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1. ค��ว�� “ deductible “ หม�ยถ�ง
1.  จ��นวนเง�นค��ส�นไหมทดแทนส�วนแรกท��บร�ษ�ทต�องร�บผ�ด
2. จ��นวนเง�นค��ส�นไหมทดแทนส�วนแรกท��ผ"�เอ�ประก�นภ�ยต�องร�บผ�ดชอบเอง  
3. ส�วนลดเบ�)ยประก�นภ�ย
4. ส�วนลดอ*ปกรณ,ด�บเพล�ง

2. โรงง�นผล�ตกระด�ษแห�งหน��งสร��งด�วยไม�ท�)งหล�งอย"�ไม�ห��งจ�กสถ�น�บร�ก�รน)��ม�น
ม�กน�ก  

      ในกรณ�น�)สภ�วะภ�ย ( Hazard) ได�แก�
ก.  ก�รผล�ตกระด�ษของโรงง�นน�)น ข.  โรงง�นน�)นต�)งอย"�ใกล�ก�บสถ�น�บร�ก�รน)��ม�น
ค.  โรงง�นน�)นสร��งด�วยไม�ท�)งหล�ง ง.  ถ"กท*กข�อ

3. ผ"�ม�ส�วนได�เส�ยในทร�พย,ส�นท��เอ�ประก�นภ�ยได�  หม�ยถ�ง
1.  ผ"�ท��จะได�ประโยชน,จ�กก�รท��ทร�พย,ส�นน�)นคงสภ�พอย"�หร1อจะได�ร�บคว�มเส�ยห�ย

จ�กก�รท��
ทร�พย�ส�นน��นถ!กท#$ล$ยไป

        ข.    ผ!*ท+,จะได*ร�บประโยชน�จ$กก$รใช*ทร�พย�ส�นน��น ๆ เม8,อคงสภ$พอย!=หร8อจะได*ร�บค=$ส�นไหม
ทดแทน  เม8,อทร�พย�ส�นน��นถ!กท#$ล$ยไป

        ค .  ผ!*ท+,ม+ส�ทธ�ครอบครองทร�พย�ส�นน��น ๆ เม8,อคงสภ$พอย!=  หร8อเม8,อทร�พย�ส�นน��น ๆ ถ!กท#$ล$ยไป
ง   .      ถ!กทAกข*อ  

4. หล�กก$รของก$รประก�นภ�ยท+,ก#$หนดให*ผ!*เอ$ประก�นภ�ยต*องเปCดเผยข*อคว$มจร�งโดยสAจร�ตอย=$งย�,ง  เพร$ะ
1.  ข*อคว$มจร�งเหล=$น��นอย!=ในคว$มร!*เหEนของผ!*เอ$ประก�นภ�ยแต=เพ+ยงฝG$ยเด+ยว
2.  ข*อคว$มจร�งเหล=$น��นอย!=ในคว$มร!*เหEนของผ!*เอ$ประก�นภ�ยและผ!*ร�บประก�นภ�ย  แต=เปHนหน*$ท+,

ของผ!*เอ$ประก�นภ�ยท+,จะต*องเปCดเผยข*อคว$มจร�งน��นให*ผ!*ร�บประก�นภ�ยทร$บโดยกฎหม$ย
3. ข*อคว$มจร�งเหล=$น��น  เปHนข*อคว$มจร�งท+,ผ!*ร�บประก�นภ�ยจะใช*พ�จ$รณ$เพ8,อต�ดส�นใจเข*$ร�บ

ก$รเส+,ยงภ�ยหร8อไม=  และค�ดเบ+�ยประก�นภ�ยเท=$ใด
ง      ถ!กท��งข*อ ก  .   และข*อ ค  .  

5. ต$มปกต�แล*วผ!*ร�บประก�นภ�ยต*องเช8,อในค#$บอกเล=$ของผ!*เอ$ประก�นภ�ยว=$ผ!*เอ$ประก�นภ�ยจะไม=ช�กน#$
ให*หลงเช8,อในเหตAก$รณ�ท+,ไม=จร�ง  ซM,งจะท#$ให*ก$รประม$ณก$รเส+,ยงภ�ยผ�ดพล$ด  ม�ฉะน��นส�ญญ$น��นจะ

1 ก.  โมฆ+ยะ ข.  โมฆะ
2 ค.   สมบ!รณ�

ง    สมบ!รณ�  แตะผ!*ร�บประก�นภ�ยม+ส�ทธ�เร+ยกเกEบเบ+�ยประก�นภ�ยเพ�,มขM�นอ+ก
6. ค#$กล=$วท+,ว=$ให*ส�ทธ�แก=ผ!*ร�บประก�นภ�ยเข*$ไปย8นในรองเท*$ของผ!*เอ$ประก�นภ�ย  ข*อคว$มท+,ข+ดเส*นใต*

หม$ยถMงก$รใช*ส�ทธ�ต$มหล�กก$รประก�นภ�ยข*อใด
1.  หล�กก$รชดใช*ค=$เส+ยห$ยต$มคว$มเปHนจร�ง
2. หล�กก$รร�บช=วงส�ทธ�Q                      ค.   หล�กก$รเฉล+,ย

       ง.   หล�กก$รชดใช*ค=$เส+ยห$ยต$มคว$มเปHนจร�งและหล�กก$รร�บช=วงส�ทธ�Q
7. ข*อใดถ8อเปHนสภ$วะภ�ยท$งคAณธรรม  ( Moral  Hazard)

1.  เส+ยบปล�Tกพ�ดลมไว*ตลอดท��งว�นท��งค8น
2.  สภ$พบ*$นท+,อย!=ในชAมชนแออ�ด
3. ส!บบAหร+,ในสถ$นท+,ม+ว�ตถAไวไฟ



ต�วอย�างข
อสอบนายหน
าประก�นว�นาศภ�ย - 2 -

4. ก$รเผ$ทร�พย�ส�นเอ$ประก�นภ�ย  

8. คว$มหม$ยใดค8อคว$มหม$ยท+,สมบ!รณ�ท+,สAดของค#$ว=$  “ ก$รเส+,ยงภ�ย( Risk) “
1.  โอก$สท+,จะเก�ดเหตAก$รณ�อย=$งใดอย=$งหนM,งเม8,อไรกEได*และจะน#$ม$ซM,งคว$มเส+ยห$ย

ท$งเศรษฐก�จ
2. โอก$สท+,จะเก�ดเหตAก$รณ�ท+,ไม=แน=นอนเม8,อไรกEได*และจะน#$ม$ซM,งคว$มเส+ยห$ยท$งเศรษฐก�จ
3. โอก$สท+,จะเก�ดเหตAก$รณ�ท+,ไม=แน=นอนขM�นในอน$คตและจะน#$ม$ซM,งคว$มเส+ยห$ยท$งเศรษฐก�จ
ง.     โอก$สท+,เก�ตเหตAก$รณ�อย=$งใดอย=$งหนM,งท+,ไม=แน=นอนขM�นในอน$คตและจะน#$ม$ซM,งคว$มเส+ยห$ยท$งเศรษฐก�จ

9. บร�ษ�ทประก�นภ�ยในประเทศอ�งกฤษท+,ม+ช8,อเส+ยงและก=อต��งม$เปHนเวล$น$นกว=$ 300 ป_แล*ว  ได*แก=
1.  The  British  &  Europian  Reinsurance  Co.,Lfd.
2. Lloyd’s  of  London  
3. Sun  Alliance  &  London  Insurance  PLC.
4. Unione  Italiana(UK)  Reinsurance  Co.,Ltd.

10. ข*อควรปฏ�บ�ต�อ�นด�บแรกของผ!*ท+,ประสงค�จะท#$ประก�นภ�ย  ค8อ
1.    กรอกข*อคว$มในใบค#$ขอเอ$ประก�นภ�ยและย8,นต=อบร�ษ�ทประก�นภ�ย  
2. ร�บกรมธรรม�ประก�นภ�ยจ$กบร�ษ�ทประก�นภ�ย
3. ช#$ระค=$เบ+�ยประก�นภ�ย
4. ด#$เน�นก$รในข*อใดก=อนกEได*

11. ผ!*เอ$ประก�นภ�ยส$ม$รถเล8อซ8�อกรมธรรม�ประก�นภ�ยอAบ�ต�เหตAได*จ$กท+,ใด
1.  บร�ษ�ทประก�นช+ว�ต
2. บร�ษ�ทประก�นว�น$ศภ�ย
3. บร�ษ�ทประก�นช+ว�ต  หร8อบร�ษ�ทประก�นว�น$ศภ�ย  
4. ไม=ม+ข*อใดถ!ก

12. ในกรมธรรม�ประก�นภ�ย  ถ*$ผ!*เอ$ประก�นภ�ยเปHนผ!*ขอเล�กส�ญญ$  บร�ษ�ทจะค8นเบ+�ยประก�นภ�ยให*ผ!*
เอ$ประก�นภ�ยอย=$งไร

ก.     ค8นให*ท��งหมด
3         ข.    ค8นต$มอ�ตร$ระยะส��น  ( Short  Rate)

ค  .       ค8นส=วนท+,เหล8อโดยห�กเบ+�ยประก�นภ�ยส#$หร�บระยะเวล$ท+,คA*มครองไปแล*ว  
ง .     ผ�ดหมดทAกข*อ

13. ค#$ว=$  “ Indemnity “  หม$ยถMง
1.    หล�กก$รชดใช*ค=$ส�นไหมทดแทนต$มท+,เส+ยห$ยจร�ง  
2.  หล�กก$รม+ส=วนได*เส+ยในเหตAประก�นภ�ย
3. หล�กก$รร�บช=วงส�ทธ�Q
4. หล�กส$เหตAใกล*ช�ด

14. ก$รประก�นภ�ยท+,เก�ดขM�นคร��งแรกของโลก  ค8อ
1.  ก$รประก�นภ�ยเบEดเตลEด
2.  ก$รประก�นอ�คค+ภ�ย
3. ก$รประก�นภ�ยท$งทะเล  
4. ก$รประก�นภ�ยรถยนต�
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15. ประโยชน�หล�กหร8อโดยตรงของก$รประก�นภ�ย
1. ท#$ให*เก�ดเสถ+ยรภ$พในก$รประกอบธAรก�จ
2. ท#$ให*เก�ดประส�ทธ�ภ$พในก$รประกอบธAรก�จ
3. ท#$ให*เก�ดก$รออมทร�พย�
4. ท#$ให*เก�ดคว$มคA*มครองคว$มเส+ยห$ยท$งเศรษฐก�จหร8อท$งก$รเง�นแก=ผ!*เอ$ประก�นภ�ย  

16. ก$รเส+,ยงภ�ยแท*  ได*แก=
ก  .       ก$รเส+,ยภ�ยจ$กน�#$ท=วมบ*$น  
ข.     ก$รเส+,ยงภ�ยจ$กก$รข$ยข$ดทAนของพ=อค*$
ค .   ก$รเส+,ยงภ�ยจ$กก$รพน�น
ง .    ก$รเส+,ยงภ�ยจ$กก$รซ8�อข$ยหA*น

17. ก$รประก�นช+ว�ตโค  กระบ8อ  เปHน
1.  ก$รประก�นช+ว�ตประเภทส$ม�ญ
2. ก$รประก�นช+ว�ตประเภทอAตส$หกรรม
3. ก$รประก�นว�น$ศภ�ยประเภทประก�นภ�ยเบEดเตลEด  
4. ก$รประก�นว�น$ศภ�ยประเภทก$รประก�นภ�ยขนส=ง

18. เม8,อส�ญญ$ประก�นภ�ยเก�ดขM�นแล*ว  กฎหม$ยก#$หนดให*ผ!*ร�บประก�นภ�ยจะต*องส=งมอบเอกส$รใด
บ*$งให*ก�บผ!*เอ$ประก�นภ�ย

ก.  ค#$ขอเอ$ประก�นภ�ย ข.  ใบแจ*งยอดก$รช#$ระเบ+�ยประก�นภ�ย
ค.  กรมธรรม�ประก�นภ�ย ง.  ไม=ต*องส=งมอบเอกส$รใด ๆ ท��งส��น

19. ก$รประก�นว�น$ศภ�ยในประเทศไทย  แบ=งออกเปHนประเภทต=$ง ๆ ได*
ก.  5  ประเภท ข.  4    ประเภท  
ค.  3  ประเภท ง.  2  ประเภท

20. น$ยอ#$น$จถ!กฟy$ผ=$ในขณะท+,ก#$ล�งเด�นอย!=กล$งทA=งโล=งขณะฝนตก  โดยท+,ได*ใส=สร*อยคอทองค#$หน�ก
2  บ$ท   ออกไปด*วย  ต�วภ�ย ( Peril )  ในกรณ+น+�  ได*แก=

ก.  โอก$สท+,จะเก�ดฟy$ผ=$ ข.  ฟy$ผ=$
ค.  น$ยอ#$น$จ ง.  ก$รใส=สร*อยคอทองค#$

21. น$ยแดงท#$ประก�นอ�คค+ภ�ยบ*$นของตนไว*ในวงเง�นเอ$ประก�นภ�ย  1,000,000 บ$ท  โดยท#$ประ-
ก�นภ�ยไว*ก�บ 2 บร�ษ�ท ค8อ บร�ษ�ท ก.  ในวงเง�นเอ$ประก�นภ�ย  600,000  บ$ท  และบร�ษ�ท ข.  ใน
วงเง�นเอ$ประก�นภ�ย  400,000  บ$ท  ต=อม$เก�ดไฟไหม*บ*$นหล�งด�งกล=$วเพ+ยงบ$งส=วนค�ดเปHนม!ล
ค=$คว$มเส+ยห$ย  500,000  บ$ท  ด�งน��นบร�ษ�ทประก�นภ�ยท��งสองจะต*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

