ตวอยางขอสอบนายหนาประกนวนาศภย

-1-

1. ค ว “ deductible “ หม ยถง
1. จ นวนเงนค สนไหมทดแทนสวนแรกทบรษทตองรบผด
2. จ นวนเงนค สนไหมทดแทนสวนแรกทผ"เอ ประกนภยตองรบผดชอบเอง
3. สวนลดเบ)ยประกนภย
4. สวนลดอ*ปกรณ,ดบเพลง
2. โรงง นผลตกระด ษแหงหนงสร งดวยไมท)งหลงอย"ไมห งจ กสถ นบรก รน) มน
ม กนก
ในกรณน)สภ วะภย ( Hazard) ไดแก
ก. ก รผลตกระด ษของโรงง นน)น ข. โรงง นน)นต)งอย"ใกลกบสถ นบรก รน) มน
ค. โรงง นน)นสร งดวยไมท)งหลง
ง. ถ"กท*กขอ
3. ผ"มสวนไดเสยในทรพย,สนทเอ ประกนภยได หม ยถง
1. ผ"ทจะไดประโยชน,จ กก รททรพย,สนน)นคงสภ พอย"หร1อจะไดรบคว มเสยห ย
จ กก รท
ทรพยสนนนถ!กท#$ล$ยไป
ข. ผ!ท* +,จะได*รบประโยชนจ$กก$รใช*ทรพยสนนน ๆ เม8,อคงสภ$พอย!=หร8อจะได*รบค=$สนไหม
ทดแทน เม8,อทรพยสนนนถ!กท#$ล$ยไป
ค . ผ!*ทม+, +สทธครอบครองทรพยสนนน ๆ เม8,อคงสภ$พอย!= หร8อเม8,อทรพยสนนน ๆ ถ!กท#$ล$ยไป
ง . ถ!กทAกข*อ
4. หลกก$รของก$รประกนภยท+,ก#$หนดให*ผเ!* อ$ประกนภยต*องเปCดเผยข*อคว$มจรงโดยสAจรตอย=$งย,ง เพร$ะ
1. ข*อคว$มจรงเหล=$นนอย!ใ= นคว$มร!*เหEนของผ!เ* อ$ประกนภยแต=เพ+ยงฝG$ยเด+ยว
2. ข*อคว$มจรงเหล=$นนอย!ใ= นคว$มร!*เหEนของผ!เ* อ$ประกนภยและผ!*รบประกนภย แต=เปHนหน*$ท+,
ของผ!เ* อ$ประกนภยท+จ, ะต*องเปCดเผยข*อคว$มจรงนนให*ผ!*รบประกนภยทร$บโดยกฎหม$ย
3. ข*อคว$มจรงเหล=$นน เปHนข*อคว$มจรงท+ผ, !*รบประกนภยจะใช*พจ$รณ$เพ8,อตดสนใจเข*$รบ
ก$รเส+,ยงภยหร8อไม= และคดเบ+ยประกนภยเท=$ใด
ง ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ค.
5. ต$มปกตแล*วผ!*รบประกนภยต*องเช8,อในค#$บอกเล=$ของผ!เ* อ$ประกนภยว=$ผ!*เอ$ประกนภยจะไม=ชกน#$
ให*หลงเช8,อในเหตAก$รณท+,ไม=จรง ซMง, จะท#$ให*ก$รประม$ณก$รเส+,ยงภยผดพล$ด มฉะนนสญญ$นนจะ
1 ก. โมฆ+ยะ
ข. โมฆะ
2 ค. สมบ!รณ
ง สมบ!รณ แตะผ!*รบประกนภยม+สทธเร+ยกเกEบเบ+ยประกนภยเพ,มขMนอ+ก
6. ค#$กล=$วท+,ว=$ให*สทธแก=ผ!*รบประกนภยเข*$ไปย8นในรองเท*$ของผ!เ* อ$ประกนภย ข*อคว$มท+,ข+ดเส*นใต*
หม$ยถMงก$รใช*สทธต$มหลกก$รประกนภยข*อใด
1. หลกก$รชดใช*ค=$เส+ยห$ยต$มคว$มเปHนจรง
2. หลกก$รรบช=วงสทธQ
ค. หลกก$รเฉล+,ย
ง. หลกก$รชดใช*ค=$เส+ยห$ยต$มคว$มเปHนจรงและหลกก$รรบช=วงสทธQ
7. ข*อใดถ8อเปHนสภ$วะภยท$งคAณธรรม ( Moral Hazard)
1. เส+ยบปลTกพดลมไว*ตลอดทงวนทงค8น
2. สภ$พบ*$นท+,อย!=ในชAมชนแออด
3. ส!บบAหร+ใ, นสถ$นท+,ม+วตถAไวไฟ
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4. ก$รเผ$ทรพยสนเอ$ประกนภย
8. คว$มหม$ยใดค8อคว$มหม$ยท+,สมบ!รณท+,สAดของค#$ว=$ “ ก$รเส+,ยงภย( Risk) “
1. โอก$สท+,จะเกดเหตAก$รณอย=$งใดอย=$งหนMง, เม8,อไรกEได*และจะน#$ม$ซM,งคว$มเส+ยห$ย
ท$งเศรษฐกจ
2. โอก$สท+,จะเกดเหตAก$รณท+,ไม=แน=นอนเม8,อไรกEได*และจะน#$ม$ซM,งคว$มเส+ยห$ยท$งเศรษฐกจ
3. โอก$สท+,จะเกดเหตAก$รณท+,ไม=แน=นอนขMนในอน$คตและจะน#$ม$ซM,งคว$มเส+ยห$ยท$งเศรษฐกจ
ง. โอก$สท+เ, กตเหตAก$รณอย=$งใดอย=$งหนMง, ท+,ไม=แน=นอนขMนในอน$คตและจะน#$ม$ซM,งคว$มเส+ยห$ยท$งเศรษฐกจ
9. บรษทประกนภยในประเทศองกฤษท+,ม+ช8,อเส+ยงและก=อตงม$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*อควรปฏบตอนดบแรกของผ!*ทป+, ระสงคจะท#$ประกนภย ค8อ
1. กรอกข*อคว$มในใบค#$ขอเอ$ประกนภยและย8,นต=อบรษทประกนภย
2. รบกรมธรรมประกนภยจ$กบรษทประกนภย
3. ช#$ระค=$เบ+ยประกนภย
4. ด#$เนนก$รในข*อใดก=อนกEได*
11. ผ!เ* อ$ประกนภยส$ม$รถเล8อซ8อกรมธรรมประกนภยอAบตเหตAได*จ$กท+ใ, ด
1. บรษทประกนช+วต
2. บรษทประกนวน$ศภย
3. บรษทประกนช+วต หร8อบรษทประกนวน$ศภย
4. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก
12. ในกรมธรรมประกนภย ถ*$ผ!*เอ$ประกนภยเปHนผ!ข* อเลกสญญ$ บรษทจะค8นเบ+ยประกนภยให*ผ!*
เอ$ประกนภยอย=$งไร
ก. ค8นให*ทงหมด
3
ข. ค8นต$มอตร$ระยะสน ( Short Rate)
ค. ค8นส=วนท+เ, หล8อโดยหกเบ+ยประกนภยส#$หรบระยะเวล$ท+,คA*มครองไปแล*ว
ง . ผดหมดทAกข*อ
13. ค#$ว=$ “ Indemnity “ หม$ยถMง
1. หลกก$รชดใช*ค=$สนไหมทดแทนต$มท+,เส+ยห$ยจรง
2. หลกก$รม+ส=วนได*เส+ยในเหตAประกนภย
3. หลกก$รรบช=วงสทธQ
4. หลกส$เหตAใกล*ชด
14. ก$รประกนภยท+เ, กดขMนครงแรกของโลก ค8อ
1. ก$รประกนภยเบEดเตลEด
2. ก$รประกนอคค+ภย
3. ก$รประกนภยท$งทะเล
4. ก$รประกนภยรถยนต
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15. ประโยชนหลกหร8อโดยตรงของก$รประกนภย
1. ท#$ให*เกดเสถ+ยรภ$พในก$รประกอบธAรกจ
2. ท#$ให*เกดประสทธภ$พในก$รประกอบธAรกจ
3. ท#$ให*เกดก$รออมทรพย
4. ท#$ให*เกดคว$มคA*มครองคว$มเส+ยห$ยท$งเศรษฐกจหร8อท$งก$รเงนแก=ผเ!* อ$ประกนภย
16. ก$รเส+,ยงภยแท* ได*แก=
ก. ก$รเส+,ยภยจ$กน#$ท=วมบ*$น
ข. ก$รเส+,ยงภยจ$กก$รข$ยข$ดทAนของพ=อค*$
ค . ก$รเส+,ยงภยจ$กก$รพนน
ง . ก$รเส+,ยงภยจ$กก$รซ8อข$ยหAน*
17. ก$รประกนช+วตโค กระบ8อ เปHน
1. ก$รประกนช+วตประเภทส$มญ
2. ก$รประกนช+วตประเภทอAตส$หกรรม
3. ก$รประกนวน$ศภยประเภทประกนภยเบEดเตลEด
4. ก$รประกนวน$ศภยประเภทก$รประกนภยขนส=ง
18. เม8,อสญญ$ประกนภยเกดขMนแล*ว กฎหม$ยก#$หนดให*ผ!*รบประกนภยจะต*องส=งมอบเอกส$รใด
บ*$งให*กบผ!เ* อ$ประกนภย
ก. ค#$ขอเอ$ประกนภย
ข. ใบแจ*งยอดก$รช#$ระเบ+ยประกนภย
ค. กรมธรรมประกนภย
ง. ไม=ต*องส=งมอบเอกส$รใด ๆ ทงสน
19. ก$รประกนวน$ศภยในประเทศไทย 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, #$ลงเดนอย!=กล$งทAง= โล=งขณะฝนตก โดยท+,ได*ใส=สร*อยคอทองค#$หนก
2 บ$ท ออกไปด*วย ตวภย ( Peril ) ในกรณ+น+ ได*แก=
ก. โอก$สท+,จะเกดฟy$ผ=$
ข. ฟy$ผ=$
ค. น$ยอ#$น$จ
ง. ก$รใส=สร*อยคอทองค#$
21. น$ยแดงท#$ประกนอคค+ภยบ*$นของตนไว*ในวงเงนเอ$ประกนภย 1,000,000 บ$ท โดยท#$ประกนภยไว*กบ 2 บรษท ค8อ บรษท ก. ในวงเงนเอ$ประกนภย 600,000 บ$ท และบรษท ข. ใน
วงเงนเอ$ประกนภย 400,000 บ$ท ต=อม$เกดไฟไหม*บ*$นหลงดงกล=$วเพ+ยงบ$งส=วนคดเปHนม!ล
ค=$คว$มเส+ยห$ย 500,000 บ$ท ดงนนบรษทประกนภยทงสองจะต*องจ=$ยค=$สนไหมทดแทนอย=$งไร
1. บรษท ก. จ=$ย 250,000 บ$ท บรษท ข. จ=$ย 250,000 บ$ท
2. บรษท ก. จ=$ย 300,000 บ$ท บรษท ข. จ=$ย 200,000 บ$ท
3. บรษท ก. จ=$ย 350,000 บ$ท บรษท ข. จ=$ย 150,000 บ$ท
4. บรษท ก. จ=$ย 400,000 บ$ท บรษท ข. จ=$ย 100,000 บ$ท

22. โรงง$นทอผ*$แห=งหนM,งได*ท#$ประกนอคค+ภยตวอ$ค$ร เคร8,องจกร และสต{อกสนค*$ไว*กบบรษท
ชวนช8,นประกนภย จ#$กด โดยซ8อคว$มคA*มครองเฉพ$ะภยหลกเท=$นน ต=อม$เกดเพลงไหม*ขนบ$งส=
M
วน
ของโรงง$น เม8,อตรวจสอบส$เหตAของเพลงไหม*ดงกล=$ว ปร$กฏว=$เกดจ$กเคร8,องจกรตวหนMง, เกด
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24.

