสมบ*ต,ของผ��ร*บใบอน�ญ�ตเป4นน�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ย
1. ไม/เป<นบ�คคลล�มละล�ย
2. ไม/เคยถ�กเพ
กถอนในอน�ญ�ตเป<นต�วแทนว
น�ศภ�ยหร4อใบอน�ญ�ตน�ยหน��ประก�นภ�ยว
น�ศภ�ย

ในระยะเวล�  3 ปp  ก/อนว�นขอร�บใบอน�ญ�ตเป<นน�ยหน��ประก�นว
น�ศภ�ย
3. สอบคว�มร��เก�ยวก�บก�รประก�นว
น�ศภ�ย ได�ต�มหล�กส�ตร และว
ธ�ก�รท�น�ยทะเบ�ยนก��หนด
4. ถ�กท�กข�อ  

125. ต�มพระร�ชบ*ญญ*ต,ประก*นว,น�ศภ*ย พ.ศ. 2535 ให�น�ยทะเบ�ยนม�อ��น�จเพ,กถอนใบอน�ญ�ตเป4นน�ยหน��
ประก*นว,น�ศภ*ย  เม�อ

1. กระท��ก�รอ�นเป<นก�รฝf�ฝ}นบทบ�ญญ�ต
แห/งพระร�ชบ�ญญ�ต
ประก�นว
น�ศภ�ย  พ.ศ.  2535
2. ข�ดค�ณสมบ�ต
ในก�รเป<นน�ยหน��ประก�นว
น�ศภ�ย
3. ด��เน
นง�นท��ให�เก
ด หร4ออ�จก/อให�เก
ดคว�มเส�ยห�ยต/อผ��เอ�ประก�นภ�ยผ��ร�บประโยชน�ต�มกรมธรรม�

ประก�นภ�ย หร4อประช�ชน
ง .     ถ�กท�กข�อ  

126. น�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ยท�ถ�กน�ยทะเบ�ยนส*งเพ,กถอนใบอน�ญ�ตเป4นน�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ย อ�จย�น
อ�ทธรณ1 ค��ส*งเพ,กถอนใบอน�ญ�ตได�ภ�ยในก��หนดเวล�

ก.   15   ว�น   น�บแต/ว�นท�ได�ร�บทร�บค��ส�ง
ข  .   30     ว�น   น�บแต/ว�นท�ได�ร�บทร�บค��ส�ง  
ค.   60   ว�น   น�บแต/ว�นท�ได�ร�บทร�บค��ส�ง
ง.    90  ว�น    น�บแต/ว�นท�ได�ร�บทร�บค��ส�ง

127. บร,ษ*ทท�ได�ร*บใบอน�ญ�ตให�ประกอบธ�รก,จประก*นว,น�ศภ*ยได�น*0น
1. ต�องม�หล�กทร�พย�ประก�นว�งไว�ก�บน�ยทะเบ�ยนต�มจ��นวนท�กฎหม�ยก��หนด
2. ต�องด��รงไว�ซ6งกองท�นต�มท�กฎหม�ยก��หนด
3. ต�องม�หล�กทร�พย� ประก�นว�งไว�ก�บน�ยทะเบ�ยนต�มจ��นวนท�ก��หนดไว�ในกฎกระทรวง แต/ต�องด��รงไว�  

ซ6งกองท�นต�มจ��นวนท�กฎหม�ยก��หนด
ง .   ไม/ต�องม�หล�กทร�พย�ประก�นว�งไว�ก�บน�ยทะเบ�ยน  และไม/ต�องด��รงไว�ซ6งกองท�นแต/อย/�งใด

128. เม�อบร,ษ*ทประสงค1ต�องก�รเล,กก,จก�ร ต�องแจ�งคว�มประสงค1ต%อผ��ใดและต�องแจ�งล%วงหน��เป4นเวล�เท%�ใด
1. ต�องแจ�งน�ยทะเบ�ยนให�ทร�บล/วงหน��ไม/น�อยกว/�    3    เด4อน  ก/อนเล
กก
จก�ร  
2. ต�องแจ�งน�ยทะเบ�ยนให�ทร�บล/วงหน��ไม/น�อยกว/�  6  เด4อน  ก/อนเล
กก
จก�ร
3. ต�องแจ�งต/อร�ฐมนตร�ให�ทร�บล/วงหน��ไม/น�อยกว/�    3  เด4อน   ก/อนเล
กก
จก�ร
4. ต�องแจ�งต/อน�ยเบ�ยนให�ทร�บล/วงหน��ไม/น�อยกว/�  6  เด4อน   ก/อนเล
กก
จก�ร