22. โรงง$นทอผ*$แห=งหนM,งได*ท#$ประก�นอ�คค+ภ�ยต�วอ$ค$ร  เคร8,องจ�กร  และสต{อกส�นค*$ไว*ก�บบร�ษ�ท
ชวนช8,นประก�นภ�ย  จ#$ก�ด  โดยซ8�อคว$มคA*มครองเฉพ$ะภ�ยหล�กเท=$น��น  ต=อม$เก�ดเพล�งไหม*ขM�นบ$งส=วน
ของโรงง$น  เม8,อตรวจสอบส$เหตAของเพล�งไหม*ด�งกล=$ว  ปร$กฏว=$เก�ดจ$กเคร8,องจ�กรต�วหนM,งเก�ด
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กระแสไฟฟy$ล�ดวงจรขM�น  อย$กทร$บว=$กรณ+น+�บร�ษ�ทจะจ=$ยค=$ส�นไหมทดแทนให*แก=ผ!*เอ$ประก�นภ�ย
อย=$งไร

1.  จ=$ยต$มคว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นจร�งแต=ไม=เก�นจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ย
ข  .      จ=$ยเฉพ$ะคว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นจ$กไฟไหม*อ�นเปHนผลต=อเน8,องจ$กก$รเก�ดกระแสไฟฟy$  

ล�ดวงจร  แต=ไม=จ=$ยค=$เส+ยห$ยส#$หร�บมอเตอร�ของเคร8,องจ�กร
ค .    ไม=จ=$ย  เน8,องจ$กต*นเหตAคว$มเส+ยห$ยไม=ได*เก�ดจ$กไฟไหม*
ง .    ไม=จ=$ย  เน8,องจ$กไม=ได*ร�บคว$มคA*มครองต$มกรมธรรม�

23. บร�ษ�ทประก�นภ�ยส$ม$รถแจ*งก$รบอกเล�กกรมธรรม�ประก�นอ�คค+ภ�ยได*โดยว�ธ+ใด
ก     เปHนหน�งส8อส=งถMงผ!*เอ$ประก�นภ�ยท$งไปรษณ+ย�ลงทะเบ+ยนล=วงหน*$    15   ว�น  
2. ให*พน�กง$นน#$ส=งหน�งส8อบอกเล�กถMงท+,อย!=ของผ!*เอ$ประก�นภ�ย
3. บอกเล�กท$งโทรศ�พท�
4. บร�ษ�ทประก�นภ�ยไม=ส$ม$รถบอกเล�กกรมธรรม�ประก�นภ�ยได*

24. ร*$นข$ยผ*$แห=งหนM,งถ!กไฟไหม*พน�กง$นด�บเพล�งท#$ก$รด�บเพล�งเม8,อเพล�งสงบลงแล*วปร$กฎ  ว=$ม+
กองผ*$บ$งส=วนไม=ถ!กไฟไหม*แต=ได*ร�บคว$มเส+ยห$ยจ$กน�#$ท+,ใช*ในก$รด�บเพล�ง  ห$กร*$นข$ยผ*$แห=งน+�ม+
ก$รท#$ประก�นอ�คค+ภ�ย  นอกจ$กทร�พย�ส�นท+,ถ!กไฟไหม*จะได*ร�บก$รชดใช*ค=$ส�นไหมทดแทนแล*ว  อย$ก
ทร$บว=$กองผ*$ท+,ได*ร�บคว$มเส+ยห$ยจ$กน�#$น��นจะได*ร�บก$รชดใช*ค=$ส�นไหมทดแทนจ$กบร�ษ�ทประ
ก�นภ�ยหร8อไม=

1. ไม=ชดใช*  เน8,องจ$กไม=คA*มครองต$มกรมธรรม�ประก�นอ�คค+ภ�ยม$ตรฐ$น
2. ไม=ชดใช*  เน8,องจ$กไม=ได*ซ8�อคว$มคA*มครองถMงภ�ยเป_ยกน�#$
3. ชดใช*  เน8,องจ$กเปHนคว$มเส+ยห$ยส8บเน8,องจ$กไฟไหม*  
4. ไม=ม+ข*อใดถ!ก

25. น$งร$ตร+  ได*ท#$ประก�นอ�คค+ภ�ยไว*  โดยแจ*งต=อบร�ษ�ทประก�นภ�ยว=$สถ$นท+,เอ$ประก�นภ�ยน��นใช*เปHน
ท+,อย!=อ$ศ�ย  ต=อม$บ*$นหล�งด�งกล=$วถ!กไฟไหม*โดยม+ส$เหตAจ$กก$รเกEบว�สดAท+,เปHนเช8�อเพล�งค8อ
ประท�ดไว*เพ8,อส=งไปข$ยเปHนจ#$นวนม$กท#$ให*เก�ดก$รระเบ�ดและลAกไหม*ขM�น  กรณ+น+�บร�ษ�ทประก�นภ�ย
ส$ม$รถปฏ�เสธก$รจ=$ยค=$ส�นไหมทดแทน  โดยอ*$งเหตAผลต$มกฎหม$ยประก�นภ�ยในข*อใด

1. ก$รปกปCดข*อเทEจจร�ง  เพร$ะไม=ได*แจ*งว=$ม+ก$รเกEบประท�ดไว*ด*วย
2. ก$รแถลงข*อเทEจจร�ง  เพร$ะแจ*งว=$เปHนบ*$นอย!=อ$ศ�ยเท=$น��น
3. ก$รผ�ดเง8,อนไขข*อร�บรอง
4. ถ!กท��งข*อ  ก  .    และข*อ  ข  .  

26. ข*อร�บรองในก$รประก�นอ�คค+ภ�ยค8ออะไร
1.    เปHนเง8,อนไขท+,ผ!*เอ$ประก�นภ�ยร�บรองว=$ในระหว=$งระยะเวล$เอ$ประก�นภ�ย  

จะปฏ�บ�ต�ต$มข*อก#$หนดในข*อร�บรองน��น
2.  เปHนเง8,อนไขท+,ผ!*เอ$ประก�นภ�ยร�บรองว=$จะท#$ประก�นภ�ยก�บบร�ษ�ทในบร�ษ�ทหนM,งต�ดต=อก�น

เปHนเวล$ 3 ป_ หร8อ 5 ป_
3. เปHนเง8,อนไขท+,ผ!*ร�บประก�นภ�ยร�บรองว=$จะปฏ�บ�ต�ต$มข*อตกลงท+,ให*ไว*ก�บผ!*เอ$ประก�นภ�ย
4. เปHนเง8,อนไขร�บรองเก+,ยวก�บก$รต�ดต��งอAปกรณ�ด�บเพล�ง   

27. เง8,อนไขเก+,ยวก�บก$รท#$ให*กล�บค8นสภ$พเด�ม( Reinstatement Condition) เหม$ะส#$หร�บก$รท#$
ประก�นภ�ยทร�พย�ส�นประเภทใด

ก.  ต�วอ$ค$รและเคร8,องจ�กร  ข.  สต{อกส�นค*$และต�วอ$ค$ร
ค.  เคร8,องจ�กรและสต{อกส�นค*$ ง.  ทร�พย�ส�นใด ๆ 

28. ข*อใดม�ใช=ป|จจ�ยท+,ใช*ในก$รค�ดเบ+�ยประก�นอ�คค+ภ�ย



ต�วอย�างข
อสอบนายหน
าประก�นว�นาศภ�ย - 5 -

ก.  ล�กษณะส�,งปล!กสร*$ง ข.  ล�กษณะภ�ย / ก$รประกอบอ$ช+พ
ค.  สถ$นท+,ต��งทร�พย�ส�น ง.  พฤต�กรรมของผ!*เอ$ประก�นภ�ย

29. บ*$นของน$งส$วแอ~ว  อย!=ต�ดก�บบ*$นของ  น$ยอ��น ซM,งเปHนต*นเพล�ง พน�กง$นด�บเพล�งท#$ก$รด�บเพล�ง
แล*วส$ม$รถควบคAมเพล�งไว*ได*  โดยไฟไม=ล$มม$ถMงบ*$นน$งส$วแอ~ว  แต=ต�วอ$ค$รได*ร�บคว$ม
เส+ยห$ยเน8,องจ$กน�#$ย$ด�บเพล�งท+,พน�กง$นด�บเพล�งใช*ด�บไฟ  ห$กบ*$นของน$งส$วแอ~วม+ก$รท#$
ประก�นอ�คค+ภ�ยจะได*ร�บก$รชดใช*ค=$ส�นไหมทดแทน  หร8อไม=
1. ไม=ได*  เพร$ะไม=ใช=คว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นจ$กไฟไหม*โดยตรง
2. ไม=ได*  เพร$ะไม=ใช=ต*นเพล�ง
3. ได*  ห$กม+ก$รซ8�อภ�ยเพ�,มเต�มจ$กคว�น
4. ได*  เพร$ะคว$มเส+ยห$ยด�งกล=$วเปHนส$เหตAส8บเน8,องจ$กไฟไหม*  

30. คว$มคA*มครองต=อเน8,องอ�นเก�ดจ$กเพล�งไหม*  ตรงก�บข*อใด
1. ทร�พย�ส�นท+,ถ!กระเบ�ดเพ8,อปyองก�นก$รลAกล$มของไฟ
2. ค=$ใช*จ=$ยต=$งๆ อ�นม+เหตAผลเพ8,อร�กษ$ทร�พย�ส�นท+,เอ$ประก�นภ�ยไว*ม�ให*เส+ยห$ย
3. คว$มเส+ยห$ยจ$กคว�นและ / หร8อก$รไหม*เกร+ยม  ซM,งเปHนผลม$จ$กเพล�งไหม*
4. ถ!กทAกข*อ  

31. ค#$ว=$ “ว�น$ศภ�ย” ต$มพระร$ชบ�ญญ�ต�ประก�นว�น$ศภ�ย พ.ศ.2535 หม$ยถMง
1. คว$มเส+ยห$ยใด  ท+,เก�ดต=อทร�พย�ส�นท+,เอ$ประก�นภ�ย
2. ค=$ใช*จ=$ยต=$ง ๆ อ�นม+เหตAเพ8,อร�กษ$ทร�พย�ส�นท+,เอ$ประก�นภ�ยไว*ม�ให*เส+ยห$ย
3. คว$มเส+ยห$ยใด ๆ ท+,ประเม�นเปHนเง�นได*  รวมถMงคว$มส!ญเส+ยในส�ทธ�ประโยชน�  หร8อร$ยได*  

ได*ด*วย
ง      ก$รประก�นอ�คค+ภ�ย  ก$รประก�นภ�ยท$งทะเลและขนส=ง  ก$รประก�นภ�ยรถยนต� และ

ก$รประก�นภ�ยเบEดเตลEด
32. ข*อใดต=อไปน+�ไม=จ�ดเปHน “มห�นตร$ย”

ก.  ภ�ยน�#$ท=วม ข.  ภ�ยล!กเหEบ
ค.  ภ�ยลมพ$ยA ง.  ภ�ยแผ=นด�นไหว

33. ภ�ยท$งส�งคม ( Social Perils) ท+,ผ!*เอ$ประก�นภ�ยส$ม$รถซ8�อคว$มคA*มครองเพ�,มเต�มได*  ค8อ
1. ภ�ยเน8,องจ$กปG$เถ8,อน  และก$รกระท#$ด*วยเจตน$ร*$ย
2. ภ�ยจล$จล
3. ภ�ยจ$กก$รน�ดหยAดง$น ง.    ถ!กทAกข*อ  

34. ทร�พย�ส�นในข*อใดต=อไปน+�คA*มครองต$มกรมธรรม�ประก�นอ�คค+ภ�ยแม*ไม=ม+ก$รระบAให*คA*มครอง
โดยช�ดแจ*ง

ก.    สต{อกส�นค*$ว�ตถAด�บ                    ข.     ส�นค*$ระหว=$งผล�ต
ค .   ส�นค*$กM,งส#$เรEจร!ป                       ง.     ส�นค*$ฝ$กข$ย

35. ล�กษณะคว$มเส+,ยงภ�ยท+,ควรเอ$ประก�นภ�ยแบบระยะส��น  ตรงก�บข*อใด
ก.  ส�นค*$ท$งก$รเกษตร ข.  โรงง$นท#$ผลไม*แห*ง
ค.  แทEงก�น�#$ ง.  แผลงลอย

36. อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยส#$หร�บก$รประก�นอ�คค+ภ�ยระยะย$ว  2 ป_  ก#$หนดไว*เท=$ไร
1.  115% ของอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ย 1 ป_
2. 125% ของอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ย 1 ป_
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3. 150% ของอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ย 1 ป_
4. 175%   ของอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ย   1   ป_  

37. อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยส#$หร�บก$รประก�นอ�คค+ภ�ยระยะย$ว 3 ป_  ก#$หนดไว*เท=$ไร
1. 175%  ของอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ย 1 ป_
2. 200%  ของอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ย 1 ป_
3. 250%    ของอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ย   1   ป_  
4. 275%  ของอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ย 1 ป_

38. กรมธรรม�ประก�นอ�คค+ภ�ยส$ม$รถขย$ยคว$มคA*มครองถMงภ�ยต=$ง ๆ ได*  ยกเว*นภ�ยในข*อใด
1.    ภ�ยจ$กก$รกระท#$ของขบวนก$รโจรก=อก$รร*$ย  
2. ภ�ยจ$กก$รกระท#$อย=$งปG$เถ8,อน
3. ภ�ยจ$กก$รกระท#$อ�นม+เจตน$ร*$ย
4. ภ�ยจ$กก$รจล$จลและน�ดหยAดง$น

39. คว$มคA*มครองหล�กต$มกรมธรรม�ประก�นอ�คค+ภ�ย  ตรงก�บข*อใด
1. ไฟไหม*  ฟy$ผ=$  ก$รระเบ�ดทAกชน�ด
2. ไฟไหม*  ฟy$ผ=$  ก$รระเบ�ดของแก{สท+,ใช*ส#$หร�บท#$แสงสว=$ง หร8อประโยชน�เพ8,อก$รอย!=อ$ค�ย
3. ไฟไหม*  ฟy$ผ=$  ก$รระเบ�ดของแก{สท+,ใช*ส#$หร�บท#$แสงสว=$ง หร8อประโยชน�เพ8,อท$งก$รค*$  