25.

26.

27.

28.
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กระแสไฟฟy$ลดวงจรขMน อย$กทร$บว=$กรณ+น+บรษทจะจ=$ยค=$สนไหมทดแทนให*แก=ผ!*เอ$ประกนภย
อย=$งไร
1. จ=$ยต$มคว$มเส+ยห$ยท+,เกดขMนจรงแต=ไม=เกนจ#$นวนเงนเอ$ประกนภย
ข. จ=$ยเฉพ$ะคว$มเส+ยห$ยท+เ, กดขMนจ$กไฟไหม*อนเปHนผลต=อเน8,องจ$กก$รเกดกระแสไฟฟy$
ลดวงจร แต=ไม=จ=$ยค=$เส+ยห$ยส#$หรบมอเตอรของเคร8,องจกร
ค . ไม=จ=$ย เน8อ, งจ$กต*นเหตAคว$มเส+ยห$ยไม=ได*เกดจ$กไฟไหม*
ง . ไม=จ$= ย เน8อ, งจ$กไม=ได*รบคว$มคA*มครองต$มกรมธรรม
บรษทประกนภยส$ม$รถแจ*งก$รบอกเลกกรมธรรมประกนอคค+ภยได*โดยวธ+ใด
ก เปHนหนงส8อส=งถMงผ!เ* อ$ประกนภยท$งไปรษณ+ยลงทะเบ+ยนล=วงหน*$ 15 วน
2. ให*พนกง$นน#$ส=งหนงส8อบอกเลกถMงท+อ, ย!=ของผ!เ* อ$ประกนภย
3. บอกเลกท$งโทรศพท
4. บรษทประกนภยไม=ส$ม$รถบอกเลกกรมธรรมประกนภยได*
ร*$นข$ยผ*$แห=งหนMง, ถ!กไฟไหม*พนกง$นดบเพลงท#$ก$รดบเพลงเม8,อเพลงสงบลงแล*วปร$กฎ ว=$ม+
กองผ*$บ$งส=วนไม=ถ!กไฟไหม*แต=ได*รบคว$มเส+ยห$ยจ$กน#$ท+ใ, ช*ในก$รดบเพลง ห$กร*$นข$ยผ*$แห=งน+ม+
ก$รท#$ประกนอคค+ภย นอกจ$กทรพยสนท+,ถ!กไฟไหม*จะได*รบก$รชดใช*ค=$สนไหมทดแทนแล*ว อย$ก
ทร$บว=$กองผ*$ท+,ได*รบคว$มเส+ยห$ยจ$กน#$นนจะได*รบก$รชดใช*ค=$สนไหมทดแทนจ$กบรษทประ
กนภยหร8อไม=
1. ไม=ชดใช* เน8อ, งจ$กไม=คA*มครองต$มกรมธรรมประกนอคค+ภยม$ตรฐ$น
2. ไม=ชดใช* เน8อ, งจ$กไม=ได*ซ8อคว$มคA*มครองถMงภยเป_ยกน#$
3. ชดใช* เน8อ, งจ$กเปHนคว$มเส+ยห$ยส8บเน8,องจ$กไฟไหม*
4. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก
น$งร$ตร+ ได*ท#$ประกนอคค+ภยไว* โดยแจ*งต=อบรษทประกนภยว=$สถ$นท+,เอ$ประกนภยนนใช*เปHน
ท+อ, ย!=อ$ศย ต=อม$บ*$นหลงดงกล=$วถ!กไฟไหม*โดยม+ส$เหตAจ$กก$รเกEบวสดAท+,เปHนเช8อเพลงค8อ
ประทดไว*เพ8,อส=งไปข$ยเปHนจ#$นวนม$กท#$ให*เกดก$รระเบดและลAกไหม*ขนM กรณ+นบรษทประกนภย
+
ส$ม$รถปฏเสธก$รจ=$ยค=$สนไหมทดแทน โดยอ*$งเหตAผลต$มกฎหม$ยประกนภยในข*อใด
1. ก$รปกปCดข*อเทEจจรง เพร$ะไม=ได*แจ*งว=$ม+ก$รเกEบประทดไว*ด*วย
2. ก$รแถลงข*อเทEจจรง เพร$ะแจ*งว=$เปHนบ*$นอย!=อ$ศยเท=$นน
3. ก$รผดเง8อ, นไขข*อรบรอง
4. ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ข.
ข*อรบรองในก$รประกนอคค+ภยค8ออะไร
1. เปHนเง8,อนไขท+,ผเ!* อ$ประกนภยรบรองว=$ในระหว=$งระยะเวล$เอ$ประกนภย
จะปฏบตต$มข*อก#$หนดในข*อรบรองนน
2. เปHนเง8,อนไขท+,ผเ!* อ$ประกนภยรบรองว=$จะท#$ประกนภยกบบรษทในบรษทหนMง, ตดต=อกน
เปHนเวล$ 3 ป_ หร8อ 5 ป_
3. เปHนเง8อ, นไขท+ผ, !*รบประกนภยรบรองว=$จะปฏบตต$มข*อตกลงท+,ให*ไว*กบผ!เ* อ$ประกนภย
4. เปHนเง8อ, นไขรบรองเก+ย, วกบก$รตดตงอAปกรณดบเพลง
เง8อ, นไขเก+,ยวกบก$รท#$ให*กลบค8นสภ$พเดม( Reinstatement Condition) เหม$ะส#$หรบก$รท#$
ประกนภยทรพยสนประเภทใด
ก. ตวอ$ค$รและเคร8,องจกร
ข. สต{อกสนค*$และตวอ$ค$ร
ค. เคร8,องจกรและสต{อกสนค*$ ง. ทรพยสนใด ๆ
ข*อใดมใช=ปจ| จยท+ใ, ช*ในก$รคดเบ+ยประกนอคค+ภย
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

ก. ลกษณะส,งปล!กสร*$ง
ข. ลกษณะภย / ก$รประกอบอ$ช+พ
ค. สถ$นท+,ตงทรพยสน
ง. พฤตกรรมของผ!เ* อ$ประกนภย
บ*$นของน$งส$วแอ~ว อย!=ตดกบบ*$นของ น$ยอ•น ซM,งเปHนต*นเพลง พนกง$นดบเพลงท#$ก$รดบเพลง
แล*วส$ม$รถควบคAมเพลงไว*ได* โดยไฟไม=ล$มม$ถMงบ*$นน$งส$วแอ~ว แต=ตวอ$ค$รได*รบคว$ม
เส+ยห$ยเน8,องจ$กน#$ย$ดบเพลงท+พ
, นกง$นดบเพลงใช*ดบไฟ ห$กบ*$นของน$งส$วแอ~วม+ก$รท#$
ประกนอคค+ภยจะได*รบก$รชดใช*ค=$สนไหมทดแทน หร8อไม=
1. ไม=ได* เพร$ะไม=ใช=คว$มเส+ยห$ยท+,เกดขMนจ$กไฟไหม*โดยตรง
2. ไม=ได* เพร$ะไม=ใช=ต*นเพลง
3. ได* ห$กม+ก$รซ8อภยเพ,มเตมจ$กควน
4. ได* เพร$ะคว$มเส+ยห$ยดงกล=$วเปHนส$เหตAส8บเน8,องจ$กไฟไหม*
คว$มคA*มครองต=อเน8,องอนเกดจ$กเพลงไหม* ตรงกบข*อใด
1. ทรพยสนท+,ถ!กระเบดเพ8,อปyองกนก$รลAกล$มของไฟ
2. ค=$ใช*จ=$ยต=$งๆ อนม+เหตAผลเพ8,อรกษ$ทรพยสนท+เ, อ$ประกนภยไว*มให*เส+ยห$ย
3. คว$มเส+ยห$ยจ$กควนและ / หร8อก$รไหม*เกร+ยม ซM,งเปHนผลม$จ$กเพลงไหม*
4. ถ!กทAกข*อ
ค#$ว=$ “วน$ศภย” ต$มพระร$ชบญญตประกนวน$ศภย พ.ศ.2535 หม$ยถMง
1. คว$มเส+ยห$ยใด ท+เ, กดต=อทรพยสนท+เ, อ$ประกนภย
2. ค=$ใช*จ=$ยต=$ง ๆ อนม+เหตAเพ8อ, รกษ$ทรพยสนท+เ, อ$ประกนภยไว*มให*เส+ยห$ย
3. คว$มเส+ยห$ยใด ๆ ท+ป, ระเมนเปHนเงนได* รวมถMงคว$มส!ญเส+ยในสทธประโยชน หร8อร$ยได*
ได*ด*วย
ง ก$รประกนอคค+ภย ก$รประกนภยท$งทะเลและขนส=ง ก$รประกนภยรถยนต และ
ก$รประกนภยเบEดเตลEด
ข*อใดต=อไปน+ไม=จดเปHน “มหนตร$ย”
ก. ภยน#$ท=วม
ข. ภยล!กเหEบ
ค. ภยลมพ$ยA
ง. ภยแผ=นดนไหว
ภยท$งสงคม ( Social Perils) ท+,ผเ!* อ$ประกนภยส$ม$รถซ8อคว$มคA*มครองเพ,มเตมได* ค8อ
1. ภยเน8อ, งจ$กปG$เถ8,อน และก$รกระท#$ด*วยเจตน$ร*$ย
2. ภยจล$จล
3. ภยจ$กก$รนดหยAดง$น
ง. ถ!กทAกข*อ
ทรพยสนในข*อใดต=อไปน+คA*มครองต$มกรมธรรมประกนอคค+ภยแม*ไม=ม+ก$รระบAให*คA*มครอง
โดยชดแจ*ง
ก. สต{อกสนค*$วตถAดบ
ข. สนค*$ระหว=$งผลต
ค . สนค*$กM,งส#$เรEจร!ป
ง. สนค*$ฝ$กข$ย

35. ลกษณะคว$มเส+,ยงภยท+,ควรเอ$ประกนภยแบบระยะสน ตรงกบข*อใด
ก. สนค*$ท$งก$รเกษตร
ข. โรงง$นท#$ผลไม*แห*ง
ค. แทEงกน#$
ง. แผลงลอย
36. อตร$เบ+ยประกนภยส#$หรบก$รประกนอคค+ภยระยะย$ว 2 ป_ ก#$หนดไว*เท=$ไร
1. 115% ของอตร$เบ+ยประกนภย 1 ป_
2. 125% ของอตร$เบ+ยประกนภย 1 ป_
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37.

38.

39.

40.