129. ค%�ส,นไหมทดแทน  ซ'งไม%ม�ผ��ใดเร�ยกร�องจ�กบร,ษ*ท จนพ�นอ�ย�คว�มหล*งบร,ษ*ท ต�องส%งเง,นด*งกล%�วไปย*งท�ใด



และภ�ยในเวล�เท%�ใด
1. ส/งเข��กองท�นภ�ยใน 1 เด4อน น�บแต/ว�นท�ครบก��หนดอ�ย�คว�ม
2. ส/งเข��กองท�นภ�ยใน   3   เด4อน น�บแต/ว�นท�ครบก��หนดอ�ย�คว�ม  
3. ส/งเข��กองท�นภ�ยใน 7 ว�น   น�บแต/ว�นท�ครบก��หนดอ�ย�คว�ม
4. ส/งเข��กองท�นภ�ยใน 14 ว�น น�บแต/ว�นท�ครบก��หนดอ�ย�คว�ม

130. บร,ษ*ทจ%�ยบ��เหน^จให�แก%บ�คคลท�ช%วยให�ม�ก�รท��ส*ญญ�ประก*นภ*ย ซ'งไม%ใช%ต*วแทน / น�ยหน��ของบร,ษ*ท
ม�ระว�งโทษอย%�งไร

ก.   ปร�บไม/เก
น   500,000  บ�ท           ข.   ปร�บไม/เก
น   100,000  บ�ท
ค.     ปร�บไม/เก
น   500,000   บ�ท และจ��ค�กไม/เก
น   1   ปp      ง.    ปร�บไม/เก
น   100,000 บ�ท และจ��ค�กไม/เก
น 1 ปp

131. น,ต,บ�คคล ขอร*บใบอน�ญ�ตเป4นน�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ยได�ในกรณ�ใด
1. น
ต
บ�คคล น�)นม�ส��น�กง�นใหญ/ ในประเทศไทย
2. ก
จก�รด�งกล/�ว อย�/ในว�ตถ�ประสงค�ของน
ต
บ�คคลน�)น
3. น
ต
บ�คคลน�)น ม�พน�กง�นหร4อล�กจ��งท�ได�ร�บใบอน�ญ�ตเป<นน�ยหน��ประก�นว
น�ศภ�ย ต�มพระร�ชบ�ญญ�ต
น�)

เป<นผ��ท��ก�รน
ต
บ�คคลด�งกล/�ว                     ง .     ถ�กท�กข�อ  
132.  บ�คคลใดกระท��ก�รอ*นเป4นน�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ย โดยไม%ได�ร*บใบอน�ญ�ตถ�กต�อง ต�องระว�งโทษเท%�ใด

1. จ��ค�กไม/เก
น  6  เด4อน  หร4อปร�บไม/เก
นหน6งหม4นบ�ท หร4อท�)งจ��ท�)งปร�บ
2. จ��ค�กไม/เก
น    1    เด4อน  หร4อปร�บไม/เก
นหน6งหม4นบ�ท หร4อท�)งจ��ท�)งปร�บ  
3. จ��ค�กไม/เก
น  6  เด4อน  หร4อปร�บไม/เก
นห��หม4นบ�ท หร4อท�)งจ��ท�)งปร�บ
4. จ��ค�กไม/เก
น 1  ปp หร4อปร�บไม/เก
น ห��หม4นบ�ท หร4อท�)งจ��ท�)งปร�บ

133. กรณ�น�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ยประสงค1จะย��ยส��น*กง�น ต�องแจ�งภ�ยในก�ว*น น*บจ�กว*นท�ย��ย
ก.    3  ว�น ข.    5   ว�น
ค.    7  ว�น ง  .    15     ว�น  

134. กรณ�ท�ม�เหต�ต�องลงในสม�ดลงทะเบ�ยน น�ยหน��ประก*นว,น�ศภ*ยจะต�องลงร�ยก�รในสม�ดทะเบ�ยนภ�ยใน
ก�ว�น น�บแต/ว�นท�ม�เหต�จะต�องลง 

ก.    3   ว�น ข.    5   ว�น
ค  .    7     ว�น  ง.    15  ว�น

135. ห�กน�ยหน��ประก*นผ��ใดได�ร*บก�รแต%งต*0งในต��แหน%งหน��ท�ใด จ'งจะไม%ท��ให�ใบอน�ญ�ตก�รเป4นน�ยหน��ว,น�ศภ*ย
ผ��น*0นส,0นส�ดลง