หร8อก$รผล�ต
ง      ไฟไหม*  ฟy$ผ=$  ไม=ว=$จะม+ก$รระเบ�ดหร8อไม=กEต$ม

40. กรณ+ท+,เก�ดฟy$ผ=$ลงบนอ$ค$รท+,ม+ก$รท#$ประก�นอ�คค+ภ�ยแต=ไม=เก�ดเพล�งไหม*ท#$ให*อ$ค$รน��นเก�ด
คว$มเส+ยห$ยขM�นบ$งส=วน  บร�ษ�ทประก�นภ�ยจะจ=$ยค=$ส�นไหมทดแทนหร8อไม=  อย=$งไร

1. ไม=จ=$ย  เน8,องจ$กไม=เก�ดเพล�งไหม*
2. จ=$ยต$มคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จร�ง  
3. จ=$ยเตEมต$มจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ย
4. จ=$ยต$มท+,บร�ษ�ทเหEนว=$เหม$ะสม

41. ในก$รประก�นภ�ยรถยนต�ภ$คสม�ครใจ  ห$กผ!*เอ$ประก�นภ�ยแจ*งคว$มประสงค�ขอท#$ประก�นภ�ย
ไม=เตEมป_  บร�ษ�ทต*องค#$นวณอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยต$ม

ก.  อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยเฉล+,ยร$ยว�น ข.  อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยระยะส��น
ค   อ�ตร$ข��นต,#$ของพ�ก�ดอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยรถยนต�
ง    อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยท+,บร�ษ�ทก#$หนดขM�น

42. ในก$รประก�นภ�ยรถยนต�ภ$คสม�ครใจ  บร�ษ�ทจะถ8อว=$บAคคลใด  ซM,งผ!*ข�บข+,รถยนต�ค�นท+,เอ$ประ
ก�นภ�ย  โดยได*ร�บคว$มย�นยอมจ$กผ!*เอ$ประก�นภ�ยถ8อเสม8อนหนM,งว=$เปHนผ!*เอ$ประก�นภ�ยเองโดยบAคคลน��นจะต*อง

1. ปฏ�บ�ต�ตนเสม8อนหนM,งเปHนผ!*เอ$ประก�นภ�ยเอง  และอย!=ภ$ยใต*ช8,อก#$หนดต$มกรมธรรม�
2. ไม=ได*ร�บก$รชดใช*ส�นไหมทดแทนจ$กกรมธรรม�อ8,น  หร8อได*ร�บแต=ไม=เพ+ยงพอ
3. ถ!กท��งข*อ ก  .   และข*อ ข  .  
4. ไม=ม+ข*อใดถ!กต*อง

43. ในก$รประก�นภ�ยรถยนต�ภ$คสม�ครใจ  เม8,อบร�ษ�ทได*จ=$ยค=$เส+ยห$ยส=วนแรกท+,ผ!*เอ$ประก�นภ�ยต*อง
ร�บผ�ดชอบไปแล*ว  ผ!*เอ$ประก�นภ�ยต*องใช*ค8นให*บร�ษ�ทภ$ยในก+,ว�น

ก.  3  ว�น ข.  7   ว�น  
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ค.  10 ว�น       ง.  20 ว�น
44. ก$รประก�นภ�ยรถยนต�ภ$คสม�ครใจ  ได*ยกเว*นคว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดจ$ก “ก$รใช*ล$กจ!งหร8อผล�กด�น”หม$ยถMง

1. ก$รน#$รถยนต�ค�นเอ$ประก�นภ�ยไปใช*ล$กจ!งรถอ8,นท+,เคร8,องยนต�ไม=อ$จใช*ก$รได*  
2. ก$รน#$รถยนต�ค�นเอ$ประก�นภ�ยไปใช*ผล�กด�นรถอ8,นท+,เคร8,องยนต�ไม=อ$จใช*ก$รได*
3. ก$รน#$รถยนต�ห�วล$กไปล$กจ!งหร8อผล�กด�นรถยนต�ค�นเอ$ประก�นภ�ย
4. ถ!กท��ง ข*อ ก. และข*อ ข.

45. ในก$รประก�นภ�ยรถยนต�ภ$คสม�ครใจ  ห$กม+รถยนต�เอ$ประก�นภ�ยเปHนหม!=ต��งแต=  3  ค�นถMง 9 ค�น
บร�ษ�ทต*องลดเบ+�ยประก�นภ�ยประว�ต�ด+เท=$ใด
1. ร*อยละ   30   ของเบ+�ยประก�นภ�ยทAกค�นของป_ท+,ผ=$นม$  ห�กด*วยจ#$นวนเง�นค=$เส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นในป_ท+,เอ$ประก�นภ�ย  
ข.    ร*อยละ 35 ของเบ+�ยประก�นภ�ยทAกค�นของป_ท+,ผ=$นม$  ห�กด*วยจ#$นวนเง�นค=$เส+ยห$ยท+,เก�ดขM�น

ในป_ท+,เอ$ประก�นภ�ย
ค .   ร*อยละ  40 ของเบ+�ยประก�นภ�ยทAกค�นของป_ท+,ผ=$นม$  ห�กด*วยจ#$นวนเง�นค=$เส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นในป_ท+,เอ$ประก�นภ�ย
ง     ร*อยละ  45 ของเบ+�ยประก�นภ�ยทAกค�นของป_ท+,ผ=$นม$  ห�กด*วยจ#$นวนเง�นค=$เส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นในป_ท+,เอ$ประก�นภ�ย

46. กรณ+ซ8�อรถยนต�โดยระบบเง�นผ=อน  ทะเบ+ยนรถยนต�จะระบAให*ผ!*เช=$ซ8�อเปHนผ!*ครอบครองรถยนต�
และบร�ษ�ทเง�นทAน ( ผ!*ให*เช=$ซ8�อ) จะเปHนผ!*ม+กรรมส�ทธ�Qในต�วรถยนต� เม8,อผ!*เช=$ซ8�อจะต*องท#$ประ
ก�นภ�ยรถยนต� กรมธรรม�จะระบAให*ผ!*เช=$ซ8�อเปHนผ!*เอ$ประก�นภ�ย

ก.  ใช= ข.  ไม=ใช=
ค.  ไม=แน=เสมอไป ง.  ไม=ม+ข*อใดถ!ก

47. กรณ+ซ8�อรถยนต�โดยระบบเง�นเง�นผ=อน  ทะเบ+ยนรถยนต�จะระบAให*ผ!*เช=$ซ8�อเปHนผ!*ครอบครองรถยนต�
และบร�ษ�ทเง�นทAน ( ผ!*ให*เช=$ซ8�อ) จะเปHนผ!*ม+กรรมส�ทธ�Qในต�วรถยนต�ในเอกส$รแนบท*$ย ร.ย.8.3
(ก$รจ=$ยค=$ส�นไหมทดแทนแก=ผ!*ร�บผลประโยชน�) ระบAให*ผ!*ให*เช=$ซ8�อเปHนผ!*ร�บประโยชน�ต$มส=วนได*เส+ย

ก.  ใช= ข.  ไม=ใช=
ค.  ไม=แน=เสมอไป               ง.  ไม=ม+ข*อใดถ!ก

48. กรณ+ซ8�อรถยนต�โดยระบบเง�นผ=อน  ทะเบ+ยนรถยนต�จะระบAให*ผ!*เช=$ซ8�อเปHนผ!*ครอบครองรถยนต�
และบร�ษ�ทเง�นทAน (ผ!*ให*เช=$ซ8�อ) จะเปHนผ!*ม+กรรมส�ทธ�Qในต�วรถยนต�  ผ!*ร�บประโยชน�ม+ส�ทธ�Qได*ร�บ
ก$รชดใช*จ$กบร�ษ�ทประก�นภ�ยก=อนผ!*เอ$ประก�นภ�ย  ห$กรถยนต�ท+,เอ$ประก�นภ�ยส!ญห$ยหร8อเส+ยห$ยโดยส��นเช�ง

ก.  ใช= ข.  ไม=ใช=
ค.  ไม=แน=เสมอไป ง.  ไม=ม+ข*อใดถ!ก

49. ต$มพ�ก�ดอ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยรถยนต�ภ$คสม�ครใจ  คว$มคA*มครองล�กทร�พย�ท��งค�น (ลท.)หม$ยถMงก$รคA*มครอง
1.    คว$มส!ญห$ยท��งค�น  เน8,องจ$กถ!กล�กทร�พย�  ช�งทร�พย�  ปล*นทร�พย�  หร8อย�กยอกทร�พย�โดย  

ใครกEต$ม  ท+,ม�ใช=โดยล!กจ*$งของผ!*เอ$ประก�นภ�ย
2. คว$มส!ญห$ยท��งค�น  เน8,องจ$กถ!กล�กทร�พย�  ช�งทร�พย�  ปล*นทร�พย�  หร8อย�กยอกทร�พย�โดย

ใครกEต$ม  รวมท��งโดยล!กจ*$งของผ!*เอ$ประก�นภ�ย
3. คว$มส!ญห$ยท��งค�น  เน8,องจ$กถ!กล�กทร�พย�  ช�งทร�พย�  ปล*นทร�พย�  หร8อย�กยอกทร�พย�โดย

ใครกEต$ม  รวมท��งโดยล!กจ*$งของผ!*เอ$ประก�นภ�ยเท=$น��น
ง     คว$มส!ญห$ยของอAปกรณ�ของช��นส=วนของรถยนต�  เน8,องจ$กถ!กล�กทร�พย�  ช�งทร�พย�

ปล*นทร�พย� หร8อ ย�กยอกทร�พย�
50. ในต$ร$งกรมธรรม�ประก�นภ�ยรถยนต� ร$ยก$ร 2 ระยะเวล$ประก�นภ�ยได*ระบAเวล$ก$รส��นสAดของก$รประก�นภ�ย  ค8อ

ก.  00.01 น. ข.  12.00 น.
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ค.  16.00 น. ง.  16.30   น  .  
51. ก$รร�บรองโดยปร�ย$ย ( Implied Warranties) ท+,ใช*ในก$รประก�นภ�ยท$งทะเลและขนส=ง  ม+อะไรบ*$ง

1. คว$มพร*อมในก$รออกทะเล  และคว$มชอบด*วยกฎหม$ย  
2. คว$มพร*อมในก$รออกทะเล  และก$รร�บช=วงส�ทธ�Q
3. คว$มพร*อมในก$รออกทะเล  และก$รเปCดเผยข*อเทEจจร�ง
4. คว$มพร*อมในก$รออกทะเล  และคว$มสAจร�ตอย=$งย�,ง

52. ก$รก#$หนดจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ยโดยท�,วไปจะเปHนเช=นใด
1. ก#$หนดต$มร$ค$  C.I.F.
ข.    ก#$หนดต$มร$ค$  C & F
ค .   ถ!กท��งข*อ ก.  และข*อ  ข.
ง  .      ก#$หนดต$มร$ค$   C.I.F   หร8อ   C & F   บวก   10%  

53. ข*อใดม�ใช=ข*อยกเว*นของก$รประก�นภ�ยท$งทะเลและขนส=ง
1.  คว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดจ$กก$รบรรจAห+บห=อท+,ไม=เหม$ะสมหร8อเพ+ยงพอ
2. คว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นจ$กก$รม+ภ$ระหน+�ส�นล*นพ*นต�วของเจ*$ของเร8อ
3. คว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดจ$กก$รเส+ยสละในคว$มเส+ยห$ยร=วม   ( General  Average)  
4. คว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดจ$กคว$มล=$ช*$

54. ห$กเก�ดคว$มเส+ยห$ยต=อส�นค*$ท+,เอ$ประก�นภ�ยจ$กก$รผ�ดน�ดท$งก$รเง�นของเจ*$ของเร8อ  ผ!*เอ$ประ
ก�นภ�ยจะส$ม$รถเร+ยกร*องค=$ส�นไหมทดแทนได*หร8อไม=

ก  .      ไม=ได*  เพร$ะเปHนข*อยกเว*นในกรมธรรม�  
2.  ไม=ได*  ห$กส�นค*$น��นอย!=ในเร8อเด�นสมAทรแล*ว
3. ได*  เพร$ะระบAไว*ช�ดเจนว=$ให*ก$รคA*มครอง
4. ได*  ห$กส�นค*$น��นอย!=ในเร8อเด�นสมAทรแล*ว

55. ก$รประก�นภ�ยต�วเร8อ  จะส��นสAดลงโดยอ�ตโนม�ต�ในกรณ+ท+,
ก.  ม+ก$รเปล+,ยนแปลงธงช$ต�ของเร8อ ข.  ม+ก$รเปล+,ยนแปลงสม$คมม$ตรฐ$นเร8อ
ค.  ม+ก$รเปล+,ยนแปลงคว$มเปHนเจ*$ของเร8อ ง.  ถ!กทAกข*อ

56. ก$รเปล+,ยนแปลงของภ�ยแบบใดท+,บร�ษ�ทประก�นภ�ยจะถ8อว=$ไม=ม+ก$รคA*มครองต=อไป
1. คว$มจ#$เปHนต*องขนส�นค*$ลงกล$งท$งและขนขM�นเร8อใหม=  หร8อก$รถ=$ยล#$เร8อ  ในกรณ+ท+,เก�ด

คว$มเส+ยห$ยต=อเร8อท+,ใช*ขนส=งจนต*องเข*$ร�บก$รซ=อมแซมกล$งท$ง หร8อจ#$เปHนต*องเปล+,ยนเร8อใหม=
2. เร8อแล=นออกนอกเส*นท$งไปช=วยเร8อล#$อ8,นท+,ก#$ล�งประสบภ�ยพ�บ�ต�
3. ส�ญญ$ก$รขนส=งจ#$ต*องส��นสAดลงกล$งท$ง ด*วยเหตAก$รณ�ท+,อย!=นอกเหน8อก$รควบคAมของผ!*เอ$ประก�นภ�ยและส�นค*$จ#$

ต*องถ!กข$ย ณ สถ$นท+,น��น  หร8อน#$ส=งต=อไปย�งจAดหม$ยปล$ยท$งท+,
ก#$หนดคร��งแรก  โดยพ$หนะอ8,น