41.
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3. 150% ของอตร$เบ+ยประกนภย 1 ป_
4. 175% ของอตร$เบ+ยประกนภย 1 ป_
อตร$เบ+ยประกนภยส#$หรบก$รประกนอคค+ภยระยะย$ว 3 ป_ ก#$หนดไว*เท=$ไร
1. 175% ของอตร$เบ+ยประกนภย 1 ป_
2. 200% ของอตร$เบ+ยประกนภย 1 ป_
3. 250% ของอตร$เบ+ยประกนภย 1 ป_
4. 275% ของอตร$เบ+ยประกนภย 1 ป_
กรมธรรมประกนอคค+ภยส$ม$รถขย$ยคว$มคA*มครองถMงภยต=$ง ๆ ได* ยกเว*นภยในข*อใด
1. ภยจ$กก$รกระท#$ของขบวนก$รโจรก=อก$รร*$ย
2. ภยจ$กก$รกระท#$อย=$งปG$เถ8,อน
3. ภยจ$กก$รกระท#$อนม+เจตน$ร*$ย
4. ภยจ$กก$รจล$จลและนดหยAดง$น
คว$มคA*มครองหลกต$มกรมธรรมประกนอคค+ภย ตรงกบข*อใด
1. ไฟไหม* ฟy$ผ=$ ก$รระเบดทAกชนด
2. ไฟไหม* ฟy$ผ=$ ก$รระเบดของแก{สท+ใ, ช*ส#$หรบท#$แสงสว=$ง หร8อประโยชนเพ8,อก$รอย!=อ$คย
3. ไฟไหม* ฟy$ผ=$ ก$รระเบดของแก{สท+ใ, ช*ส#$หรบท#$แสงสว=$ง หร8อประโยชนเพ8,อท$งก$รค*$
หร8อก$รผลต
ง ไฟไหม* ฟy$ผ=$ ไม=ว=$จะม+ก$รระเบดหร8อไม=กEต$ม
กรณ+ท+,เกดฟy$ผ=$ลงบนอ$ค$รท+,ม+ก$รท#$ประกนอคค+ภยแต=ไม=เกดเพลงไหม*ท#$ให*อ$ค$รนนเกด
คว$มเส+ยห$ยขMนบ$งส=วน บรษทประกนภยจะจ=$ยค=$สนไหมทดแทนหร8อไม= อย=$งไร
1. ไม=จ$= ย เน8อ, งจ$กไม=เกดเพลงไหม*
2. จ=$ยต$มคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จรง
3. จ=$ยเตEมต$มจ#$นวนเงนเอ$ประกนภย
4. จ=$ยต$มท+,บรษทเหEนว=$เหม$ะสม
ในก$รประกนภยรถยนตภ$คสมครใจ ห$กผ!*เอ$ประกนภยแจ*งคว$มประสงคขอท#$ประกนภย
ไม=เตEมป_ บรษทต*องค#$นวณอตร$เบ+ยประกนภยต$ม
ก. อตร$เบ+ยประกนภยเฉล+,ยร$ยวน
ข. อตร$เบ+ยประกนภยระยะสน
ค อตร$ขนต,#$ของพกดอตร$เบ+ยประกนภยรถยนต
ง อตร$เบ+ยประกนภยท+,บรษทก#$หนดขMน

42. ในก$รประกนภยรถยนตภ$คสมครใจ บรษทจะถ8อว=$บAคคลใด ซM,งผ!*ขบข+,รถยนตคนท+เ, อ$ประ
กนภย โดยได*รบคว$มยนยอมจ$กผ!*เอ$ประกนภยถ8อเสม8อนหนMง, ว=$เปHนผ!เ* อ$ประกนภยเองโดยบAคคลนนจะต*อง
1. ปฏบตตนเสม8อนหนMง, เปHนผ!เ* อ$ประกนภยเอง และอย!=ภ$ยใต*ช8,อก#$หนดต$มกรมธรรม
2. ไม=ได*รบก$รชดใช*สนไหมทดแทนจ$กกรมธรรมอ8,น หร8อได*รบแต=ไม=เพ+ยงพอ
3. ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ข.
4. ไม=ม+ขอ* ใดถ!กต*อง
43. ในก$รประกนภยรถยนตภ$คสมครใจ เม8,อบรษทได*จ=$ยค=$เส+ยห$ยส=วนแรกท+,ผเ!* อ$ประกนภยต*อง
รบผดชอบไปแล*ว ผ!เ* อ$ประกนภยต*องใช*ค8นให*บรษทภ$ยในก+,วน
ก. 3 วน
ข. 7 วน
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44.

45.

46.

47.

48.
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ค. 10 วน
ง. 20 วน
ก$รประกนภยรถยนตภ$คสมครใจ ได*ยกเว*นคว$มเส+ยห$ยอนเกดจ$ก “ก$รใช*ล$กจ!งหร8อผลกดน”หม$ยถMง
1. ก$รน#$รถยนตคนเอ$ประกนภยไปใช*ล$กจ!งรถอ8,นท+เ, คร8,องยนตไม=อ$จใช*ก$รได*
2. ก$รน#$รถยนตคนเอ$ประกนภยไปใช*ผลกดนรถอ8,นท+เ, คร8,องยนตไม=อ$จใช*ก$รได*
3. ก$รน#$รถยนตหวล$กไปล$กจ!งหร8อผลกดนรถยนตคนเอ$ประกนภย
4. ถ!กทง ข*อ ก. และข*อ ข.
ในก$รประกนภยรถยนตภ$คสมครใจ ห$กม+รถยนตเอ$ประกนภยเปHนหม!=ตงแต= 3 คนถMง 9 คน
บรษทต*องลดเบ+ยประกนภยประวตด+เท=$ใด
1. ร*อยละ 30 ของเบ+ยประกนภยทAกคนของป_ท+,ผ$= นม$ หกด*วยจ#$นวนเงนค=$เส+ยห$ยท+เ, กดขMนในป_ทเ+, อ$ประกนภย
ข. ร*อยละ 35 ของเบ+ยประกนภยทAกคนของป_ทผ+, =$นม$ หกด*วยจ#$นวนเงนค=$เส+ยห$ยท+,เกดขMน
ในป_ทเ+, อ$ประกนภย
ค . ร*อยละ 40 ของเบ+ยประกนภยทAกคนของป_ท+,ผ$= นม$ หกด*วยจ#$นวนเงนค=$เส+ยห$ยท+เ, กดขMนในป_ทเ+, อ$ประกนภย
ง ร*อยละ 45 ของเบ+ยประกนภยทAกคนของป_ทผ+, =$นม$ หกด*วยจ#$นวนเงนค=$เส+ยห$ยท+,เกดขMนในป_ทเ+, อ$ประกนภย
กรณ+ซ8อรถยนตโดยระบบเงนผ=อน ทะเบ+ยนรถยนตจะระบAให*ผเ!* ช=$ซ8อเปHนผ!ค* รอบครองรถยนต
และบรษทเงนทAน ( ผ!ใ* ห*เช=$ซ8อ) จะเปHนผ!ม* +กรรมสทธQในตวรถยนต เม8,อผ!เ* ช=$ซ8อจะต*องท#$ประ
กนภยรถยนต กรมธรรมจะระบAให*ผ!*เช=$ซ8อเปHนผ!เ* อ$ประกนภย
ก. ใช=
ข. ไม=ใช=
ค. ไม=แน=เสมอไป
ง. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก
กรณ+ซ8อรถยนตโดยระบบเงนเงนผ=อน ทะเบ+ยนรถยนตจะระบAให*ผเ!* ช=$ซ8อเปHนผ!ค* รอบครองรถยนต
และบรษทเงนทAน ( ผ!ใ* ห*เช=$ซ8อ) จะเปHนผ!ม* +กรรมสทธQในตวรถยนตในเอกส$รแนบท*$ย ร.ย.8.3
(ก$รจ=$ยค=$สนไหมทดแทนแก=ผ!*รบผลประโยชน) ระบAให*ผใ!* ห*เช=$ซ8อเปHนผ!*รบประโยชนต$มส=วนได*เส+ย
ก. ใช=
ข. ไม=ใช=
ค. ไม=แน=เสมอไป
ง. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก
กรณ+ซ8อรถยนตโดยระบบเงนผ=อน ทะเบ+ยนรถยนตจะระบAให*ผเ!* ช=$ซ8อเปHนผ!ค* รอบครองรถยนต
และบรษทเงนทAน (ผ!ใ* ห*เช=$ซ8อ) จะเปHนผ!*ม+กรรมสทธQในตวรถยนต ผ!*รบประโยชนม+สทธQได*รบ
ก$รชดใช*จ$กบรษทประกนภยก=อนผ!เ* อ$ประกนภย ห$กรถยนตท+,เอ$ประกนภยส!ญห$ยหร8อเส+ยห$ยโดยสนเชง
ก. ใช=
ข. ไม=ใช=
ค. ไม=แน=เสมอไป
ง. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก

49. ต$มพกดอตร$เบ+ยประกนภยรถยนตภ$คสมครใจ คว$มคA*มครองลกทรพยทงคน (ลท.)หม$ยถMงก$รคA*มครอง
1. คว$มส!ญห$ยทงคน เน8,องจ$กถ!กลกทรพย ชงทรพย ปล*นทรพย หร8อยกยอกทรพยโดย
ใครกEต$ม ท+,มใช=โดยล!กจ*$งของผ!*เอ$ประกนภย
2. คว$มส!ญห$ยทงคน เน8อ, งจ$กถ!กลกทรพย ชงทรพย ปล*นทรพย หร8อยกยอกทรพยโดย
ใครกEต$ม รวมทงโดยล!กจ*$งของผ!เ* อ$ประกนภย
3. คว$มส!ญห$ยทงคน เน8อ, งจ$กถ!กลกทรพย ชงทรพย ปล*นทรพย หร8อยกยอกทรพยโดย
ใครกEต$ม รวมทงโดยล!กจ*$งของผ!เ* อ$ประกนภยเท=$นน
ง คว$มส!ญห$ยของอAปกรณของชนส=วนของรถยนต เน8อ, งจ$กถ!กลกทรพย ชงทรพย
ปล*นทรพย หร8อ ยกยอกทรพย
50. ในต$ร$งกรมธรรมประกนภยรถยนต ร$ยก$ร 2 ระยะเวล$ประกนภยได*ระบAเวล$ก$รสนสAดของก$รประกนภย ค8อ
ก. 00.01 น.
ข. 12.00 น.
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53.

54.