ก.   พน�กง�นบร
ษ�ท ข.   ผ��จ�ดก�รบร
ษ�ท
ค.   กรรมก�รบร
ษ�ท ง.   ท�ปร6กษ�บร
ษ�ท

136. กองท�นเพ�อใช�ในก�รพ*ฒน�ธ�รก,จประก*นว,น�ศภ*ยให�ม�คว�มม*นคงและเสถ�ยรภ�พ ม�ช�อเร�ยกอย%�งไร
ก.   กองท�นเพ4อก�รพ�ฒน�ธ�รก
จประก�นภ�ย ข.   กองท�นเพ4อก�รพ�ฒน�ธ�รก
จประก�นว
น�ศภ�ย
ค .    กองท�นเพ4อคว�มม�นคงธ�รก
จประก�นว
น�ศภ�ย  
ง .   กองท�นเพ4อคว�มม�นคงและเสถ�ยรภ�พของธ�รก
จประก�นว
น�ศภ�ย

137. บร,ษ*ทประว,งก�รจ%�ยค%�ส,นไหมทดแทนหร�อประว,งก�รค�นเบ�0ยประก*นภ*ยท�ต�องจ%�ยค�นแก%ผ��เอ�ประก*นภ*ยหร�อผ��
ร*บ ประโยชน1 โดยไม%ม�เหต�ผลอ*นสมควรหร�อจ%�ยค�นไปโดยไม%ส�จร,ตหร�อระวงโทษอย%�งไร

1. ปร�บไม/เก
น   500,000   บ�ท และถ��เป<นก�รกระท��คว�มผ
ดต/อเน4องให�ปร�บ อ�กไม/เก
นว�นละ   20,000   บ�ท  
ตลอดระยะเวล�ท�ย�งฝf�ฝ}นอย�/

2. ปร�บไม/เก
น  100,000 บ�ท  และถ��เป<นก�รกระท��คว�มผ
ดต/อเน4องให�ปร�บ อ�กไม/เก
นว�นละ 20,000 บ�ท
ตลอดระยะเวล�ท�ย�งฝf�ฝ}นอย�/

3.  ปร�บไม/เก
น  500,000 บ�ท  และถ��เป<นก�รกระท��คว�มผ
ดต/อเน4องให�ปร�บ อ�กไม/เก
นว�นละ 50,000 บ�ทตลอดระยะเวล�ท�ย�งฝf�ฝ}นอย�/



4. ปร�บไม/เก
น  100,000 บ�ท  และถ��เป<นก�รกระท��คว�มผ
ดต/อเน4องให�ปร�บ อ�กไม/เก
นว�นละ 50,000 บ�ท
ตลอดระยะเวล�ท�ย�งฝf�ฝ}นอย�/

138. ส*ญญ�ประก*นภ*ยประเภทใด ท�บร,ษ*ทต�องย�นร�ยก�รเก�ยวก*บก�รร*บประก*นต%อน�ยทะเบ�ยน
ก.   ก�รประก�นอ�คค�ภ�ย ข.   ก�รประก�นต/อ
ค.   ก�รประก�นภ�ยรถยนต� ง  .      ถ�กท�กข�อ  

139. บร,ษ*ทต�องกระท��ก�รย�นร�ยก�รเก�ยวก*บก�รร*บประก*นอ*คค�ภ*ย ต%อน�ยทะเบ�ยนภ�ยในระยะเวล�เท%�ใด
1. ภ�ยใน    7      ว�น       น�บแต/ว�นท�ได�ท��ส�ญญ�ประก�นภ�ยร�ยน�)น  
2. ภ�ยใน  14   ว�น      น�บแต/ว�นท�ได�ท��ส�ญญ�ประก�นภ�ยร�ยน�)น
3. ภ�ยใน  1 เด4อน       น�บแต/ว�นท�ได�ท��ส�ญญ�ประก�นภ�ยร�ยน�)น
4. ภ�ยใน   2  เด4อน     น�บแต/ว�นท�ได�ท��ส�ญญ�ประก�นภ�ยร�ยน�)น

140. กรณ�ใดท�บร,ษ*ทต�องเพ,มท�นหร�อลดท�นหร�อหย�ดก�รร*บประก*นว,น�ศภ*ยเป4นก�รช*วคร�ว
1. บร
ษ�ทม�ฐ�นะหร4อก�รด��เน
นก�รอย�/ในล�กษณะอ�นอ�จเป<นเหต�ให�เก
ดคว�มเส�ยห�ยแก/ผ��เอ�ประก�นภ�ย

หร4อประช�ชน
2. บร
ษ�ทไม/ชดใช�ค/�ส
นไหมทดแทนแก/ผ��เอ�ประก�นภ�ยหร4อประช�ชน
3. บร
ษ�ทเกDบเบ�)ยประก�นภ�ยจ�กธ�รก
จประก�นภ�ยไม/ได�
4. ถ�กท�กข�อ      
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