ง     ส�นค*$ซM,งเข*$ใจก�นในท$งปฏ�บ�ต�ว=$ต*องขนส=งโดยบรรทAกไว*ใต*ระว$งเร8อ  แต=คว$มเปHนจร�งม+ก$รขนส=งโดยไว*บนด$ดฟy$
57. คว$มคA*มครองของ  Institute War Clauses ( Cargo) เร�,มต*นเม8,อใด

1.  เม8,อส�นค*$เร�,มม+ก$รเคล8,อนย*$ยจ$กสถ$นท+,เกEบส�นค*$ต*นท$ง
2. เม8,อส�นค*$อย!=ท+,ท=$เร8อ ณ เม8องท=$ต*น
3. เม8,อส�นค*$อย!=ในเร8อเด�นทะเล  
4. เม8,อส�นค*$เร�,มม+ก$รเคล8,อนย*$ยจ$กท=$เร8อ ณ เม8องต*นท$ง

58. ข*อใดม�ใช=คว$มคA*มครองของ Institute War Clauses ( Cargo) 
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1. คว$มส!ญเส+ยคว$มเส+ยห$ยอ�นเน8,องม$จ$กภ�ยสงคร$ม
2. คว$มส!ญเส+ยหร8อคว$มเส+ยห$ยอ�นเน8,องม$จ$กก$รถ!กจ�บกAม ย8ด อ�นเปHนผลจ$กภ�ยสงคร$ม
3. คว$มส!ญเส+ยหร8อคว$มเส+ยห$ยอ�นเน8,องม$จ$กภ�ยทA=นระเบ�ดตอร�ปCโด
4. คว$มคA*มครองหร8อคว$มเส+ยห$ยอ�นเน8,องม$จ$กก$รใช*อ$วAธสงคร$มท+,เก+,ยวข*องก�บก$รแตกต�ว  

ของประจAอะตอมน�วเคล+ยร� หร8อก�มม�นตะภ$พร�งส+
59. ข*อใดอธ�บ$ยล�กษณะเร8อแบบ  TRAMP ได*ด+ท+,สAด

1. ไม=ม+เส*นท$งและต$ร$งเวล$ท+,แน=นอน  
ข .    ม+เส*นท$งเด�นเร8อประจ#$ ม+ต$ร$งเด�นเร8อแน=นอน
ค .   ใช*ขนส�นค*$แบบกอง  ไม=ม+ก$รบรรจAห+บห=อ
ง .    เร8อแบบธรรมด$  หร8อด��งเด�ม  ไม=ม+ห$รใช*ต!*คอนเทนเนอร�

60. เง8,อนไข  Tow and Assist  ในก$รประก�นภ�ยต�วเร8อ  หม$ยถMงอะไร
1. ผ!*เอ$ประก�นภ�ยร�บรองว=$เร8อท+,เอ$ประก�นภ�ยจะม�ถ!กใช*ในก$รล$กจ!งและช=วยเหล8อเร8อล#$อ8,น ๆ 
2. ผ!*เอ$ประก�นภ�ยแจ*งให*ผ!*ร�บประก�นภ�ยทร$บว=$เร8อท+,เอ$ประก�นภ�ยน��นส$ม$รถน#$ไปใช*ในก$ร

ล$กจ!ง  และช=วยเหล8อเร8ออ8,น ๆ ได*
3. ผ!*เอ$ประก�นภ�ยร�บรองว=$เร8อท+,เอ$ประก�นภ�ยน��นจะไม=ถ!กล$กจ!ง  เว*นแต=เปHนประเพณ+ปฏ�บ�ต�  

หร8อม+คว$มจ#$เปHนท+,ต*องได*ร�บคว$มช=วยเหล8อ
4. ผ!*เอ$ประก�นภ�ยร�บรองว=$เร8อท+,เอ$ประก�นภ�ยน��นส$ม$รถน#$ไปใช*ในก$รล$กจ!งและช=วยเหล8อ

เร8อล#$อ8,น ๆ ได*เฉพ$ะเท=$ท+,จ#$เปHนหร8อเปHนประเพณ+ปฏ�บ�ต�
61. ในก$รขนส=งส�นค*$ประเภทผลไม* และผลไม*เก�ดก$รเน=$เส+ย  จะได*คว$มคA*มครองต$มเง8,อนไข ICC( A ) หร8อไม=

1. ได*ร�บ  เพร$ะเปHนเง8,อนไขท+,ระบAคว$มคA*มครองภ�ยทAกชน�ด
2. ได*ร�บ  เพร$ะไม=ม+ก$รระบAยกเว*นไว*ในกรมธรรม�
3. ไม=ได*ร�บ  เพร$ะม+ก$รระบAยกเว*นไว*ในกรมธรรม�  
4. ถ!กท��งข*อ ก. และข*อ ข.

62. ข*อใดไม=ใช=ภ�ยซM,งได*ร�บคว$มคA*มครองใน  ICC( B)
1. น�#$ซ�ดส�นค*$ตกทะเล
2. น�#$ในแม=น�#$เข*$ไปในระว$งเร8อ
3. คว$มส!ญเส+ยบ$งส=วนของห+บห=อซM,งตกจ$กเร8อขณะขนลงจ$กเร8อ  
4. ย$นพ$หนะท$งบกพล�กคว,#$หร8อตกร$ง

63. ข*อใดม�ใช=หน*$ท+,ของผ!*เอ$ประก�นภ�ย
1. จ�ดส=งหล�กฐ$นเก+,ยวก�บจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ยเม8,อม+ก$รเร+ยกร*องค=$ส�นไหมทดแทน
2. .แจ*งร$ยละเอ+ยดเก+,ยวก�บส�นค*$ให*ผ!*ร�บประก�นภ�ยทร$บ
3. แจ*งข*อม!ลเก+,ยวก�บเร8อและเส*นท$งเด�นเร8อ
4. จ�ดห$ผ!*ส#$รวจภ�ยเม8,อม+คว$มเส+ยห$ยเก�ดขM�น  

64. ข*อก#$หนดคว$มเส+ยห$ยร=วม ( General  Average)
1. คว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดจ$กก$รกระท#$โดยอAบ�ต�เหตAและเปyนคว$มเส+ยห$ยซM,งฝG$ยต=$ง ๆ ท+,ม+ส=วนได*เส+ยต*องร=วมก�นร�บผ�ด

ชอบ
2. คว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดจ$กก$รกระท#$โดยจงใจและชอบด*วยเหตAผลในสภ$วะท+,เก�ดภ�ยเพ8,อ

คว$มอย!=รอดปลอดภ�ยของส=วนรวม
3. คว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดขM�นจ$กก$รกระท#$โดยจงใจและชอบด*วยเหตAผลในสภ$วะท+,เก�ดภ�ยเพ8,อ  

คว$มอย!=รอดปลอดภ�ยของส=วนรวม  ซM,งเจ*$ของทร�พย�ส�นทAกฝG$ยท��งหมดต*องร=วมก�นร�บผ�ดชอบ
4. คว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดขM�นจ$กก$รกระท#$โดยจงใจและชอบด*วยเหตAผลในสภ$วะท+,เก�ดภ�ยเพ8,อ
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คว$มอย!=รอดปลอดภ�ยของส=วนรวม  ซM,งเจ*$ของเร8อจะต*องเปHนผ!*ร�บผ�ดชอบ
65. คว$มเส+ยห$ยเฉพ$ะ  ( Particular Average)

1. คว$มเส+ยห$ยซM,งม+ส$เหตAม$จ$กก$รกระท#$อย=$งจงใจในสภ$วะท+,เก�ดภ�ย  เพ8,อคว$มปลอดภ�ย
ของส=วนรวม  โดยม+ผลเฉพ$ะเจ*$ของทร�พย�ส�นท+,เส+ยห$ย

2. คว$มเส+ยห$ยซM,งม+ส$เหตAม$จ$กอAบ�ต�เหตAโดยตรงและม+ผลเฉพ$ะเจ*$ของทร�พย�ส�นท+,เส+ยห$ย  
3. คว$มเส+ยห$ยซM,งม+ส$เหตAม$จ$กก$รกระท#$อย=$งจงใจในสภ$วะท+,เก�ดภ�ยเพ8,อคว$มปลอดภ�ยของ

ส=วนรวมและเจ*$ของทร�พย�ส�นเส+ยห$ยท��งหมดต*องร=วมก�นร�บผ�ดชอบ
4. คว$มเส+ยห$ยซM,งม+ส$เหตAม$จ$กอAบ�ต�เหตAโดยตรงและเจ*$ของทร�พย�ส�นท+,เส+ยห$ยท��งหมดต*อง

ร=วมก�นร�บผ�ดชอบ
66. ข*อใดอธ�บ$ยล�กษณะของเร8อแบบ  Bulk carrier  ได*ด+ท+,สAด

1. ไม=ม+เส*นท$งและต$ร$งเวล$ท+,แน=นอน
2. ม+เส*นท$งเด�นเร8อประจ#$  ม+ต$ร$งเด�นเร8อแน=นอน
3. ใช*ขนส�นค*$แบบกอง  ไม=ม+ก$รบรรจAห+บห=อ  
4. เร8อแบบธรรมด$  หร8อด�,งเด�ม  ไม=ม+ก$รใช*ต!*คอนเทรนเนอร�

67. ข*อใดม�ใช=ก$รส��นสAดโดยอ�ตโนม�ต�ของกรมธรรม�ประก�นภ�ยเร8อ
ก.  ก$รเปล+,ยนแปลงคว$มเปHนเจ*$ของ ข.  ก$รเช=$เหม$ล#$
ค.  ก$รย8ดโดยส�ทธ�ต$มกฎหม$ย ง.  ก$รเปล+,ยนแปลงก�ปต�นและล!กเร8อ

68. โดยปกต�กรมธรรม�ประก�นภ�ยต�วเร8อจะให*คว$มคA*มครองในระยะเวล$เท=$ใด
1. ต$มระยะเวล$ก$รเด�นเร8อจ$กเม8องท=$ต*นท$งไปย�งปล$ยท$ง
ข.  3  เด8อน ค.  1   ป_  
ง   ต$มระยะเวล$ก$รเด�นเร8อจ$กเม8องท=$ต*นท$งไปย�งเม8องท=$ปล$ยท$งข$ด 30 ว�น

69. ห$กกรมธรรม�ประก�นภ�ยต�วเร8อก#$หนดเวล$ส��นสAดในช=วงท+,เร8อท+,เอ$ประก�นภ�ยย�งอย!=ในทะเล
ผ!*เอ$ประก�นภ�ยต*องด#$เน�นก$รอย=$งไร
1. ขอขย$ยระยะเวล$ออกไปโดยอ�ตโนม�ต�  1 เด8อน
2. ต*องแจ*งให*ผ!*ร�บประก�นภ�ยทร$บก=อนว�นส��นสAดกรมธรรม�
3. ขอขย$ยระยะเวล$ออกไปโดยอ�ตโนม�ต�  โดยต*องจ=$ยเบ+�ยประก�นภ�ยเพ�,มขM�นต$มระยะเวล$ท+,

ขย$ยออกไปเม8,อส��นสAดก$รเด�นท$ง
4. ต*องแจ*งให*ผ!*ร�บประก�นภ�ยทร$บก=อนว�นส��นสAดกรมธรรม�  และจ=$ยเบ+�ยประก�นภ�ยเพ�,มในล�กษณะร$ยเด8อน  

70. ล�กษณะของค=$ส�นไหมทดแทนท+,ส$ม$รถเร+ยกร*องจ$กบร�ษ�ทประก�นภ�ยในก$รประก�นภ�ยท$งทะเลได*  ค8ออะไรบ*$ง
1. คว$มเส+ยห$ย  คว$มส!ญเส+ย  ค=$ใช*จ=$ยและค=$ใช*จ=$ยท+,เพ�,มขM�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$มร�บผ�ดต=อบAคคลภ$ยนอก  
4. คว$มเส+ยห$ย  คว$มส!ญเส+ย  ค=$ใช*จ=$ยท+,เพ�,มขM�นและก$รส!ญเส+ยร$ยได*

71. กรมธรรม�ประก�นภ�ยผ!*เล=นกอล�ฟ  ให*คว$มคA*มครองอะไรบ*$ง
1. คว$มร�บผ�ดต=อบAคคลภ$ยนอก
2. คว$มร�บผ�ดต=อบAคคลภ$ยนอก  คว$มบ$ดเจEบท$งร=$งก$ยของผ!*เอ$ประก�น  อAปกรณ�ก$ร  

เล=นกอล�ฟ  และร$งว�ลพ�เศษส#$หร�บ “โฮล – อ�น – ว�น”
3. คว$มร�บผ�ดต=อบAคคลภ$ยนอก  อAปกรณ�ก$รเล=นกอล�ฟ  ร$งว�นพ�เศษส#$หร�บ  “โฮล – อ�น – ว�น”

และค=$ใช*จ=$ยหร8อค=$ธรรมเน+ยมท+,ต*องชดใช*ให*ก�บผ!*เร+ยกร*อง
4. คว$มร�บผ�ดต=อบAคคลภ$ยนอก  ค=$ใช*จ=$ยหร8อค=$ธรรมเน+ยมท+,ต*องชดใช*ให*ก�บผ!*เร+ยกร*อง

และอAปกรณ�ก$รเล=นกอล�ฟ
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72. ผ!*เอ$ประก�นภ�ยส$ม$รถได*ร�บร$งว�ลพ�เศษส#$หร�บ “โฮล – อ�น – ว�น”  ก+,คร��งในระยะเวล$ท+,เอ$ประ
ก�นภ�ยของแต=ละกรมธรรม�ประก�นภ�ยผ!*เล=นกอล�ฟ

ก.  เท=$จ#$นวนคร��งท+,ส$ม$รถท#$ “โฮล – อ�น – ว�น” ข.  3 คร��ง
ค.  2 คร��ง ง.  1   คร��ง  