55.
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ค. 16.00 น.
ง. 16.30 น.
ก$รรบรองโดยปรย$ย ( Implied Warranties) ท+ใ, ช*ในก$รประกนภยท$งทะเลและขนส=ง ม+อะไรบ*$ง
1. คว$มพร*อมในก$รออกทะเล และคว$มชอบด*วยกฎหม$ย
2. คว$มพร*อมในก$รออกทะเล และก$รรบช=วงสทธQ
3. คว$มพร*อมในก$รออกทะเล และก$รเปCดเผยข*อเทEจจรง
4. คว$มพร*อมในก$รออกทะเล และคว$มสAจรตอย=$งย,ง
ก$รก#$หนดจ#$นวนเงนเอ$ประกนภยโดยท,วไปจะเปHนเช=นใด
1. ก#$หนดต$มร$ค$ C.I.F.
ข. ก#$หนดต$มร$ค$ C & F
ค . ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ข.
ง. ก#$หนดต$มร$ค$ C.I.F หร8อ C & F บวก 10%
ข*อใดมใช=ขอ* ยกเว*นของก$รประกนภยท$งทะเลและขนส=ง
1. คว$มเส+ยห$ยท+,เกดจ$กก$รบรรจAห+บห=อท+,ไม=เหม$ะสมหร8อเพ+ยงพอ
2. คว$มเส+ยห$ยท+เ, กดขMนจ$กก$รม+ภ$ระหน+สนล*นพ*นตวของเจ*$ของเร8อ
3. คว$มเส+ยห$ยท+เ, กดจ$กก$รเส+ยสละในคว$มเส+ยห$ยร=วม ( General Average)
4. คว$มเส+ยห$ยท+เ, กดจ$กคว$มล=$ช*$
ห$กเกดคว$มเส+ยห$ยต=อสนค*$ท+,เอ$ประกนภยจ$กก$รผดนดท$งก$รเงนของเจ*$ของเร8อ ผ!เ* อ$ประ
กนภยจะส$ม$รถเร+ยกร*องค=$สนไหมทดแทนได*หร8อไม=
ก. ไม=ได* เพร$ะเปHนข*อยกเว*นในกรมธรรม
2. ไม=ได* ห$กสนค*$นนอย!=ในเร8อเดนสมAทรแล*ว
3. ได* เพร$ะระบAไว*ชดเจนว=$ให*ก$รคA*มครอง
4. ได* ห$กสนค*$นนอย!=ในเร8อเดนสมAทรแล*ว
ก$รประกนภยตวเร8อ จะสนสAดลงโดยอตโนมตในกรณ+ท+,
ก. ม+ก$รเปล+,ยนแปลงธงช$ตของเร8อ
ข. ม+ก$รเปล+,ยนแปลงสม$คมม$ตรฐ$นเร8อ
ค. ม+ก$รเปล+,ยนแปลงคว$มเปHนเจ*$ของเร8อ ง. ถ!กทAกข*อ

56. ก$รเปล+,ยนแปลงของภยแบบใดท+,บรษทประกนภยจะถ8อว=$ไม=ม+ก$รคA*มครองต=อไป
1. คว$มจ#$เปHนต*องขนสนค*$ลงกล$งท$งและขนขMนเร8อใหม= หร8อก$รถ=$ยล#$เร8อ ในกรณ+ทเ+, กด
คว$มเส+ยห$ยต=อเร8อท+ใ, ช*ขนส=งจนต*องเข*$รบก$รซ=อมแซมกล$งท$ง หร8อจ#$เปHนต*องเปล+,ยนเร8อใหม=
2. เร8อแล=นออกนอกเส*นท$งไปช=วยเร8อล#$อ8,นท+,ก#$ลงประสบภยพบต
3. สญญ$ก$รขนส=งจ#$ต*องสนสAดลงกล$งท$ง ด*วยเหตAก$รณท+อ, ย!=นอกเหน8อก$รควบคAมของผ!เ* อ$ประกนภยและสนค*$จ#$
ต*องถ!กข$ย ณ สถ$นท+,นน หร8อน#$ส=งต=อไปยงจAดหม$ยปล$ยท$งท+,
ก#$หนดครงแรก โดยพ$หนะอ8,น
ง สนค*$ซM,งเข*$ใจกนในท$งปฏบตว=$ต*องขนส=งโดยบรรทAกไว*ใต*ระว$งเร8อ แต=คว$มเปHนจรงม+ก$รขนส=งโดยไว*บนด$ดฟy$
57. คว$มคA*มครองของ Institute War Clauses ( Cargo) เร,มต*นเม8,อใด
1. เม8,อสนค*$เร,มม+ก$รเคล8,อนย*$ยจ$กสถ$นท+,เกEบสนค*$ต*นท$ง
2. เม8,อสนค*$อย!=ท+,ท=$เร8อ ณ เม8องท=$ต*น
3. เม8,อสนค*$อย!=ในเร8อเดนทะเล
4. เม8,อสนค*$เร,มม+ก$รเคล8,อนย*$ยจ$กท=$เร8อ ณ เม8องต*นท$ง
58. ข*อใดมใช=คว$มคA*มครองของ Institute War Clauses ( Cargo)
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คว$มส!ญเส+ยคว$มเส+ยห$ยอนเน8,องม$จ$กภยสงคร$ม
คว$มส!ญเส+ยหร8อคว$มเส+ยห$ยอนเน8อ, งม$จ$กก$รถ!กจบกAม ย8ด อนเปHนผลจ$กภยสงคร$ม
คว$มส!ญเส+ยหร8อคว$มเส+ยห$ยอนเน8อ, งม$จ$กภยทAน= ระเบดตอรปCโด
คว$มคA*มครองหร8อคว$มเส+ยห$ยอนเน8อ, งม$จ$กก$รใช*อ$วAธสงคร$มท+เ, ก+,ยวข*องกบก$รแตกตว
ของประจAอะตอมนวเคล+ยร หร8อกมมนตะภ$พรงส+
ข*อใดอธบ$ยลกษณะเร8อแบบ TRAMP ได*ด+ท+,สAด
1. ไม=มเ+ ส*นท$งและต$ร$งเวล$ท+,แน=นอน
ข . ม+เส*นท$งเดนเร8อประจ#$ ม+ต$ร$งเดนเร8อแน=นอน
ค . ใช*ขนสนค*$แบบกอง ไม=ม+ก$รบรรจAห+บห=อ
ง . เร8อแบบธรรมด$ หร8อดงเดม ไม=ม+ห$รใช*ต!*คอนเทนเนอร
เง8อ, นไข Tow and Assist ในก$รประกนภยตวเร8อ หม$ยถMงอะไร
1. ผ!เ* อ$ประกนภยรบรองว=$เร8อท+,เอ$ประกนภยจะมถ!กใช*ในก$รล$กจ!งและช=วยเหล8อเร8อล#$อ8,น ๆ
2. ผ!เ* อ$ประกนภยแจ*งให*ผร!* บประกนภยทร$บว=$เร8อท+,เอ$ประกนภยนนส$ม$รถน#$ไปใช*ในก$ร
ล$กจ!ง และช=วยเหล8อเร8ออ8น, ๆ ได*
3. ผ!เ* อ$ประกนภยรบรองว=$เร8อท+,เอ$ประกนภยนนจะไม=ถ!กล$กจ!ง เว*นแต=เปHนประเพณ+ปฏบต
หร8อม+คว$มจ#$เปHนท+,ต*องได*รบคว$มช=วยเหล8อ
4. ผ!เ* อ$ประกนภยรบรองว=$เร8อท+,เอ$ประกนภยนนส$ม$รถน#$ไปใช*ในก$รล$กจ!งและช=วยเหล8อ
เร8อล#$อ8,น ๆ ได*เฉพ$ะเท=$ท+จ, #$เปHนหร8อเปHนประเพณ+ปฏบต
ในก$รขนส=งสนค*$ประเภทผลไม* และผลไม*เกดก$รเน=$เส+ย จะได*คว$มคA*มครองต$มเง8,อนไข ICC( A ) หร8อไม=
1. ได*รบ เพร$ะเปHนเง8อ, นไขท+ร, ะบAคว$มคA*มครองภยทAกชนด
2. ได*รบ เพร$ะไม=ม+ก$รระบAยกเว*นไว*ในกรมธรรม
3. ไม=ได*รบ เพร$ะม+ก$รระบAยกเว*นไว*ในกรมธรรม
4. ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ข.
ข*อใดไม=ใช=ภยซM,งได*รบคว$มคA*มครองใน ICC( B)
1. น#$ซดสนค*$ตกทะเล
2. น#$ในแม=น#$เข*$ไปในระว$งเร8อ
3. คว$มส!ญเส+ยบ$งส=วนของห+บห=อซM,งตกจ$กเร8อขณะขนลงจ$กเร8อ
4. ย$นพ$หนะท$งบกพลกคว,#$หร8อตกร$ง
ข*อใดมใช=หน*$ท+ข, องผ!เ* อ$ประกนภย
1. จดส=งหลกฐ$นเก+,ยวกบจ#$นวนเงนเอ$ประกนภยเม8,อม+ก$รเร+ยกร*องค=$สนไหมทดแทน
2. .แจ*งร$ยละเอ+ยดเก+,ยวกบสนค*$ให*ผ!*รบประกนภยทร$บ
3. แจ*งข*อม!ลเก+,ยวกบเร8อและเส*นท$งเดนเร8อ
4. จดห$ผ!*ส#$รวจภยเม8,อม+คว$มเส+ยห$ยเกดขMน
ข*อก#$หนดคว$มเส+ยห$ยร=วม ( General Average)
1. คว$มเส+ยห$ยอนเกดจ$กก$รกระท#$โดยอAบตเหตAและเปyนคว$มเส+ยห$ยซM,งฝG$ยต=$ง ๆ ท+ม, +ส=วนได*เส+ยต*องร=วมกนรบผด
ชอบ
2. คว$มเส+ยห$ยอนเกดจ$กก$รกระท#$โดยจงใจและชอบด*วยเหตAผลในสภ$วะท+,เกดภยเพ8อ,
คว$มอย!=รอดปลอดภยของส=วนรวม
3. คว$มเส+ยห$ยอนเกดขMนจ$กก$รกระท#$โดยจงใจและชอบด*วยเหตAผลในสภ$วะท+,เกดภยเพ8,อ
คว$มอย!=รอดปลอดภยของส=วนรวม ซM,งเจ*$ของทรพยสนทAกฝG$ยทงหมดต*องร=วมกนรบผดชอบ
4. คว$มเส+ยห$ยอนเกดขMนจ$กก$รกระท#$โดยจงใจและชอบด*วยเหตAผลในสภ$วะท+,เกดภยเพ8,อ
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คว$มอย!=รอดปลอดภยของส=วนรวม ซM,งเจ*$ของเร8อจะต*องเปHนผ!*รบผดชอบ
คว$มเส+ยห$ยเฉพ$ะ ( Particular Average)
1. คว$มเส+ยห$ยซM,งม+ส$เหตAม$จ$กก$รกระท#$อย=$งจงใจในสภ$วะท+,เกดภย เพ8อ, คว$มปลอดภย
ของส=วนรวม โดยม+ผลเฉพ$ะเจ*$ของทรพยสนท+เ, ส+ยห$ย
2. คว$มเส+ยห$ยซM,งม+ส$เหตAม$จ$กอAบตเหตAโดยตรงและม+ผลเฉพ$ะเจ*$ของทรพยสนท+เ, ส+ยห$ย
3. คว$มเส+ยห$ยซM,งม+ส$เหตAม$จ$กก$รกระท#$อย=$งจงใจในสภ$วะท+,เกดภยเพ8,อคว$มปลอดภยของ
ส=วนรวมและเจ*$ของทรพยสนเส+ยห$ยทงหมดต*องร=วมกนรบผดชอบ
4. คว$มเส+ยห$ยซM,งม+ส$เหตAม$จ$กอAบตเหตAโดยตรงและเจ*$ของทรพยสนท+เ, ส+ยห$ยทงหมดต*อง
ร=วมกนรบผดชอบ
ข*อใดอธบ$ยลกษณะของเร8อแบบ Bulk carrier ได*ด+ทส+, Aด
1. ไม=มเ+ ส*นท$งและต$ร$งเวล$ท+,แน=นอน
2. ม+เส*นท$งเดนเร8อประจ#$ ม+ต$ร$งเดนเร8อแน=นอน
3. ใช*ขนสนค*$แบบกอง ไม=ม+ก$รบรรจAห+บห=อ
4. เร8อแบบธรรมด$ หร8อด,งเดม ไม=ม+ก$รใช*ต!*คอนเทรนเนอร
ข*อใดมใช=ก$รสนสAดโดยอตโนมตของกรมธรรมประกนภยเร8อ
ก. ก$รเปล+,ยนแปลงคว$มเปHนเจ*$ของ
ข. ก$รเช=$เหม$ล#$
ค. ก$รย8ดโดยสทธต$มกฎหม$ย
ง. ก$รเปล+,ยนแปลงกปตนและล!กเร8อ
โดยปกตกรมธรรมประกนภยตวเร8อจะให*คว$มคA*มครองในระยะเวล$เท=$ใด
1. ต$มระยะเวล$ก$รเดนเร8อจ$กเม8องท=$ต*นท$งไปยงปล$ยท$ง
ข. 3 เด8อน
ค. 1 ป_
ง ต$มระยะเวล$ก$รเดนเร8อจ$กเม8องท=$ต*นท$งไปยงเม8องท=$ปล$ยท$งข$ด 30 วน
ห$กกรมธรรมประกนภยตวเร8อก#$หนดเวล$สนสAดในช=วงท+เ, ร8อท+เ, อ$ประกนภยยงอย!ใ= นทะเล
ผ!เ* อ$ประกนภยต*องด#$เนนก$รอย=$งไร
1. ขอขย$ยระยะเวล$ออกไปโดยอตโนมต 1 เด8อน
2. ต*องแจ*งให*ผ!*รบประกนภยทร$บก=อนวนสนสAดกรมธรรม
3. ขอขย$ยระยะเวล$ออกไปโดยอตโนมต โดยต*องจ=$ยเบ+ยประกนภยเพ,มขMนต$มระยะเวล$ท+,
ขย$ยออกไปเม8,อสนสAดก$รเดนท$ง
4. ต*องแจ*งให*ผ!*รบประกนภยทร$บก=อนวนสนสAดกรมธรรม และจ=$ยเบ+ยประกนภยเพ,มในลกษณะร$ยเด8อน
ลกษณะของค=$สนไหมทดแทนท+,ส$ม$รถเร+ยกร*องจ$กบรษทประกนภยในก$รประกนภยท$งทะเลได* ค8ออะไรบ*$ง
1. คว$มเส+ยห$ย คว$มส!ญเส+ย ค=$ใช*จ=$ยและค=$ใช*จ=$ยท+เ, พ,มขMน
2. คว$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=$ยและคว$มรบผดต=อบAคคลภ$ยนอก
4. คว$มเส+ยห$ย คว$มส!ญเส+ย ค=$ใช*จ=$ยท+เ, พ,มขMนและก$รส!ญเส+ยร$ยได*
กรมธรรมประกนภยผ!เ* ล=นกอลฟ ให*คว$มคA*มครองอะไรบ*$ง
1. คว$มรบผดต=อบAคคลภ$ยนอก
2. คว$มรบผดต=อบAคคลภ$ยนอก คว$มบ$ดเจEบท$งร=$งก$ยของผ!เ* อ$ประกน อAปกรณก$ร
เล=นกอลฟ และร$งวลพเศษส#$หรบ “โฮล – อน – วน”
3. คว$มรบผดต=อบAคคลภ$ยนอก อAปกรณก$รเล=นกอลฟ ร$งวนพเศษส#$หรบ “โฮล – อน – วน”
และค=$ใช*จ=$ยหร8อค=$ธรรมเน+ยมท+,ต*องชดใช*ให*กบผ!เ* ร+ยกร*อง
4. คว$มรบผดต=อบAคคลภ$ยนอก ค=$ใช*จ=$ยหร8อค=$ธรรมเน+ยมท+,ต*องชดใช*ให*กบผ!*เร+ยกร*อง
และอAปกรณก$รเล=นกอลฟ
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72. ผ!เ* อ$ประกนภยส$ม$รถได*รบร$งวลพเศษส#$หรบ “โฮล – อน – วน” ก+,ครงในระยะเวล$ท+,เอ$ประ
กนภยของแต=ละกรมธรรมประกนภยผ!เ* ล=นกอลฟ
ก. เท=$จ#$นวนครงท+,ส$ม$รถท#$ “โฮล – อน – วน” ข. 3 ครง
ค. 2 ครง
ง. 1 ครง
73. ก$รให*คว$มคA*มครองคว$มบ$ดเจEบท$งร=$งก$ยของผ!เ* อ$ประกนภยในกรมธรรมผ!เ* ล=นกอลฟม+อะไรบ*$ง
ก. ก$รเส+ยช+วต ก$รส!ญเส+ยอวยวะ ก$รทAพพลภ$พสนเชงถ$วร ก$รรกษ$พย$บ$ล
ข. ก$รเส+ยช+วต ก$รสAญเส+ยอวยวะและส$ยต$ ก$รทAพลภ$พสนเชงถ$วร ก$รทAพลภ$พสนเชง
ช,วคร$ว ก$รรกษ$พย$บ$ล
ค ก$รเส+ยช+วต ก$รส!ญเส+ยอวยวะและส$ยต$ ก$รทAพลภ$พสนเชงถ$วร ก$รทAพลภ$พ
ช,วคร$ว ก$รรกษ$พย$บ$ล
ง ก$รเส+ยช+วต ก$รส!ญเส+ยอวยวะและว$จ$ ก$รทAพลภ$พสนเชงถ$วร ก$รทAพพลภ$พช,วคร$ว
ก$รรกษ$พย$บ$ลและก$รส!ญเส+ยร$ยได*เน8,องจ$กก$รบ$ดเจEบ
74. คว$มเส+ยห$ยท+,ได*รบคว$มคA*มครองภ$ยใต*กรมธรรมประกนภยคว$มเส+,ยงภยทAกชนดแบบอAตส$หกรรมยกเว*นข*อใด
1. ทรพยสนถ!กโจรกรรมโดยไม=ปร$กฏร=องรอย
2. คว$มส!ญเส+ยหร8อคว$มเส+ยห$ยของข*อม!ลในคอมพวเตอร
3. คว$มเส+ยห$ยท+เ, กดขMนจ$กก$รร,วไหลของท=อดบเพลงในอ$ค$ร
4. คว$มเส+ยห$ยท+เ, กดจ$กก$รระเบดของแก{ส