73.  ก$รให*คว$มคA*มครองคว$มบ$ดเจEบท$งร=$งก$ยของผ!*เอ$ประก�นภ�ยในกรมธรรม�ผ!*เล=นกอล�ฟม+อะไรบ*$ง
      ก.  ก$รเส+ยช+ว�ต  ก$รส!ญเส+ยอว�ยวะ  ก$รทAพพลภ$พส��นเช�งถ$วร  ก$รร�กษ$พย$บ$ล

ข.  ก$รเส+ยช+ว�ต  ก$รสAญเส+ยอว�ยวะและส$ยต$  ก$รทAพลภ$พส��นเช�งถ$วร  ก$รทAพลภ$พส��นเช�ง
     ช�,วคร$ว  ก$รร�กษ$พย$บ$ล
ค   ก$รเส+ยช+ว�ต  ก$รส!ญเส+ยอว�ยวะและส$ยต$  ก$รทAพลภ$พส��นเช�งถ$วร  ก$รทAพลภ$พ

                   ช�,วคร$ว  ก$รร�กษ$พย$บ$ล
ง    ก$รเส+ยช+ว�ต  ก$รส!ญเส+ยอว�ยวะและว$จ$  ก$รทAพลภ$พส��นเช�งถ$วร  ก$รทAพพลภ$พช�,วคร$ว

                    ก$รร�กษ$พย$บ$ลและก$รส!ญเส+ยร$ยได*เน8,องจ$กก$รบ$ดเจEบ
74.   คว$มเส+ยห$ยท+,ได*ร�บคว$มคA*มครองภ$ยใต*กรมธรรม�ประก�นภ�ยคว$มเส+,ยงภ�ยทAกชน�ดแบบอAตส$หกรรมยกเว*นข*อใด

1. ทร�พย�ส�นถ!กโจรกรรมโดยไม=ปร$กฏร=องรอย
2. คว$มส!ญเส+ยหร8อคว$มเส+ยห$ยของข*อม!ลในคอมพ�วเตอร�  
3. คว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นจ$กก$รร�,วไหลของท=อด�บเพล�งในอ$ค$ร
4. คว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดจ$กก$รระเบ�ดของแก{ส

75.  ข*อใดเปHนข*อยกเว*นของทร�พย�ส�นท+,ไม=ได*ร�บคว$มคA*มครองต$มกรมธรรม�ประก�นภ�ยก$รเส+,ยงภ�ยทAกชน�ด
ก.  เฟอร�น�เจอร� ข.  พ�นธบ�ตร
ค.  เคร8,องจ�กร ง.  ว�ตถAด�บท+,ใช*ในก$รผล�ตส�นค*$

76.  ถ*$ล!กค*$โรงแรมแห=งหนM,งเด�นสะดAดเท*$ต�วเองหกล*มจนได*ร�บบ$ดเจEบในโรงแรม  กรมธรรม�คว$ม
       ร�บผ�ดต=อส$ธ$รณชนคA*มครองหร8อไม=

1. คA*มครองเน8,องจ$กเจ*$ของโรงแรมต*องร�บผ�ดชอบต=อล!กค*$ของตน
2. คA*มครองเพร$ะเปHนคว$มร�บผ�ดชอบท$งศ+ลธรรม
3. ไม=คA*มครอง  เน8,องจ$กไม=ใช=เปHนคว$มผ�ดของโรงแรม  เว*นแต=จะม+ก$รขย$ยคว$มคA*มครองเร8,อง  

ค=$ร�กษ$พย$บ$ลส#$หร�บอAบ�ต�เหตAท+,เก�ดขM�นในสถ$นท+,
4. ไม=ม+ข*อใดถ!ก

77.  ก$รก#$หนดจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ยต,#$กว=$ม!ลค=$เตEม( First Loss Sum Insured) ในก$รประก�นภ�ย  โจรกรรมหม$ยถMง
1. ก$รก#$หนดจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ยโดยพ�จ$รณ$จ$กโอก$สท+,จะเปHนไปได*ว=$คว$มส!ญเส+ย

ต=อคร��งส!งสAดเปHนเท=$ใด  โดยม+เง8,อนไข  Average Clause
2. ก$รก#$หนดจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ยโดยพ�จ$รณ$จ$กโอก$สท+,จะเปHนไปได*ว=$คว$มส!ญเส+ย  

ต=อคร��งส!งสAดเปHนเท=$ใด  โดยไม=ม+เง8,อนไข    Average Clause  
3. ก$รก#$หนดจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ยต,#$กว=$ร$ค$ทร�พย�ส�น  เพ8,อให*เส+ยเบ+�ยประก�นภ�ยน*อยท+,สAด

และได*ร�บก$รชดใช*เตEมร$ค$ทร�พย�ส�น
4. เปHนก$รก#$หนดคว$มร�บผ�ดส=วนแรกไว*เพ8,อปyองก�นคว$มประม$ทเล�นเล=อของผ!*เอ$ประก�นภ�ย

78. ก$รประก�นภ�ยโจรกรรมน��นผ!*ซ8�อประก�นภ�ยส$ม$รถเล8อกซ8�อคว$มคA*มครองได* 3 แบบ ค8อ 
แบบ จร. 1 แบบ จร.2 และแบบ จร.3 ท��ง 3 แบบน+�ให*คว$มคA*มครองท+,เหม8อนก�นค8อ
ก.  คA*มครองก$รล�กทร�พย�ท+,ไม=ปร$กฏร=องรอยง�ดแงะ
ข.  คA*มครองก$รล�กทร�พย�ท+,ปร$กฏร=องร$ยง�ดแงะ
ค.  คA*มครองคว$มเส+ยห$ยต=อต�วอ$ค$รท+,เกEบทร�พย�ส�นท+,เอ$ประก�นภ�ย
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ง.  ถ"กท�)ง 3 ข�อ
79.  น$ยเศรษฐ$  ได*ท#$ประก�นภ�ยโจรกรรมแบบ จร.2 ไว*  ต=อม$ม+คนร*$ยลอบเข*$บ*$นของน$ยเศรษฐ$
       เพ8,อหว�งจะขโมยทร�พย�ส�นด*วยก$รใช*ว�ตถAระเบ�ด  ท#$ให*ประต!บ*$นได*ร�บคว$มเส+ยห$ย  น$ยเศรษฐ$จะได*
       ร�บก$รชดใช*ต$มกรมธรรม�ประก�นภ�ยน+�หร8อไม=

ก.  ไม=ได*  เพร$ะคนร*$ยย�งไม=ได*ขโมยทร�พย�ส�น
              ข.  ไม=ได*  เพร$ะกรมธรรม�ประก�นภ�ยโจรกรรมแบบ จร.2 ไม=คA*มครองก$รง�ดแงะท+,ปร$กฏร=องรอย

ค.  ได*เพร$ะกรมธรรม�ประก�นภ�ยโจรกรรมแบบ  จร  .2   คA*มครองก$รง�ดแงะท+,ปร$กฏร=องรอยและก$รช�งทร�พย�ปล*นทร�พย�  
ง.  ไม=ม+ข*อใดถ!ก

80.  ก$รประก�นภ�ยโจรกรรม  ม+คว$มคA*มครองด�งน+�
ก.  คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยต=อทร�พย�ส�นจ$กก$รย�กยอกของล!กจ*$ง
ข.  คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยต=อทร�พย�ส�นจ$กก$รย�กยอกของล!กจ*$ง
ค.  คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยต=อทร�พย�ส�น  ฉ*อโกง  ย�กยอก
ง.  ถ!กทAกข*อ

81.  ข*อยกเว*นของกรมธรรม�ประก�นภ�ยโจรกรรม  ค8อ
ก.  คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยอ�นเก�ดจ$กก$รกระท#$โดยทAจร�ต
ข.  คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นในขณะท+,สถ$นท+,ต$มท+,ระบAไว*ในต$ร$งแห=งกรมธรรม�ไม=ม+
     ผ!*อย!=อ$ศ�ย  เปHนเวล$เก�นกว=$ 7 ว�นต�ดต=อก�น
ค.  คว$มเส+ยห$ยของกระจกหร8อส�,งประด�บกระจกหร8อข*อคว$มบนกระจกท+,ถ!กคนร*$ยท#$ล$ย
ง.  ถ!กทAกข*อ

82.  ก$รประก�นภ�ยโจรกรรม  จะไม=คA*มครองคว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยซM,งเก�ดขM�นในสถ$นท+,  ซM,งถ!กทอดท��ง
       โดยไม=ม+ผ!*อ$ศ�ยหร8อไม=ม+ผ!*ด!แลร�กษ$ต�ดต=อก�นเก�น

ก. 7   ว�น     ข.  10 ว�น
ค.  15 ว�น ง.  30 ว�น

83.  ข*อยกเว*นในกรมธรรม�ประก�นภ�ยส#$หร�บเง�น  ในข*อตกลงคA*มครองต$มแบบ ปง.1 และ ปง.2
       ไม=คA*มครองก$รส!ญเส+ยอ�นเก�ดจ$กหร8อส8บเน8,องจ$ก

ก.  ก$รฉ*อโกง  หร8อย�กยอก  ไม=ว=$จะกระท#$ด*วยตนเองหร8อผ!*อ8,น
ข.  ก$รปลอมแปลงเอกส$ร  ก$รทอนเง�นผ�ด  คว$มผ�ดพล$ดหร8อก$รละเลยในก$รท#$บ�ญช+
     หร8อก$รค#$นวณ
ค.  สงคร$ม( ไม=ว=$จะประก$ศหร8อไม=กEต$ม) ง.  ถ!กทAกข*อ

84.  กรมธรรม�ประก�นภ�ยส#$หร�บเง�น “เง�น” ท+,จะร�บประก�นภ�ยได*หม$ยถMง
ก.  ธนบ�ตร  หร8อเหร+ยญกษ$ปณ�  ท+,ช#$ระหน+�ได*ต$มกฎหม$ย
ข.  เชEคท+,ธน$ค$รร�บรองก$รจ=$ยเง�น
ค.  ธน$ณ�ต�  เชEคไปรษณ+ย� ง.  ถ!กทAกข*อ

85.  ก$รประก�นภ�ยส#$หร�บเง�น  ข*อตกลงคA*มครองแบบ  ปง.3  ม+ข*อตกลงคA*มครองท+,เพ�,มเต�มจ$กแบบ ปง.2 ค8อ
ก.  ก$รล�กทร�พย�  ช�งทร�พย� ข.  ก$รเก�ดอ�คค+ภ�ย  ภ�ยธรรมช$ต�
ค.  ก$รฉ*อโกง  หร8อย�กยอกโดยพน�กง$นร�บส=งเง�นหร8อผ!*ร�กษ$เง�นซM,งค*นพบภ$ยใน   3   ว�น  
ง.  ก$รฉ*อโกง  โดยพน�กง$นร�บส=งเง�น  หร8อผ!*ร�กษ$เง�นซM,งค*นพบภ$ยใน 24 ช�,วโมง

86.  ก$รพ�จ$รณ$ร�บประก�นภ�ยง$นต�ดต��งเคร8,องจ�กรและก#$หนดเบ+�ยประก�นภ�ยจะพ�จ$รณ$จ$กป|จจ�ยใด
ก.  ประสบก$รณ�และคว$มช#$น$ญในก$รต�ดต��งและระยะเวล$ในก$รต�ดต��ง
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ข.  สภ$วะแวดล*อมบร�เวณสถ$นท+,ต�ดต��งและม$ตรก$รร�กษ$คว$มปลอดภ�ย  และระบบประก�นภ�ย
ค.  เทคน�คเฉพ$ะของก$รต�ดต��งและต$ร$งก$รด#$เน�นก$รต�ดต��ง
ง.  ถ!กทAกข*อ

87.  ระยะเวล$ในก$รทดลองเด�นเคร8,องของก$รประก�นภ�ยง$นต�ดต��งเคร8,องจ�กร ( EAR) ก#$หนดไว*อย=$งไร
ก.  ไม=เก�น 2 ส�ปด$ห� ข.  ไม=เก�น 3 ส�ปด$ห�
ค.  ไม=เก�น   4   ส�ปด$ห�  ง.  ไม=เก�น 5 ส�ปด$ห�

88.  ข*อใดเปHนข*อยกเว*นท+,ระบAไว*ในกรมธรรม�ประก�นภ�ยง$นต�ดต��งเคร8,องจ�กร
ก.  คว$มผ�ดพล$ดในก$รต�ดต��ง ข.  ก$รซ=อมแซมต$มปกต�
ค.  เคร8,องจ�กรหล=นลงม$จ$กก$รยกขM�นยกลง ง.  คว$มเส+ยห$ยแก=ทร�พย�ส�นของบAคคลภ$ยนอก

89.  ก$รให*คว$มคA*มครองก$รเส+ยช+ว�ตต$มกรมธรรม�ประก�นภ�ยอAบ�ต�เหตAส=วนบAคคลม+ข*อก#$หนดอย=$งไร
ก.  คว$มบ$ดเจEบท+,ได*ร�บท#$ให*ผ!*เอ$ประก�นภ�ยเส+ยช+ว�ตท�นท+จ$กอAบ�ต�เหตAท+,ได*ร�บคว$มคA*มครอง
ข.  คว$มบ$ดเจEบท+,ได*ร�บท#$ให*ผ!*เอ$ประก�นภ�ยเส+ยช+ว�ตภ$ยใน 180 ว�น  น�บจ$กว�นท+,เก�ดอAบ�ต�เหตA
     ท��งน+�ต*องเปHนอAบ�ต�เหตAท+,ม+ส$เหตAหร8อเก�ดขM�นในเวล$คA*มครอง
ค.  คว$มบ$ดเจEบท+,ได*ร�บท#$ให*ผ!*เอ$ประก�นภ�ยต*องเข*$ร�บก$รร�กษ$ต�วต�ดต=อก�นในโรงพย$บ$ลใน
     ฐ$นะคนไข*ในและเส+ยช+ว�ตเพร$ะเหตAบ$ดเจEบเท=$น��น
ง.  ถ!กทAกข*อ

90.  ในก$รประก�นภ�ยอAบ�ต�เหตAส=วนบAคคล  ห$กผ!*เอ$ประก�นภ�ยเส+ยแขนหนM,งข*$งและส$ยต$หนM,งข*$งจะได*ร�บก$รชดเชยอย=$งไร
ก.  ได*ร�บก$รชดเชย  200% ของจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ย
ข.  ได*ร�บก$รชดเชย    100%   ของจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ย  
ค.  ได*ร�บก$รชดเชย    50% ของจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ย
ง.  ได*ร�บก$รชดเชย    25% ของจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ย

91.  ในส�ญญ$ประก�นว�น$ศภ�ย  ถ*$ผ!*เอ$ประก�นภ�ยไม=ม+ส=วนได*เส+ยในเหตAท+,เอ$ประก�นภ�ยไว*  จะม+ผลให*ส�ญญ$น��น
ก.  เปHนโมฆะ ข.  เปHนโมฆ+ยะ
ค.  ไม=สมบ!รณ� ง.  ไม=ม+ผลผ!กพ�นค!=ส�ญญ$

92.  น$ย ก.เอ$ประก�นบ*$นของตนร$ค$ 1,000,000 บ$ท จ#$นองธน$ค$รเพ8,อเปHนประก�นก$รก!*ย8มจ#$นวน
       500,000  บ$ท  ผ!*ม+ส=วนได*เส+ยท+,อ$จเอ$ประก�นอ�คค+ภ�ยบ*$นด�งกล=$ว  ค8อ

ก.  ธน$ค$รอ$จเอ$ประก�นภ�ยได*  โดยปกต�ไม=ควรเก�นร$ค$ส=วนได*เส+ยของธน$ค$รค8อ 500,000 บ$ท
ข.  น$ย ก.อ$จเอ$ประก�นภ�ยได*  โดยปกต�ไม=ควรเก�นร$ค$ส=วนได*เส+ยของน$ย ก.
ค.  โดยท�,ว ๆ ไปแล*วธน$ค$รจะให*น$ย ก.เปHนผ!*เอ$ประก�นภ�ยและระบAให*ธน$ค$รเปHนผ!*ร�บผลประโยชน�
ง.  ถ!กท��งข*อ ก  .   ข  .   และ ค  .  

93.  ผ!*ร�บประก�นภ�ยไม=ต*องร�บผ�ดในเม8,อคว$มว�น$ศภ�ยหร8อเหตAอ8,นซM,งระบAไว*ในส�ญญ$น��นได*เก�ดขM�นเพร$ะ
ก.  คว$มจงใจของผ!*เอ$ประก�นภ�ยหร8อผ!*ร�บประโยชน�
ข.  คว$มประม$ทเล�นเล=ออย=$งร*$ยแรงของผ!*เอ$ประก�นภ�ยหร8อผ!*ร�บผลประโยชน�
ค.  ถ!กท��งข*อ ก  .   และข*อ ข  .  
ง.  คว$มจงใจของผ!*เอ$ประก�นภ�ยเท=$น��น

94.  ผ!*ร�บประก�นภ�ยไม=ต*องร�บผ�ดในเม8,อว�น$ศภ�ยน��นได*เก�ดขM�นเพร$ะ
ก.  คว$มจงใจของผ!*เอ$ประก�นภ�ย
ข.  คว$มจงใจหร8อคว$มประม$ทเล�นเล=ออย=$งร*$ยแรงของผ!*เอ$ประก�นภ�ย
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ค.  คว$มจงใจหร8อคว$มประม$ทเล�นเล=ออย=$งร*$ยแรงของผ!*เอ$ประก�นภ�ย
     ผ!*ร�บผลประโยชน�หร8อญ$ต�พ+,น*องของผ!*เอ$ประก�นภ�ย  หร8อผ!*ร�บผลประโยชน�
ง.  คว$มจงใจหร8อคว$มประม$ทเล�นเล=ออย=$งร*$ยแรงของผ!*เอ$ประก�นภ�ยหร8อผ!*ร�บผลประโยชน�

95.  ก$รชดใช*ค=$ส�นไหมทดแทนในส�ญญ$ประก�นว�น$ศภ�ยจะชดใช*ให*ด�งน+�  ค8อ
ก.  ชดใช*ให*ต$มจ#$นวนเง�นเอ$ประก�นภ�ย
ข.  ชดใช*ให*ต$มจ#$นวนเง�นว�น$ศภ�ยอ�นแท*จร�ง
ค.  ชดใช*ให*ต$มจ#$นวนว�น$ศภ�ยอ�นแท*จร�งแต=ไม=เก�นกว=$จ#$นวนเง�นซM,งเอ$ประก�นภ�ยไว*
ง.  ชดใช*ให*ต$มท+,ผ!*ร�บประก�นภ�ยเหEนสมควร

96.  ประมวลกฎหม$ยแพ=งและพ$ณ�ชย�บ�ญญ�ต�ให*ผ!*ร�บประก�นภ�ยต*องใช*ค=$ส�นไหมทดแทน  
      ต$มส�ญญ$ประก�นว�น$ศภ�ยด�งน+�  ค8อ

ก.  ใช*ให*ต$มจ#$นวนเง�นซM,งเอ$ประก�นภ�ยไว*  ข.  ใช*ให*ต$มคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จร�ง
ค.  ใช*ให*ต$มคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จร�งแต=ไม=เก�นกว=$จ#$นวนเง�นซM,งเอ$ประก�นภ�ยไว*
ง.  ใช*ให*ต$มคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จร�งแต=ไม=เก�นร$ค$ทร�พย�ส�นท+,เอ$ประก�นภ�ยไว*

97.  ส�ญญ$ประก�นภ�ยม+บAคคลท+,เก+,ยวข*องอย!=ส$มฝG$ย ค8อ
ก.  ผ!*ร�บประก�นภ�ย ข.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ย
ค.  ผ!*ร�บผลประโยชน� ง.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ย  ผ!*ร�บประก�นภ�ย  ผ!*ร�บผลประโยชน�

98.  กรมธรรม�ประก�นภ�ยน��นกฎหม$ยก#$หนดว=$ต*องม+ว�นท#$ส�ญญ$ประก�นภ�ยด*วย  ว�นท#$ส�ญญ$ประก�นภ�ยค8อ
ก.  ว�นท+,ได*ออกกรมธรรม�ประก�นภ�ย ข.  ช8,อผ!*ขอเอ$ประก�นภ�ย
ค.  ว�นท+,ช#$ระเบ+�ยประก�นภ�ย
ง.  ว�นท+,ส�ญญ$ประก�นภ�ยเก�ดขM�น  หร8อว�นท+,ผ!*ร�บประก�นภ�ยตกลงร�บประก�นภ�ย

99.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ย  ค8อ
ก.  ผ!*ตกลงเข*$ท#$ส�ญญ$ประก�นภ�ยก�บผ!*ร�บประก�นภ�ย ข.  ผ!*ช#$ระเบ+�ยประก�นภ�ย
ค  .    ค!=ส�ญญ$ฝG$ยซM,งตกลงจะส=งเบ+�ยประก�นภ�ย  
ง.  ค!=ส�ญญ$ฝG$ยซM,งม+ส�ทธ�ได*ร�บค=$ส�นไหมทดแทนเม8,อเก�ดว�น$ศภ�ยขM�น

100.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ย   หม$ยคว$มว=$
ก.  ผ!*ตกลงเข*$ท#$ส�ญญ$ประก�นภ�ยก�บผ!*ร�บประก�นภ�ย ข.  ผ!*ช#$ระเบ+�ยประก�นภ�ย
ค.  ค!=ส�ญญ$ฝG$ยซM,งตกลงจะส=งเบ+�ยประก�นภ�ย
ง.  ค!=ส�ญญ$ฝG$ยซM,งม+ส�ทธ�ได*ร�บค=$ส�นไหมทดแทนเม8,อเก�ดว�น$ศภ�ยขM�น

101.  น$ยแดง  เอ$ประก�นภ�ยเพ8,อคว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดแก=รถยนต�ของตนและประก�นภ�ยคว$มร�บผ�ดต=อ
         บAคคลภ$ยนอกด*วย  ต=อม$ในระหว=$งอ$ยAส�ญญ$ประก�นภ�ย  รถยนต�ของน$ยแดง  ชนก�บรถยนต�
         ของน$ยด#$  ปร$กฏว=$รถยนต�ของน$ยด#$  เปHนฝG$ยประม$ทแต=เพ+ยงฝG$ยเด+ยว  ด�งน+�ผ!*ร�บประก�นภ�ย
         จะต*องใช*ค=$ส�นไหมทดแทนด�งต=อไปน+�

ก.  คว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดขM�นแก=รถยนต�ของน$ยแดง  แต=เพ+ยงฝG$ยเด+ยว
ข.  คว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดขM�นแก=รถยนต�ของน$ยด#$  แต=เพ+ยงฝG$ยเด+ยว
ค.  ท��งคว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นแก=รถยนต�ของน$ยแดงและคว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นก�บรถยนต�ของน$ยด#$
ง.  คว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นแก=รถยนต�ของน$ยแดงกM,งหนM,ง  และคว$มเส+ยห$ยท+,เก�ดขM�นแก=รถยนต�

      ของน$ยด#$อ+กกM,งหนM,งของคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จร�ง
102.  ก$รประก�นภ�ยค�#$จAน  ผ!*ร�บประก�นภ�ยได*จ=$ยค=$ส�นไหมทดแทนให*แก=ผ!*เอ$ประก�นภ�ยแล*ว  จะหลAด
         พ*นจ$กคว$มร�บผ�ดต=อบAคคลผ!*ต*องเส+ยห$ยน��นหร8อไม=

ก.  ย�งไม=หลAดพ*นจ$กคว$มร�บผ�ดจนกว=$ผ!*เอ$ประก�นภ�ยจะได*ชดใช*ส�นไหมทดแทนเตEมจ#$นวน
     เง�นจ#$ก�ดคว$มร�บผ�ดต=อบAคคลผ!*ต*องเส+ยห$ยน��นแล*ว
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ข.  ย�งไม=หลAดพ*นจ$กคว$มร�บผ�ด
ค.  หลAดพ*นจ$กคว$มร�บผ�ดเพร$ะผ!*ร�บประก�นภ�ยได*จ=$ยค=$ส�นไหมทดแทนให*แก=ผ!*เอ$ประก�นภ�ยแล*ว
ง.  ไม=ม+ค#$ตอบท+,ถ!กต*อง

103.  น$ยแดง  ม+บ*$นอย!=หล�งหนM,ง  ได*เอ$ประก�นอ�คค+ภ�ยไว*ก�บบร�ษ�ทส=งเสร�มก�จก$รประก�นภ�ย จ#$ก�ด
         ต=อม$น$ยแดง  ข$ยบ*$นน��นให*น$ยข$ว  และได*ส=งมอบกรมธรรม�ให*น$ยข$วไปด*วย  โดยไม=ได*แจ*ง
         ให*บร�ษ�ท  ส=งเสร�มก�จก$รประก�นภ�ย จ#$ก�ด ทร$บ  ต=อม$ในระหว=$งอ$ยAส�ญญ$ประก�นภ�ยเก�ด
         ไฟไหม*บ*$นด�งกล=$ว  น$ยแดง  ได*เร+ยกร*องให*บร�ษ�ทส=งเสร�มก�จก$รประก�นภ�ย จ#$ก�ด ชดใช*ค=$ส�น
         ไหมทดแทนให*แก=ตน  เพร$ะเหEนว=$ในกรมธรรม�ย�งระบAช8,อตนเองเปHนผ!*เอ$ประก�นภ�ยอย!=  ในขณะ
         เด+ยวก�นน$ยข$ว  กEเร+ยกร*องให*บร�ษ�ท ส=งเสร�มก�จก$รประก�นภ�ย จ#$ก�ด  ชดใช*ค=$ส�นไหมทดแทน
         ให*ตนด*วยเช=นก�น  เพร$ะตนเองเปHนผ!*เส+ยห$ย  ด�งน��น  บร�ษ�ทฯ จะต*องชดใช*ค=$ส�นไหมทดแทน
          หร8อไม=  ถ*$ต*องชดใช*จะต*องชดใช*ให*ก�บใคร

ก.  ต*องชดใช*ให*น$ยแดง  เพร$ะน$ยแดงเปHนผ!*เอ$ประก�นภ�ย
ข.  ต*องชดใช*ให*น$ยข$ย  เพร$ะน$ยข$วเปHนผ!*ได*ร�บคว$มเส+ยห$ย
ค.  ชดใช*ให*น$ยแดง  โดยม+เง8,อนไขว=$น$ยแดงต*องส=งมอบค=$ส�นไหมทดแทนให*น$ยข$ว
ง.  ไม=ต*องชดใช*ให*ท��งน$ยแดงและน$ยข$ว

104.  น$ย ก.เอ$ประก�นอ�คค+ภ�ยบ*$นของตนไว*ก�บบร�ษ�ทประก�นภ�ยแห=งหนM,ง ต=อม$ น$ย ก. ต$ยลง
         โดยไม=ได*ท#$พ�น�ยกรรมไว*  บ*$นของน$ย ก.ตกได*แก=  น$ย ข. บAตรของน$ย ก. ในฐ$นะท$ย$ทโดย
         ธรรมต$มกฎหม$ย  ในระหว=$งอ$ยAส�ญญ$ประก�นภ�ย  บ*$นหล�งด�งกล=$วน+�ถ!กไฟไหม*  ผ!*ร�บประ
         ก�นภ�ยจะต*องใช*ค=$ส�นไหมทดแทนให*ก�บน$ย ข. หร8อไม=

ก.  ต*องใช*ค=$ส�นไหมทดแทน  เพร$ะบ*$นหล�งด�งกล=$วตกเปHนของน$ย ข  .   โดยผลของกฎหม$ย  
ข.  ไม=ต*องใช*ค=$ส�นไหมทดแทน  เพร$ะบ*$นหล�งด�งกล=$วตกเปHนของน$ย ข. โดยไม=ใช=ผลของพ�น�ยกรรม
ค.  ไม=ต*องใช*ให*เพร$ะไม=ใช=ก$รโอนโดยส�ญญ$
ง.  ไม=ต*องใช*ให*เพร$ะไม=ได*แจ*งก$รโอนให*ผ!*ร�บประก�นภ�ยทร$บ