75. ข*อใดเปHนข*อยกเว*นของทรพยสนท+ไ, ม=ได*รบคว$มคA*มครองต$มกรมธรรมประกนภยก$รเส+,ยงภยทAกชนด
ก. เฟอรนเจอร
ข. พนธบตร
ค. เคร8,องจกร
ง. วตถAดบท+,ใช*ในก$รผลตสนค*$
76. ถ*$ล!กค*$โรงแรมแห=งหนMง, เดนสะดAดเท*$ตวเองหกล*มจนได*รบบ$ดเจEบในโรงแรม กรมธรรมคว$ม
รบผดต=อส$ธ$รณชนคA*มครองหร8อไม=
1. คA*มครองเน8,องจ$กเจ*$ของโรงแรมต*องรบผดชอบต=อล!กค*$ของตน
2. คA*มครองเพร$ะเปHนคว$มรบผดชอบท$งศ+ลธรรม
3. ไม=คA*มครอง เน8อ, งจ$กไม=ใช=เปHนคว$มผดของโรงแรม เว*นแต=จะม+ก$รขย$ยคว$มคA*มครองเร8,อง
ค=$รกษ$พย$บ$ลส#$หรบอAบตเหตAทเ+, กดขMนในสถ$นท+,
4. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก
77. ก$รก#$หนดจ#$นวนเงนเอ$ประกนภยต,#$กว=$ม!ลค=$เตEม( First Loss Sum Insured) ในก$รประกนภย โจรกรรมหม$ยถMง
1. ก$รก#$หนดจ#$นวนเงนเอ$ประกนภยโดยพจ$รณ$จ$กโอก$สท+,จะเปHนไปได*ว=$คว$มส!ญเส+ย
ต=อครงส!งสAดเปHนเท=$ใด โดยม+เง8อ, นไข Average Clause
2. ก$รก#$หนดจ#$นวนเงนเอ$ประกนภยโดยพจ$รณ$จ$กโอก$สท+,จะเปHนไปได*ว=$คว$มส!ญเส+ย
ต=อครงส!งสAดเปHนเท=$ใด โดยไม=ม+เง8อ, นไข Average Clause
3. ก$รก#$หนดจ#$นวนเงนเอ$ประกนภยต,#$กว=$ร$ค$ทรพยสน เพ8อ, ให*เส+ยเบ+ยประกนภยน*อยท+,สAด
และได*รบก$รชดใช*เตEมร$ค$ทรพยสน
4. เปHนก$รก#$หนดคว$มรบผดส=วนแรกไว*เพ8,อปyองกนคว$มประม$ทเลนเล=อของผ!*เอ$ประกนภย
78. ก$รประกนภยโจรกรรมนนผ!*ซ8อประกนภยส$ม$รถเล8อกซ8อคว$มคA*มครองได* 3 แบบ ค8อ
แบบ จร. 1 แบบ จร.2 และแบบ จร.3 ทง 3 แบบน+ให*คว$มคA*มครองท+,เหม8อนกนค8อ
ก. คA*มครองก$รลกทรพยท+,ไม=ปร$กฏร=องรอยงดแงะ
ข. คA*มครองก$รลกทรพยท+ป, ร$กฏร=องร$ยงดแงะ
ค. คA*มครองคว$มเส+ยห$ยต=อตวอ$ค$รท+,เกEบทรพยสนท+เ, อ$ประกนภย
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ง. ถ"กท)ง 3 ขอ
79. น$ยเศรษฐ$ ได*ท#$ประกนภยโจรกรรมแบบ จร.2 ไว* ต=อม$ม+คนร*$ยลอบเข*$บ*$นของน$ยเศรษฐ$
เพ8อ, หวงจะขโมยทรพยสนด*วยก$รใช*วตถAระเบด ท#$ให*ประต!บ*$นได*รบคว$มเส+ยห$ย น$ยเศรษฐ$จะได*
รบก$รชดใช*ต$มกรมธรรมประกนภยน+หร8อไม=
ก. ไม=ได* เพร$ะคนร*$ยยงไม=ได*ขโมยทรพยสน
ข. ไม=ได* เพร$ะกรมธรรมประกนภยโจรกรรมแบบ จร.2 ไม=คA*มครองก$รงดแงะท+ป, ร$กฏร=องรอย
ค. ได*เพร$ะกรมธรรมประกนภยโจรกรรมแบบ จร.2 คA*มครองก$รงดแงะท+ป, ร$กฏร=องรอยและก$รชงทรพยปล*นทรพย
ง. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก
80. ก$รประกนภยโจรกรรม ม+คว$มคA*มครองดงน+
ก. คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยต=อทรพยสนจ$กก$รยกยอกของล!กจ*$ง
ข. คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยต=อทรพยสนจ$กก$รยกยอกของล!กจ*$ง
ค. คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยต=อทรพยสน ฉ*อโกง ยกยอก
ง. ถ!กทAกข*อ