105.  ส�ญญ$ประก�นภ�ยและกรมธรรม�ประก�นภ�ยต*องม+เน8�อคว$มถ!กต*องตรงก�นหร8อไม=
ก.  ต*องถ!กต*องตรงก�น ข.  จะถ!กต*องหร8อไม=ถ!กต*องตรงก�นกEได*แล*วแต=คว$มจ#$เปHน
ค.  ไม=จ#$เปHนต*องถ!กต*องตรงก�น ง.  แล*วแต=ผ!*ร�บประก�นภ�ยจะเหEนสมควร

106.  ต$มประมวลกฎหม$ยแพ=งและพ$ณ�ชย�ก#$หนดให*กรมธรรม�ประก�นภ�ยต*องลงล$ยม8อช8,อของ
ก.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ย ข.  ผ!*ร�บประก�นภ�ย
ค.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ยและผ!*ร�บผลประโยชน� ง.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ย ผ!*ร�บประก�นภ�ย ผ!*ร�บผลประโยชน�

107.  เม8,อม+ว�น$ศภ�ยเก�ดขM�น  ผ!*ม+หน*$ท+,ออกค=$ใช*จ=$ยในก$รต+ร$ค$  เพ8,อห$จ#$นวนว�น$ศภ�ยอ�นแท*จร�ง  ค8อ
         ก.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ย ข.  ผ!*ร�บประก�นภ�ย

ค.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ยร=วมก�บผ!*ร�บประก�นภ�ย ง.  ผ!*ร�บประโยชน�
108.  น$ยช#$น$ญ  ได*เอ$ประก�นภ�ยรถยนต�ของตนค�นหนM,งไว*  โดยจะให*บร�ษ�ทเร�,มคA*มครองต��งแต=ว�นท+,
         30  พฤศจ�ก$ยน  แต=ต=อม$ว�นท+, 25 พฤศจ�ก$ยน น$ยช#$น$ญ กล�บใจไม=ประสงค�จะเอ$ประก�นภ�ย
         รถยนต�ค�นน+�  จMงบอกเล�กส�ญญ$ประก�นภ�ยน+�เส+ย  ด�งน+� ถ*$น$ยช#$น$ญ  ได*ช#$ระเบ+�ยประก�นภ�ยแล*ว
        จะม+ส�ทธ�เร+ยกค8นได*เพ+ยงใด

ก.  เร+ยกไม=ได* ข.  เร+ยกได*เตEมจ#$นวน
ค.  เร+ยกได*กM,งจ#$นวน ง.  เร+ยกได*ต$มส=วนระยะเวล$ท+,คA*มครอง

109.  ต$มประมวลกฎหม$ยแพ=งและพ$ณ�ชย�  เม8,อบร�ษ�ทประก�นภ�ยได*จ=$ยเง�นค=$ส�นไหมทดแทนให*แก=
         ผ!*เอ$ประก�นภ�ย  อ�นเน8,องม$จ$กก$รกระท#$ผ�ดของบAคคลภ$ยนอกแล*ว  บร�ษ�ทประก�นภ�ยจะร�บช=วง
         ส�ทธ�ฟyองร*องเร+ยกค=$เส+ยห$ยจ$กบAคคลภ$ยนอกได*หร8อไม=

ก.  ได*  แต=ต*องไม=เก�นกว=$จ#$นวนท+,ได*จ=$ยไปจร�ง        ข.  ได*   แต=ต*องให*ผ!*เอ$ประก�นภ�ยย�นยอมก=อน
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ค.  ไม=ได*  เพร$ะกฎหม$ยห*$มไว*
ง.  ไม=ได*  เพร$ะเปHนส�ญญ$ระหว=$งบร�ษ�ทประก�นภ�ยก�บผ!*เอ$ประก�นภ�ย

110.  ถ��คว�มว�น�ศภ�ยเก�ดข�)นเพร�ะก�รกระท��ของบ*คคลภ�ยนอก  ผ"�ร�บประก�นภ�ยได�ใช�
ค��ส�นไหม
         ทดแทนให*แก=ผ!*เอ$ประก�นภ�ยหร8อผ!*ร�บประโยชน�ไปเปHนจ#$นวนเพ+ยงใด

ก.  ผ!*ร�บประก�นภ�ยย=อมหมดส�ทธ�ท+,จะเร+ยกร*องค=$ส�นไหมทดแทนท+,ได*จ=$ยไปจ$กบAคคลภ$ยนอก
     ท+,ก=อให*เก�ดคว$มเส+ยห$ย
ข.  ผ!*ร�บประก�นภ�ยย=อมเข*$ร�บช=วงส�ทธ�ของผ!*เอ$ประก�นภ�ยและผ!*ร�บผลประโยชน�  ซM,งม+ต=อบAคคลภ$ย
     นอกเท=$จ#$นวนท+,ได*จ=$ยไปน��น
ค.  ไม=ถ!กท��งข*อ ก. และข*อ ข.
ง.  ถ!กท��งข*อ ก  .   และข*อ ข  .  

111.  บร�ษ�ทซM,งเปHนส$ข$ของบร�ษ�ทประก�นว�น$ศภ�ยต=$งประเทศซM,งได*ร�บใบอนAญ$ตประกอบธAรก�จ
         ประก�นว�น$ศภ�ยในประเทศไทย  จะด#$เน�นก$รเปCดส$ข$ได*หร8อไม=

ก.  ได*  โดยต*องได*ร�บใบอนAญ$ตให*เปCดส$ข$จ$กร�ฐมนตร+ว=$ก$รกระทรวงพ$ณ�ชย�
ข.  ได*  โดยต*องได*ร�บใบอนAญ$ตให*เปCดส$ข$จ$กน$ยทะเบ+ยน
ค.  ไม=ได*  เพร$ะพระร$ชบ�ญญ�ต�ประก�นว�น$ศภ�ย พ.ศ. 2535 ห*$มไว*
ง.  ได*  โดยไม=ต*องขออนAญ$ต  เพร$ะบร�ษ�ทม+ส�ทธ�กระท#$ได*

112.  พระร$ชบ�ญญ�ต�ประก�นว�น$ศภ�ย พ.ศ. 2535 เปHนกฎหม$ยท+,ตร$ขM�นไว*เพ8,อว�ตถAประสงค�ในก$รควบคAม
ก.  ส$ข$ของบร�ษ�ทประก�นว�น$ศภ�ย
ข.  บร�ษ�ทท+,ได*ร�บใบอนAญ$ตให*ประกอบธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ย
ค.  ต�วแทนประก�นว�น$ศภ�ย  และน$ยหน*$ประก�นว�น$ศภ�ย
ง.  ถ!กทAกข*อ

113.  กองทAนเพ8,อก$รพ�ฒน$ธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ย  ม+ว�ตถAประสงค�เพ8,อก$รใด
ก.  เพ8,อเปHนทAนใช*จ=$ยในก$รพ�ฒน$ธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ย
ข.  เพ8,อให*ธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ยม+คว$มม�,นคงและเสถ+ยรภ$พ
ค.  ถ!กท��งข*อ ก  .    และข*อ  ข  .  ง.  ไม=ม+ข*อใดถ!ก

114.  ก$รกระท#$ใดของบร�ษ�ทประก�นว�น$ศภ�ยท+,เปHนก$รประว�งก$รจ=$ยค=$ส�นไหมทดแทน
ก.  จ=$ยเชEคลงว�นท+,ล=วงหน*$
ข.  ใบน�ดให*ร�บเง�นค=$ส�นไหมทดแทนเปHนระยะเวล$ 7 ว�น  น�บแต=ว�นออกใบน�ด
ค.  ใบน�ดให*ร�บเง�นค=$ส�นไหมทดแทนเปHนระยะเวล$ 8 ว�น  น�บแต=ว�นออกใบน�ด
ง.  ข*อ ก. และข*อ ค. ถ!ก

115.  บร�ษ�ท ก.ประก�นช+ว�ต จ#$ก�ด และบร�ษ�ท ข.ประก�นว�น$ศภ�ย จ#$ก�ด ซM,งประกอบธAรก�จประก�นภ�ย
         ในประเทศไทยท��งสองบร�ษ�ท  ประสงค�จะควบบร�ษ�ทเข*$ด*วยก�น  จะกระท#$ได*หร8อไม=

ก.  ได* ข.  ไม=ได*
ค.  ได*  แต=ต*องได*ร�บคว$มเหEนชอบจ$กร�ฐมนตร+ ง.  ได*  แต=ต*องได*ร�บอนAม�ต�จ$กคณะร�ฐมนตร+

116.  บร�ษ�ทประก�นว�น$ศภ�ย  ต*องจ�ดสรรเง�นส#$รองไว*เพ8,อ
ก.  เง�นส#$รองส#$หร�บเบ+�ยประก�นท+,ย�งไม=ตกเปHนร$ยได*ของบร�ษ�ท
ข.  เง�นส#$รองส#$หร�บค=$ส�นไหมทดแทน
ค.  เง�นส#$รอง  เพ8,อก$รอ8,น  ต$มท+,ร�ฐมนตร+ประก$ศก#$หนด
ง.  ถ!กทAกข*อ
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117.  บร�ษ�ทจะต��ง  หร8อมอบหม$ยให*บAคคลใดบ*$งเปHนผ!*ร�บช#$ระเบ+�ยประก�นภ�ยแทนบร�ษ�ท
         ก.  ต�วแทนประก�นว�น$ศภ�ย ข.  น$ยหน*$ประก�นว�น$ศภ�ย

ค.  พน�กง$นของบร�ษ�ท  ซM,งม+หน*$ท+,เก+,ยวก�บก$รเง�น ง.  ถ!กทAกข*อ
118.  บร�ษ�ทประก�นว�น$ศภ�ย  จะจ=$ยบ#$เหนEจให*แก=บAคคลท+,จะช=วยให*ม+ก$รท#$ส�ญญ$ประก�นว�น$ศภ�ย
         โดยบAคคลน��นไม=ได*ร�บอนAญ$ตเปHนต�วแทนประก�นว�น$ศภ�ยของบร�ษ�ท  หร8อน$ยหน*$ประก�นว�น$ศภ�ยได*หร8อไม=

ก.  ได*  โดยไม=ม+เง8,อนไข ข.  ไม=ได*  เพร$ะกฎหม$ยห*$มไว*
ค.  ได*  ถ*$ได*ร�บอนAม�ต�จ$กน$ยทะเบ+ยนประก�นว�น$ศภ�ยเปHนร$ย ๆ ไป
ง.  ได*  ถ*$ได*ร�บอนAญ$ตจ$กอธ�บด+

119.  ในกรณ+ท+,บร�ษ�ทออกกรมธรรม�ประก�นภ�ย  แตกต=$งไปจ$กแบบและข*อคว$มท+,น$ยทะเบ+ยนได*ให*
         คว$มเหEนชอบ  ผ!*เอ$ประก�นภ�ยหร8อผ!*ร�บประโยชน�ม+ส�ทธ�ด�งน+�

ก.  ให*บร�ษ�ทร�บผ�ดต$มกรมธรรม�ประก�นภ�ยท+,บร�ษ�ทออกให*
ข.  ให*บร�ษ�ทร�บผ�ด  ต$มกรมธรรม�ประก�นภ�ย  ท+,น$ยทะเบ+ยนได*ให*คว$มเหEนชอบไว*
ค.  เล8อกข*อ ก  .   หร8อ ข*อ ข  .   กEได*  ง.  ไม=ม+ข*อใดถ!ก

120.  น$ยหน*$ประก�นว�น$ศภ�ยต*องเกEบร�กษ$สมAดทะเบ+ยนและสมAดบ�ญช+เก+,ยวก�บธAรก�จของน$ยหน*$ประก�นว�น$ศภ�ย
        ไว*ท+,ส#$น�กง$นของน$ยหน*$ประก�นว�น$ศภ�ยไม=น*อยกว=$ก+,ป_  ต��งแต=ว�นลงร$ยก$รคร��งสAดท*$ยในสมAดทะเบ+ยน

ก.  2 ป_ ข.  3 ป_
ค.  4 ป_ ง.  5   ป_  

121.  บร�ษ�ทท+,ได*ร�บใบอนAญ$ตให*ประกอบธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ยได*น��น
ก.  ต*องม+หล�กทร�พย�ประก�นว$งไว*ก�บน$ยทะเบ+ยนต$มจ#$นวนท+,กฎหม$ยก#$หนด
ข.  ต*องด#$รงไว*ซM,งกองทAนต$มจ#$นวนท+,กฎหม$ยก#$หนด
ค.  ต*องม+หล�กทร�พย�ประก�นว$งไว*ก�บน$ยทะเบ+ยนต$มจ#$นวนท+,ก#$หนดไว*ในกฎกระทรวงและต*อง
     ด#$รงไว*ซM,งเง�นกองทAนต$มจ#$นวนท+,กฎหม$ยก#$หนด
ง.  ไม=ต*องม+หล�กทร�พย�ประก�นว$งไว*ก�บน$ยทะเบ+ยน  และไม=ต*องด#$รงไว*ซM,งเง�นกองทAนแต=อย=$งใด

122.  หล�กทร�พย,ประก�นท��บร�ษ�ทว�งไว�ก�บน�ยทะเบ�ยน  เพ1�อ
ก.  เพ8,อให*เจ*$หน+�ของบร�ษ�ทยMดไปใช*หน+�เม8,อม+หน+�ส�น
ข.  เพ8,อให*ร�ฐบ$ลยMดไปใช*หน+�ค=$ภ$ษ+อ$กร
ค.  เพ8,อไว*ใช*จ=$ยค8นผ!*ถ8อหA*นของบร�ษ�ทก=อนใครอ8,น  เม8,อผ!*ถ8อหA*นบร�ษ�ทร*องขอ
ง.  เพ8,อเปHนหล�กประก�นแก=ผ!*เอ$ประก�นภ�ย  หร8อผ!*ร�บประโยชน�ในอ�นท+,จะได*ร�บช#$ระหน+�  เม8,อบร�ษ�ทเล�ก