81. ข*อยกเว*นของกรมธรรมประกนภยโจรกรรม ค8อ
ก. คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยอนเกดจ$กก$รกระท#$โดยทAจรต
ข. คว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยท+,เกดขMนในขณะท+ส, ถ$นท+,ต$มท+,ระบAไว*ในต$ร$งแห=งกรมธรรมไม=ม+
ผ!อ* ย!=อ$ศย เปHนเวล$เกนกว=$ 7 วนตดต=อกน
ค. คว$มเส+ยห$ยของกระจกหร8อส,งประดบกระจกหร8อข*อคว$มบนกระจกท+,ถ!กคนร*$ยท#$ล$ย
ง. ถ!กทAกข*อ
82. ก$รประกนภยโจรกรรม จะไม=คA*มครองคว$มส!ญเส+ยหร8อเส+ยห$ยซM,งเกดขMนในสถ$นท+, ซM,งถ!กทอดทง
โดยไม=ม+ผ!*อ$ศยหร8อไม=ม+ผด!* !แลรกษ$ตดต=อกนเกน
ก. 7 วน
ข. 10 วน
ค. 15 วน
ง. 30 วน
83. ข*อยกเว*นในกรมธรรมประกนภยส#$หรบเงน ในข*อตกลงคA*มครองต$มแบบ ปง.1 และ ปง.2
ไม=คA*มครองก$รส!ญเส+ยอนเกดจ$กหร8อส8บเน8,องจ$ก
ก. ก$รฉ*อโกง หร8อยกยอก ไม=ว=$จะกระท#$ด*วยตนเองหร8อผ!*อน8,
ข. ก$รปลอมแปลงเอกส$ร ก$รทอนเงนผด คว$มผดพล$ดหร8อก$รละเลยในก$รท#$บญช+
หร8อก$รค#$นวณ
ค. สงคร$ม( ไม=ว=$จะประก$ศหร8อไม=กEต$ม)
ง. ถ!กทAกข*อ
84. กรมธรรมประกนภยส#$หรบเงน “เงน” ท+จ, ะรบประกนภยได*หม$ยถMง
ก. ธนบตร หร8อเหร+ยญกษ$ปณ ท+,ช#$ระหน+ได*ต$มกฎหม$ย
ข. เชEคท+ธ, น$ค$รรบรองก$รจ=$ยเงน
ค. ธน$ณต เชEคไปรษณ+ย
ง. ถ!กทAกข*อ
85. ก$รประกนภยส#$หรบเงน ข*อตกลงคA*มครองแบบ ปง.3 ม+ข*อตกลงคA*มครองท+เ, พ,มเตมจ$กแบบ ปง.2 ค8อ
ก. ก$รลกทรพย ชงทรพย
ข. ก$รเกดอคค+ภย ภยธรรมช$ต
ค. ก$รฉ*อโกง หร8อยกยอกโดยพนกง$นรบส=งเงนหร8อผ!*รกษ$เงนซM,งค*นพบภ$ยใน 3 วน
ง. ก$รฉ*อโกง โดยพนกง$นรบส=งเงน หร8อผ!ร* กษ$เงนซM,งค*นพบภ$ยใน 24 ช,วโมง
86. ก$รพจ$รณ$รบประกนภยง$นตดตงเคร8,องจกรและก#$หนดเบ+ยประกนภยจะพจ$รณ$จ$กป|จจยใด
ก. ประสบก$รณและคว$มช#$น$ญในก$รตดตงและระยะเวล$ในก$รตดตง
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ข. สภ$วะแวดล*อมบรเวณสถ$นท+,ตดตงและม$ตรก$รรกษ$คว$มปลอดภย และระบบประกนภย
ค. เทคนคเฉพ$ะของก$รตดตงและต$ร$งก$รด#$เนนก$รตดตง
ง. ถ!กทAกข*อ
87. ระยะเวล$ในก$รทดลองเดนเคร8,องของก$รประกนภยง$นตดตงเคร8,องจกร ( EAR) ก#$หนดไว*อย=$งไร
ก. ไม=เกน 2 สปด$ห
ข. ไม=เกน 3 สปด$ห
ค. ไม=เกน 4 สปด$ห
ง. ไม=เกน 5 สปด$ห
88. ข*อใดเปHนข*อยกเว*นท+,ระบAไว*ในกรมธรรมประกนภยง$นตดตงเคร8,องจกร
ก. คว$มผดพล$ดในก$รตดตง
ข. ก$รซ=อมแซมต$มปกต
ค. เคร8,องจกรหล=นลงม$จ$กก$รยกขMนยกลง
ง. คว$มเส+ยห$ยแก=ทรพยสนของบAคคลภ$ยนอก