123.  เบ+�ยประก�นภ�ยท+,บร�ษ�ทได*ร�บม$จ$กผ!*เอ$ประก�นภ�ย  บร�ษ�ทจะน#$ไปลงทAนห$ดอกผลได*ด�งน+�
ก.  ลงทAนอะไรกEได*  เพ8,อให*ได*ดอกผลม$กท+,สAด
ข.  จะลงทAนได*เฉพ$ะต$มท+,ร�ฐมนตร+ประก$ศก#$หนด
ค.  จะลงทAนได*เฉพ$ะต$มท+,คณะกรรมก$รบร�ษ�ทเหEนสมควร
ง.  ถ!กทAกข*อ

124.  เง�นกองทAนต$ม พรบ.ประก�นว�น$ศภ�ย พ.ศ.2535 หม$ยคว$มว=$อย=$งไร
ก. ทร�พย�ส�นส=วนท+,เก�นกว=$หน+�ส�นของบร�ษ�ทต$มร$ค$ประเม�นทร�พย�ส�น
ข.  หน+�ส�นของบร�ษ�ทท+,ประเม�น ต$ม พรบ.ประก�นว�น$ศภ�ย พ.ศ.2535
ค.  ท��งข*อ ก. และ ข. ถ!กท��งสองข*อ ง.  ผ�ดทAกข*อ

125.  น$ยหน*$ประก�นว�น$ศภ�ย  หม$ยถMงบAคคลใด
ก.  ผ!*รองหร8อจ�ดก$รให*บAคคลท#$ส�ญญ$ประก�นภ�ย  โดยก$รกระท#$เพ8,อบ#$เหนEจเน8,องจ$กก$รน��น
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ข.  ผ!*ซM,งบร�ษ�ทมอบหม$ยให*ท#$ก$รช�กชวนให*บAคคลท#$ส�ญญ$ประก�นภ�ย
ค.  ผ!*ซM,งบร�ษ�ทมอบหม$ยให*ประกอบธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ย
ง.  บAคคลซM,งได*ร�บอนAญ$ตให*ประกอบธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ย

126.  กรณ+ใด  ให*ถ8อว=$บร�ษ�ทถ!กส�,งเพ�กถอนใบอนAญ$ตประกอบธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ย
ก.  กรณ+ใบอนAญ$ตประกอบธAรก�จประก�นว�น$ศภ�ยของบร�ษ�ทส��นอ$ยA
ข.  กรณ+ม+ผ!*ถ8อหA*นท+,เปHนบAคคลส�ญช$ต�ไทยน*อยกว=$ท+,กฎหม$ยก#$หนด
ค.  กรณ+บร�ษ�ทไม=ช#$ระค=$ธรรมเน+ยมร$ยป_ภ$ยในเวล$ท+,กฎหม$ยก#$หนด
ง.  ถ!กทAกข*อ

127.  ก�รเป3ดส�ข� / ย��ยท��ต�)งส��น�กง�นใหญ� / ส��น�กง�นส�ข�ต�องได�ร�บอน*ญ�ตจ�กผ"�ใด
ก.  น$ยทะเบ+ยน ข.  ร�ฐมนตร+ว=$ก$รกระทรวงพ$ณ�ชย�
ค.  ท��ง ก.และ ข*อ ข. ง. ข*อ ก  .   หร8อ ข*อ ข  .   แล*วแต=บร�ษ�ทจะย8,น  

128.  ผ!*ใดส$ม$รรถใช*ช8,อหร8อค#$แสดงช8,อในธAรก�จว=$ “ประก�นว�น$ศภ�ย” ได*
ก.  บร�ษ�ท
ข.  สม$คมท+,สม$ช�กส=วนม$กเปHนต�วแทนประก�นว�น$ศภ�ยหร8อน$ยหน*$ประก�นว�น$ศภ�ย
ค.  สม$คมน$ยจ*$งหร8อสหภ$พแรงง$นท+,ม+สม$ช�กส=วนม$กเปHนพน�กง$นหร8อล!กจ*$งบร�ษ�ท
ง.  ถ!กทAกข*อ

129.  หล�กทร�พย�ใดด�งต=อไปน+�ท+,บร�ษ�ทต*องว$งไว*ก�บน$ยทะเบ+ยนเพ8,อเปHนประก�นต$มประเภทของก$รประก�นภ�ย
ก.  เง�นสด ข.  พ�นธบ�ตรร�ฐบ$ลไทย
ค.  หล�กทร�พย�อ8,น ต$มท+,ร�ฐมนตร+ว=$ก$รกระทรวงฯ ประก$ศก#$หนด ง.  ถ!กทAกข*อ

130.  หล�กทร�พย�ต$มข*อ 129 บร�ษ�ทขอเปล+,ยนแปลงได*หร8อไม=
ก.  ได*  แต=ต*องเปHนไปต$มก#$หนดในกฎกระทรวง
ข.  ได*  ต$มท+,ร�ฐมนตร+ว=$ก$รกระทรวงฯ ประก$ศก#$หนด
ค.  ข*อ ก  .   และข*อ ข  .   ถ!ก  ง.  ผ�ดทAกข*อ

131.  “เคร8,องหม$ย” ต$มคว$มหม$ยของพระร$ชบ�ญญ�ต�คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ พ.ศ.2535 หม$ยถMง
ก.  เคร8,องหม$ยกรมธรรม�ประก�นภ�ยคว$มเส+ยห$ยส#$หร�บผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ ต$ม พ.ร.บ.ฯ
ข.  เคร8,องหม$ยพระร$ชบ�ญญ�ต�คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ
ค.  เคร8,องหม$ยแสดงว=$ได*ม+ก$รประก�นภ�ยรถยนต�คA*มครองภ�ยทAกประเภท
ง.  เคร8,องหม$ยแสดงว=$ม+ก$รประก�นคว$มเส+ยห$ยส#$หร�บผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ ต$ม พ  .  ร  .  บ  .  ฯ  

132.  ผ!*ใดม+หน*$ท+,ต$มพระร$ชบ�ญญ�ต�คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ พ.ศ.2535 ในก$รจ�ดท#$เคร8,องหม$ย
ก.  บร�ษ�ทประก�นภ�ย ข.  กรมก$รประก�นภ�ย
ค.  น$ยทะเบ+ยน ง.  ถ!กท��งข*อ ข  .   และข*อ ค  .    

133.  อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยของก$รประก�นภ�ยภ$คบ�งค�บ  น$ยทะเบ+ยนได*ก#$หนดให*เปHน
ก  .    อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยคงท+,   ( Flat Rate   หร8อ   Fixed Rate)  
ข.  อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยข��นส!ง ( Maximum Rate)
ค.  อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยข��นต,#$ ( Minimum Rate)
ง.  อ�ตร$เบ+�ยประก�นภ�ยพ�ส�ย ( Range Rate)

134.  ก$รคA*มครองคว$มร�บผ�ดต=อผ!*ประสบภ�ย ต$ม พรบ.คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ พ.ศ.2535 ให*
         คว$มคA*มครองต=อช+ว�ต ร=$งก$ย หร8ออน$ม�ย ของ

ก.  ผ!*เอ$ประก�นภ�ย หร8อผ!*ข�บข+,
ข.  บAคคลในครอบคร�วซM,งอย!=ด*วยก�นก�บผ!*เอ$ประก�นภ�ย หร8อล!กจ*$งของผ!*เอ$ประก�นภ�ยในท$งก$รท+,จ*$ง
ค.  บAคคลภ$ยนอก  หร8อผ!*โดยส$ร ง.  ถ!กทAกข*อ

135.  “จ#$นวนเง�นค=$เส+ยห$ยเบ8�องต*น” ต$ม พรบ.คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ พ.ศ.2535 ข*อใดถ!กต*อง
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ก.  คว$มเส+ยห$ยต=อร=$งก$ยต$มท+,จ=$ยจร�งไม=เก�นจ#$นวน 15,000 บ$ท
ข.  คว$มเส+ยห$ยต=อช+ว�ต จ#$นวน 35,000 บ$ท
ค.  คว$มเส+ยห$ยต=อร=$งก$ยและต=อช+ว�ต รวมแล*วไม=เก�น  50,000 บ$ท
ง.  ถ!กทAกข*อ

136.  ข*อใดไม=ใช=  เหตAผลและนโยบ$ยในก$รตร$พระร$ชบ�ญญ�ต�คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ พ.ศ.2535
ก.  เพ8,อลดจ#$นวนอAบ�ต�เหตAและเปHนม$ตรก$รเพ8,อคว$มปลอดภ�ยของประช$ชนผ!*ใช*รถใช*ถนน
ข.  เพ8,อให*ผ!*ประสบภ�ยจ$กรถได*ชดใช*ค=$เส+ยห$ยอย=$งท�นท=วงท+และแน=นอน
ค.  เพ8,อเปHนหล�กประก�นว=$สถ$นพย$บ$ลจะได*ร�บค=$ร�กษ$พย$บ$ลผ!*ประสบภ�ยจ$กรถอย=$งแน=นอน
ง.  เพ8,อเปHนก$รส=งเสร�มธAรก�จประก�นภ�ยให*ม+ส=วนร=วมในก$รแบ=งเบ$คว$มเส+ยห$ยอ�นเก�ดจ$กรถ

137.  รถยนต�ของหน=วยร$ชก$ร  จะต*องจ�ดให*ม+ก$รประก�นคว$มเส+ยห$ยส#$หร�บผ!*ประสบภ�ยจ$กรถต$ม
         พระร$ชบ�ญญ�ต�คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ พ.ศ.2535 หร8อไม=อย=$งไร

ก.  ต*องท#$ประก�นภ�ยทAกค�น
ข.  ต*องท#$ประก�นภ�ยเฉพ$ะรถยนต�น�,ง
ค.  ต*องท#$ประก�นภ�ยเฉพ$ะรถส=วนกล$ง
ง.  จะท#$ประก�นภ�ยหร8อไม=กEได*

138.  น$ย ก. ข�บข+,รถจ�กรย$นยนต�ซM,งล�กขโมยม$  โดยท+,เจ*$ของรถได*ม+ก$รร*องทAกข�ต=อพน�กง$นสอบสวน
         แล*วและรถจ�กรย$นยนต�ค�นด�งกล=$วม+ประก�นภ�ยก�บบร�ษ�ทประก�นภ�ย  เก�ดอAบ�ต�เหตAชนต*นไม*อย$กทร$บ
        ว=$น$ย ก.  จะได*ร�บคว$มคA*มครองต$ม พรบ. คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ พ.ศ.2535 หร8อไม= และจ$กท+,ใด

ก.  ได*ร�บค=$เส+ยห$ยเบ8�องต*นจ$กบร�ษ�ทประก�นภ�ย ข.  ได*ร�บค=$เส+ยห$ยเบ8�องต*นจ$กกองทAนทดแทนผ!*ประสบภ�ย
ค.  ไม=ได*ร�บเน8,องจ$กผ!*ข�บข+,เปHนผ!*ท#$ละเม�ดเอง ง.  ไม=ได*ร�บเน8,องจ$กเปHนรถจ�กรย$นยนต�ซM,งล�กขโมยม$

139.  น$ย ก. ข�บข+,รถจ�กรย$นยนต�ซM,งม+ประก�นภ�ยไว*ก�บบร�ษ�ทประก�นภ�ย โดยม+ น$ย ข.เปHนผ!*ซ*อนท*$ย
         เก�ดอAบ�ต�เหตAเฉ+,ยวชนรถยนต�ไม=ทร$บหม$ยเลขทะเบ+ยนซM,งได*หลบหน+ไป เปHนเหตAให* น$ย ข. เส+ยช+ว�ต
         ซM,งพน�กง$นสอบสวนได*ลงคว$มเหEนว=$ รถจ�กรย$นยนต�ท+,หลบหน+ไปเปHนฝG$ยท+,ต*องร�บผ�ดต$มกฎหม$ย
         อย$กทร$บว=$ น$ย ข. จะได*ร�บคว$มคA*มครองต$มพระร$ชบ�ญญ�ต�คว$มคA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถพ.ศ.2535 หร8อไม=

ก.  ไม=ได*ร�บเน8,องจ$กค!=กรณ+เปHนฝG$ยผ�ดและหลบหน+ไป ข.  ได*ร�บเฉพ$ะค=$เส+ยห$ยเบ8�องต*นเปHนค=$ปลงศพ
ค.  ได*ร�บค=$ปลงศพเตEมต$มกรมธรรม�   100,000   บ$ท  ง.  ได*ร�บค=$ปลงศพจ#$นวน 40,00 บ$ท เน8,องจ$กค!=กรณ+หลบหน+ไป

140.  น$ยเอกช�ย ข�บข+,รถจ�กรย$นยนต� ซM,งม+ประก�นภ�ยต$ม พรบ.คA*มครองผ!*ประสบภ�ยจ$กรถ
         พ.ศ.2535 โดยม+น$ยส$ย�นต�น�,งซ*อนท*$ยม$ด*วย โดยข�บไปต$มถนนด*วยคว$มเรEวประกอบก�บฝนตก
         ถนนล8,นรถจMงเส+ยหล�กแฉลบไปชนต*นไม*ข*$งท$ง น$ยเอกช�ย และน$ยส$ย�นต� เส+ยช+ว�ตท�นท+ท��งสองคน
         ท$ย$ทโดยธรรมของบAคคลท��งสองจะม+ส�ทธ�ไปขอร�บชดใช*ค=$ส�นไหมทดแทนจ$กบร�ษ�ทประก�นภ�ยได*ด�งน+�

ก.  น$ยเอกช�ย 10,000 บ$ท น$ยส$ย�นต� 15,000 บ$ท ข.  น$ยเอกช�ย  50,000 บ$ท น$ยส$ย�นต� 50,000 บ$ท
ค.  น$ยเอกช�ย  50,000 บ$ท น$ยส$ย�นต� 100,000 บ$ท ง.    น$ยเอกช�ย    35,000   บ$ท น$ยส$ย�นต�   100,000   บ$ท  

.
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