89. ก$รให*คว$มคA*มครองก$รเส+ยช+วตต$มกรมธรรมประกนภยอAบตเหตAส=วนบAคคลม+ข*อก#$หนดอย=$งไร
ก. คว$มบ$ดเจEบท+,ได*รบท#$ให*ผเ!* อ$ประกนภยเส+ยช+วตทนท+จ$กอAบตเหตAท+,ได*รบคว$มคA*มครอง
ข. คว$มบ$ดเจEบท+,ได*รบท#$ให*ผเ!* อ$ประกนภยเส+ยช+วตภ$ยใน 180 วน นบจ$กวนท+เ, กดอAบตเหตA
ทงน+ต*องเปHนอAบตเหตAท+,ม+ส$เหตAหร8อเกดขMนในเวล$คA*มครอง
ค. คว$มบ$ดเจEบท+,ได*รบท#$ให*ผเ!* อ$ประกนภยต*องเข*$รบก$รรกษ$ตวตดต=อกนในโรงพย$บ$ลใน
ฐ$นะคนไข*ในและเส+ยช+วตเพร$ะเหตAบ$ดเจEบเท=$นน
ง. ถ!กทAกข*อ
90. ในก$รประกนภยอAบตเหตAส=วนบAคคล ห$กผ!เ* อ$ประกนภยเส+ยแขนหนM,งข*$งและส$ยต$หนM,งข*$งจะได*รบก$รชดเชยอย=$งไร
ก. ได*รบก$รชดเชย 200% ของจ#$นวนเงนเอ$ประกนภย
ข. ได*รบก$รชดเชย 100% ของจ#$นวนเงนเอ$ประกนภย
ค. ได*รบก$รชดเชย 50% ของจ#$นวนเงนเอ$ประกนภย
ง. ได*รบก$รชดเชย 25% ของจ#$นวนเงนเอ$ประกนภย
91. ในสญญ$ประกนวน$ศภย ถ*$ผ!*เอ$ประกนภยไม=ม+ส=วนได*เส+ยในเหตAทเ+, อ$ประกนภยไว* จะม+ผลให*สญญ$นน
ก. เปHนโมฆะ
ข. เปHนโมฆ+ยะ
ค. ไม=สมบ!รณ
ง. ไม=มผ+ ลผ!กพนค!=สญญ$
92. น$ย ก.เอ$ประกนบ*$นของตนร$ค$ 1,000,000 บ$ท จ#$นองธน$ค$รเพ8,อเปHนประกนก$รก!*ย8มจ#$นวน
500,000 บ$ท ผ!*ม+ส=วนได*เส+ยท+,อ$จเอ$ประกนอคค+ภยบ*$นดงกล=$ว ค8อ
ก. ธน$ค$รอ$จเอ$ประกนภยได* โดยปกตไม=ควรเกนร$ค$ส=วนได*เส+ยของธน$ค$รค8อ 500,000 บ$ท
ข. น$ย ก.อ$จเอ$ประกนภยได* โดยปกตไม=ควรเกนร$ค$ส=วนได*เส+ยของน$ย ก.
ค. โดยท,ว ๆ ไปแล*วธน$ค$รจะให*น$ย ก.เปHนผ!เ* อ$ประกนภยและระบAให*ธน$ค$รเปHนผ!*รบผลประโยชน
ง. ถ!กทงข*อ ก. ข. และ ค.
93. ผ!*รบประกนภยไม=ต*องรบผดในเม8,อคว$มวน$ศภยหร8อเหตAอ8,นซM,งระบAไว*ในสญญ$นนได*เกดขMนเพร$ะ
ก. คว$มจงใจของผ!เ* อ$ประกนภยหร8อผ!*รบประโยชน
ข. คว$มประม$ทเลนเล=ออย=$งร*$ยแรงของผ!เ* อ$ประกนภยหร8อผ!*รบผลประโยชน
ค. ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ข.
ง. คว$มจงใจของผ!เ* อ$ประกนภยเท=$นน
94. ผ!*รบประกนภยไม=ต*องรบผดในเม8,อวน$ศภยนนได*เกดขMนเพร$ะ
ก. คว$มจงใจของผ!เ* อ$ประกนภย
ข. คว$มจงใจหร8อคว$มประม$ทเลนเล=ออย=$งร*$ยแรงของผ!เ* อ$ประกนภย
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ค. คว$มจงใจหร8อคว$มประม$ทเลนเล=ออย=$งร*$ยแรงของผ!เ* อ$ประกนภย
ผ!ร* บผลประโยชนหร8อญ$ตพ+,น*องของผ!เ* อ$ประกนภย หร8อผ!*รบผลประโยชน
ง. คว$มจงใจหร8อคว$มประม$ทเลนเล=ออย=$งร*$ยแรงของผ!เ* อ$ประกนภยหร8อผ!*รบผลประโยชน
95. ก$รชดใช*ค=$สนไหมทดแทนในสญญ$ประกนวน$ศภยจะชดใช*ให*ดงน+ ค8อ
ก. ชดใช*ให*ต$มจ#$นวนเงนเอ$ประกนภย
ข. ชดใช*ให*ต$มจ#$นวนเงนวน$ศภยอนแท*จรง
ค. ชดใช*ให*ต$มจ#$นวนวน$ศภยอนแท*จรงแต=ไม=เกนกว=$จ#$นวนเงนซM,งเอ$ประกนภยไว*
ง. ชดใช*ให*ต$มท+,ผร!* บประกนภยเหEนสมควร
96. ประมวลกฎหม$ยแพ=งและพ$ณชยบญญตให*ผร!* บประกนภยต*องใช*ค=$สนไหมทดแทน
ต$มสญญ$ประกนวน$ศภยดงน+ ค8อ
ก. ใช*ให*ต$มจ#$นวนเงนซM,งเอ$ประกนภยไว*
ข. ใช*ให*ต$มคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จรง
ค. ใช*ให*ต$มคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จรงแต=ไม=เกนกว=$จ#$นวนเงนซMง, เอ$ประกนภยไว*
ง. ใช*ให*ต$มคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จรงแต=ไม=เกนร$ค$ทรพยสนท+,เอ$ประกนภยไว*
97. สญญ$ประกนภยม+บAคคลท+,เก+,ยวข*องอย!=ส$มฝG$ย ค8อ
ก. ผ!*รบประกนภย
ข. ผ!เ* อ$ประกนภย
ค. ผ!*รบผลประโยชน
ง. ผ!เ* อ$ประกนภย ผ!ร* บประกนภย ผ!ร* บผลประโยชน
98. กรมธรรมประกนภยนนกฎหม$ยก#$หนดว=$ต*องม+วนท#$สญญ$ประกนภยด*วย วนท#$สญญ$ประกนภยค8อ
ก. วนท+,ได*ออกกรมธรรมประกนภย
ข. ช8,อผ!ข* อเอ$ประกนภย
ค. วนท+,ช#$ระเบ+ยประกนภย
ง. วนท+ส, ญญ$ประกนภยเกดขMน หร8อวนท+,ผร!* บประกนภยตกลงรบประกนภย
99. ผ!เ* อ$ประกนภย ค8อ
ก. ผ!*ตกลงเข*$ท#$สญญ$ประกนภยกบผ!ร* บประกนภย
ข. ผ!ช* #$ระเบ+ยประกนภย
ค. ค!=สญญ$ฝG$ยซM,งตกลงจะส=งเบ+ยประกนภย
ง. ค!=สญญ$ฝG$ยซM,งม+สทธได*รบค=$สนไหมทดแทนเม8,อเกดวน$ศภยขMน
100. ผ!เ* อ$ประกนภย หม$ยคว$มว=$
ก. ผ!*ตกลงเข*$ท#$สญญ$ประกนภยกบผ!ร* บประกนภย
ข. ผ!ช* #$ระเบ+ยประกนภย
ค. ค!=สญญ$ฝG$ยซM,งตกลงจะส=งเบ+ยประกนภย
ง. ค!=สญญ$ฝG$ยซM,งม+สทธได*รบค=$สนไหมทดแทนเม8,อเกดวน$ศภยขMน
101. น$ยแดง เอ$ประกนภยเพ8,อคว$มเส+ยห$ยอนเกดแก=รถยนตของตนและประกนภยคว$มรบผดต=อ
บAคคลภ$ยนอกด*วย ต=อม$ในระหว=$งอ$ยAสญญ$ประกนภย รถยนตของน$ยแดง ชนกบรถยนต
ของน$ยด#$ ปร$กฏว=$รถยนตของน$ยด#$ เปHนฝG$ยประม$ทแต=เพ+ยงฝG$ยเด+ยว ดงน+ผ!*รบประกนภย
จะต*องใช*ค=$สนไหมทดแทนดงต=อไปน+
ก. คว$มเส+ยห$ยอนเกดขMนแก=รถยนตของน$ยแดง แต=เพ+ยงฝG$ยเด+ยว
ข. คว$มเส+ยห$ยอนเกดขMนแก=รถยนตของน$ยด#$ แต=เพ+ยงฝG$ยเด+ยว
ค. ทงคว$มเส+ยห$ยท+,เกดขMนแก=รถยนตของน$ยแดงและคว$มเส+ยห$ยท+,เกดขMนกบรถยนตของน$ยด#$
ง. คว$มเส+ยห$ยท+เ, กดขMนแก=รถยนตของน$ยแดงกM,งหนMง, และคว$มเส+ยห$ยท+,เกดขMนแก=รถยนต
ของน$ยด#$อ+กกM,งหนMง, ของคว$มเส+ยห$ยท+,แท*จรง
102. ก$รประกนภยค#$จAน ผ!*รบประกนภยได*จ=$ยค=$สนไหมทดแทนให*แก=ผเ!* อ$ประกนภยแล*ว จะหลAด
พ*นจ$กคว$มรบผดต=อบAคคลผ!*ต*องเส+ยห$ยนนหร8อไม=
ก. ยงไม=หลAดพ*นจ$กคว$มรบผดจนกว=$ผ!*เอ$ประกนภยจะได*ชดใช*สนไหมทดแทนเตEมจ#$นวน
เงนจ#$กดคว$มรบผดต=อบAคคลผ!*ต*องเส+ยห$ยนนแล*ว
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ข. ยงไม=หลAดพ*นจ$กคว$มรบผด
ค. หลAดพ*นจ$กคว$มรบผดเพร$ะผ!ร* บประกนภยได*จ$= ยค=$สนไหมทดแทนให*แก=ผเ!* อ$ประกนภยแล*ว
ง. ไม=ม+ค#$ตอบท+,ถ!กต*อง
น$ยแดง ม+บ*$นอย!=หลงหนM,ง ได*เอ$ประกนอคค+ภยไว*กบบรษทส=งเสรมกจก$รประกนภย จ#$กด
ต=อม$น$ยแดง ข$ยบ*$นนนให*น$ยข$ว และได*ส=งมอบกรมธรรมให*น$ยข$วไปด*วย โดยไม=ได*แจ*ง
ให*บรษท ส=งเสรมกจก$รประกนภย จ#$กด ทร$บ ต=อม$ในระหว=$งอ$ยAสญญ$ประกนภยเกด
ไฟไหม*บ*$นดงกล=$ว น$ยแดง ได*เร+ยกร*องให*บรษทส=งเสรมกจก$รประกนภย จ#$กด ชดใช*ค=$สน
ไหมทดแทนให*แก=ตน เพร$ะเหEนว=$ในกรมธรรมยงระบAช8,อตนเองเปHนผ!เ* อ$ประกนภยอย!= ในขณะ
เด+ยวกนน$ยข$ว กEเร+ยกร*องให*บรษท ส=งเสรมกจก$รประกนภย จ#$กด ชดใช*ค=$สนไหมทดแทน
ให*ตนด*วยเช=นกน เพร$ะตนเองเปHนผ!เ* ส+ยห$ย ดงนน บรษทฯ จะต*องชดใช*ค=$สนไหมทดแทน
หร8อไม= ถ*$ต*องชดใช*จะต*องชดใช*ให*กบใคร
ก. ต*องชดใช*ให*น$ยแดง เพร$ะน$ยแดงเปHนผ!เ* อ$ประกนภย
ข. ต*องชดใช*ให*น$ยข$ย เพร$ะน$ยข$วเปHนผ!*ได*รบคว$มเส+ยห$ย
ค. ชดใช*ให*น$ยแดง โดยม+เง8,อนไขว=$น$ยแดงต*องส=งมอบค=$สนไหมทดแทนให*น$ยข$ว
ง. ไม=ต*องชดใช*ให*ทงน$ยแดงและน$ยข$ว
น$ย ก.เอ$ประกนอคค+ภยบ*$นของตนไว*กบบรษทประกนภยแห=งหนMง, ต=อม$ น$ย ก. ต$ยลง
โดยไม=ได*ท#$พนยกรรมไว* บ*$นของน$ย ก.ตกได*แก= น$ย ข. บAตรของน$ย ก. ในฐ$นะท$ย$ทโดย
ธรรมต$มกฎหม$ย ในระหว=$งอ$ยAสญญ$ประกนภย บ*$นหลงดงกล=$วน+ถ!กไฟไหม* ผ!*รบประ
กนภยจะต*องใช*ค=$สนไหมทดแทนให*กบน$ย ข. หร8อไม=
ก. ต*องใช*ค=$สนไหมทดแทน เพร$ะบ*$นหลงดงกล=$วตกเปHนของน$ย ข. โดยผลของกฎหม$ย
ข. ไม=ต*องใช*ค=$สนไหมทดแทน เพร$ะบ*$นหลงดงกล=$วตกเปHนของน$ย ข. โดยไม=ใช=ผลของพนยกรรม
ค. ไม=ต*องใช*ให*เพร$ะไม=ใช=ก$รโอนโดยสญญ$
ง. ไม=ต*องใช*ให*เพร$ะไม=ได*แจ*งก$รโอนให*ผร!* บประกนภยทร$บ
สญญ$ประกนภยและกรมธรรมประกนภยต*องม+เน8อคว$มถ!กต*องตรงกนหร8อไม=
ก. ต*องถ!กต*องตรงกน
ข. จะถ!กต*องหร8อไม=ถ!กต*องตรงกนกEได*แล*วแต=คว$มจ#$เปHน
ค. ไม=จ#$เปHนต*องถ!กต*องตรงกน ง. แล*วแต=ผ!*รบประกนภยจะเหEนสมควร
ต$มประมวลกฎหม$ยแพ=งและพ$ณชยก#$หนดให*กรมธรรมประกนภยต*องลงล$ยม8อช8,อของ
ก. ผ!เ* อ$ประกนภย
ข. ผ!ร* บประกนภย
ค. ผ!เ* อ$ประกนภยและผ!*รบผลประโยชน ง. ผ!เ* อ$ประกนภย ผ!*รบประกนภย ผ!ร* บผลประโยชน
เม8,อม+วน$ศภยเกดขMน ผ!ม* +หน*$ท+อ, อกค=$ใช*จ=$ยในก$รต+ร$ค$ เพ8อ, ห$จ#$นวนวน$ศภยอนแท*จรง ค8อ
ก. ผ!เ* อ$ประกนภย
ข. ผ!ร* บประกนภย
ค. ผ!เ* อ$ประกนภยร=วมกบผ!*รบประกนภย
ง. ผ!ร* บประโยชน
น$ยช#$น$ญ ได*เอ$ประกนภยรถยนตของตนคนหนMง, ไว* โดยจะให*บรษทเร,มคA*มครองตงแต=วนท+,
30 พฤศจก$ยน แต=ต=อม$วนท+, 25 พฤศจก$ยน น$ยช#$น$ญ กลบใจไม=ประสงคจะเอ$ประกนภย
รถยนตคนน+ จMงบอกเลกสญญ$ประกนภยน+เส+ย ดงน+ ถ*$น$ยช#$น$ญ ได*ช#$ระเบ+ยประกนภยแล*ว
จะม+สทธเร+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
ต$มประมวลกฎหม$ยแพ=งและพ$ณชย เม8,อบรษทประกนภยได*จ=$ยเงนค=$สนไหมทดแทนให*แก=
ผ!เ* อ$ประกนภย อนเน8,องม$จ$กก$รกระท#$ผดของบAคคลภ$ยนอกแล*ว บรษทประกนภยจะรบช=วง
สทธฟyองร*องเร+ยกค=$เส+ยห$ยจ$กบAคคลภ$ยนอกได*หร8อไม=
ก. ได* แต=ต*องไม=เกนกว=$จ#$นวนท+ไ, ด*จ=$ยไปจรง
ข. ได* แต=ต*องให*ผ!*เอ$ประกนภยยนยอมก=อน
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ค. ไม=ได* เพร$ะกฎหม$ยห*$มไว*
ง. ไม=ได* เพร$ะเปHนสญญ$ระหว=$งบรษทประกนภยกบผ!เ* อ$ประกนภย
110. ถ คว มวน ศภยเกดข)นเพร ะก รกระท ของบ*คคลภ ยนอก ผ"รบประกนภยไดใช
ค สนไหม
ทดแทนให*แก=ผเ!* อ$ประกนภยหร8อผ!ร* บประโยชนไปเปHนจ#$นวนเพ+ยงใด
ก. ผ!*รบประกนภยย=อมหมดสทธท+จ, ะเร+ยกร*องค=$สนไหมทดแทนท+ไ, ด*จ=$ยไปจ$กบAคคลภ$ยนอก
ท+ก, =อให*เกดคว$มเส+ยห$ย
ข. ผ!ร* บประกนภยย=อมเข*$รบช=วงสทธของผ!เ* อ$ประกนภยและผ!*รบผลประโยชน ซM,งม+ต=อบAคคลภ$ย
นอกเท=$จ#$นวนท+ไ, ด*จ=$ยไปนน
ค. ไม=ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ข.
ง. ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ข.
111. บรษทซM,งเปHนส$ข$ของบรษทประกนวน$ศภยต=$งประเทศซM,งได*รบใบอนAญ$ตประกอบธAรกจ
ประกนวน$ศภยในประเทศไทย จะด#$เนนก$รเปCดส$ข$ได*หร8อไม=
ก. ได* โดยต*องได*รบใบอนAญ$ตให*เปCดส$ข$จ$กรฐมนตร+ว=$ก$รกระทรวงพ$ณชย
ข. ได* โดยต*องได*รบใบอนAญ$ตให*เปCดส$ข$จ$กน$ยทะเบ+ยน
ค. ไม=ได* เพร$ะพระร$ชบญญตประกนวน$ศภย พ.ศ. 2535 ห*$มไว*
ง. ได* โดยไม=ต*องขออนAญ$ต เพร$ะบรษทม+สทธกระท#$ได*
112. พระร$ชบญญตประกนวน$ศภย พ.ศ. 2535 เปHนกฎหม$ยท+,ตร$ขMนไว*เพ8,อวตถAประสงคในก$รควบคAม
ก. ส$ข$ของบรษทประกนวน$ศภย
ข. บรษทท+ไ, ด*รบใบอนAญ$ตให*ประกอบธAรกจประกนวน$ศภย
ค. ตวแทนประกนวน$ศภย และน$ยหน*$ประกนวน$ศภย
ง. ถ!กทAกข*อ
113. กองทAนเพ8อ, ก$รพฒน$ธAรกจประกนวน$ศภย ม+วตถAประสงคเพ8,อก$รใด
ก. เพ8,อเปHนทAนใช*จ$= ยในก$รพฒน$ธAรกจประกนวน$ศภย
ข. เพ8อ, ให*ธAรกจประกนวน$ศภยม+คว$มม,นคงและเสถ+ยรภ$พ
ค. ถ!กทงข*อ ก. และข*อ ข.
ง. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก
114. ก$รกระท#$ใดของบรษทประกนวน$ศภยท+เ, ปHนก$รประวงก$รจ=$ยค=$สนไหมทดแทน
ก. จ=$ยเชEคลงวนท+,ล=วงหน*$
ข. ใบนดให*รบเงนค=$สนไหมทดแทนเปHนระยะเวล$ 7 วน นบแต=วนออกใบนด
ค. ใบนดให*รบเงนค=$สนไหมทดแทนเปHนระยะเวล$ 8 วน นบแต=วนออกใบนด
ง. ข*อ ก. และข*อ ค. ถ!ก
115. บรษท ก.ประกนช+วต จ#$กด และบรษท ข.ประกนวน$ศภย จ#$กด ซM,งประกอบธAรกจประกนภย
ในประเทศไทยทงสองบรษท ประสงคจะควบบรษทเข*$ด*วยกน จะกระท#$ได*หร8อไม=
ก. ได*
ข. ไม=ได*
ค. ได* แต=ต*องได*รบคว$มเหEนชอบจ$กรฐมนตร+ ง. ได* แต=ต*องได*รบอนAมตจ$กคณะรฐมนตร+
116. บรษทประกนวน$ศภย ต*องจดสรรเงนส#$รองไว*เพ8,อ
ก. เงนส#$รองส#$หรบเบ+ยประกนท+,ยงไม=ตกเปHนร$ยได*ของบรษท
ข. เงนส#$รองส#$หรบค=$สนไหมทดแทน
ค. เงนส#$รอง เพ8อ, ก$รอ8,น ต$มท+,รฐมนตร+ประก$ศก#$หนด
ง. ถ!กทAกข*อ
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117. บรษทจะตง หร8อมอบหม$ยให*บAคคลใดบ*$งเปHนผ!ร* บช#$ระเบ+ยประกนภยแทนบรษท
ก. ตวแทนประกนวน$ศภย
ข. น$ยหน*$ประกนวน$ศภย
ค. พนกง$นของบรษท ซMง, ม+หน*$ท+เ, ก+,ยวกบก$รเงน ง. ถ!กทAกข*อ
118. บรษทประกนวน$ศภย จะจ=$ยบ#$เหนEจให*แก=บAคคลท+,จะช=วยให*ม+ก$รท#$สญญ$ประกนวน$ศภย
โดยบAคคลนนไม=ได*รบอนAญ$ตเปHนตวแทนประกนวน$ศภยของบรษท หร8อน$ยหน*$ประกนวน$ศภยได*หร8อไม=
ก. ได* โดยไม=ม+เง8,อนไข
ข. ไม=ได* เพร$ะกฎหม$ยห*$มไว*
ค. ได* ถ*$ได*รบอนAมตจ$กน$ยทะเบ+ยนประกนวน$ศภยเปHนร$ย ๆ ไป
ง. ได* ถ*$ได*รบอนAญ$ตจ$กอธบด+
119. ในกรณ+ท+,บรษทออกกรมธรรมประกนภย แตกต=$งไปจ$กแบบและข*อคว$มท+,น$ยทะเบ+ยนได*ให*
คว$มเหEนชอบ ผ!เ* อ$ประกนภยหร8อผ!ร* บประโยชนม+สทธดงน+
ก. ให*บรษทรบผดต$มกรมธรรมประกนภยท+,บรษทออกให*
ข. ให*บรษทรบผด ต$มกรมธรรมประกนภย ท+น, $ยทะเบ+ยนได*ให*คว$มเหEนชอบไว*
ค. เล8อกข*อ ก. หร8อ ข*อ ข. กEได*
ง. ไม=ม+ขอ* ใดถ!ก
120. น$ยหน*$ประกนวน$ศภยต*องเกEบรกษ$สมAดทะเบ+ยนและสมAดบญช+เก+,ยวกบธAรกจของน$ยหน*$ประกนวน$ศภย
ไว*ท+,ส#$นกง$นของน$ยหน*$ประกนวน$ศภยไม=นอ* ยกว=$ก+,ป_ ตงแต=วนลงร$ยก$รครงสAดท*$ยในสมAดทะเบ+ยน
ก. 2 ป_
ข. 3 ป_
ค. 4 ป_
ง. 5 ป_
121. บรษทท+ไ, ด*รบใบอนAญ$ตให*ประกอบธAรกจประกนวน$ศภยได*นน
ก. ต*องม+หลกทรพยประกนว$งไว*กบน$ยทะเบ+ยนต$มจ#$นวนท+ก, ฎหม$ยก#$หนด
ข. ต*องด#$รงไว*ซM,งกองทAนต$มจ#$นวนท+,กฎหม$ยก#$หนด
ค. ต*องม+หลกทรพยประกนว$งไว*กบน$ยทะเบ+ยนต$มจ#$นวนท+ก, #$หนดไว*ในกฎกระทรวงและต*อง
ด#$รงไว*ซM,งเงนกองทAนต$มจ#$นวนท+,กฎหม$ยก#$หนด
ง. ไม=ต*องม+หลกทรพยประกนว$งไว*กบน$ยทะเบ+ยน และไม=ต*องด#$รงไว*ซM,งเงนกองทAนแต=อย=$งใด
122. หลกทรพย,ประกนทบรษทว งไวกบน ยทะเบยน เพ1อ
ก. เพ8,อให*เจ*$หน+ของบรษทยMดไปใช*หน+เม8,อม+หน+สน
ข. เพ8อ, ให*รฐบ$ลยMดไปใช*หน+ค=$ภ$ษ+อ$กร
ค. เพ8,อไว*ใช*จ=$ยค8นผ!*ถ8อหAน* ของบรษทก=อนใครอ8,น เม8,อผ!ถ* 8อหA*นบรษทร*องขอ
ง. เพ8อ, เปHนหลกประกนแก=ผ!*เอ$ประกนภย หร8อผ!*รบประโยชนในอนท+จ, ะได*รบช#$ระหน+ เม8,อบรษทเลก
123. เบ+ยประกนภยท+,บรษทได*รบม$จ$กผ!เ* อ$ประกนภย บรษทจะน#$ไปลงทAนห$ดอกผลได*ดงน+
ก. ลงทAนอะไรกEได* เพ8,อให*ได*ดอกผลม$กท+ส, Aด
ข. จะลงทAนได*เฉพ$ะต$มท+,รฐมนตร+ประก$ศก#$หนด
ค. จะลงทAนได*เฉพ$ะต$มท+,คณะกรรมก$รบรษทเหEนสมควร
ง. ถ!กทAกข*อ
124. เงนกองทAนต$ม พรบ.ประกนวน$ศภย พ.ศ.2535 หม$ยคว$มว=$อย=$งไร
ก. ทรพยสนส=วนท+เ, กนกว=$หน+สนของบรษทต$มร$ค$ประเมนทรพยสน
ข. หน+สนของบรษทท+ป, ระเมน ต$ม พรบ.ประกนวน$ศภย พ.ศ.2535
ค. ทงข*อ ก. และ ข. ถ!กทงสองข*อ
ง. ผดทAกข*อ
125. น$ยหน*$ประกนวน$ศภย หม$ยถMงบAคคลใด
ก. ผ!*รองหร8อจดก$รให*บAคคลท#$สญญ$ประกนภย โดยก$รกระท#$เพ8,อบ#$เหนEจเน8,องจ$กก$รนน
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130.

131.

132.

133.

134.

135.
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ข. ผ!ซ* M,งบรษทมอบหม$ยให*ท#$ก$รชกชวนให*บAคคลท#$สญญ$ประกนภย
ค. ผ!*ซM,งบรษทมอบหม$ยให*ประกอบธAรกจประกนวน$ศภย
ง. บAคคลซM,งได*รบอนAญ$ตให*ประกอบธAรกจประกนวน$ศภย
กรณ+ใด ให*ถ8อว=$บรษทถ!กส,งเพกถอนใบอนAญ$ตประกอบธAรกจประกนวน$ศภย
ก. กรณ+ใบอนAญ$ตประกอบธAรกจประกนวน$ศภยของบรษทสนอ$ยA
ข. กรณ+ม+ผ!*ถ8อหA*นท+เ, ปHนบAคคลสญช$ตไทยน*อยกว=$ท+,กฎหม$ยก#$หนด
ค. กรณ+บรษทไม=ช#$ระค=$ธรรมเน+ยมร$ยป_ภ$ยในเวล$ท+,กฎหม$ยก#$หนด
ง. ถ!กทAกข*อ
ก รเป3ดส ข / ย ยทต)งส นกง นใหญ / ส นกง นส ข ตองไดรบอน*ญ ตจ กผ"ใด
ก. น$ยทะเบ+ยน
ข. รฐมนตร+ว=$ก$รกระทรวงพ$ณชย
ค. ทง ก.และ ข*อ ข.
ง. ข*อ ก. หร8อ ข*อ ข. แล*วแต=บรษทจะย8,น
ผ!ใ* ดส$ม$รรถใช*ช8,อหร8อค#$แสดงช8,อในธAรกจว=$ “ประกนวน$ศภย” ได*
ก. บรษท
ข. สม$คมท+,สม$ชกส=วนม$กเปHนตวแทนประกนวน$ศภยหร8อน$ยหน*$ประกนวน$ศภย
ค. สม$คมน$ยจ*$งหร8อสหภ$พแรงง$นท+ม, +สม$ชกส=วนม$กเปHนพนกง$นหร8อล!กจ*$งบรษท
ง. ถ!กทAกข*อ
หลกทรพยใดดงต=อไปน+ท+,บรษทต*องว$งไว*กบน$ยทะเบ+ยนเพ8,อเปHนประกนต$มประเภทของก$รประกนภย
ก. เงนสด
ข. พนธบตรรฐบ$ลไทย
ค. หลกทรพยอ8,น ต$มท+,รฐมนตร+ว=$ก$รกระทรวงฯ ประก$ศก#$หนด ง. ถ!กทAกข*อ
หลกทรพยต$มข*อ 129 บรษทขอเปล+,ยนแปลงได*หร8อไม=
ก. ได* แต=ต*องเปHนไปต$มก#$หนดในกฎกระทรวง
ข. ได* ต$มท+ร, ฐมนตร+ว=$ก$รกระทรวงฯ ประก$ศก#$หนด
ค. ข*อ ก. และข*อ ข. ถ!ก
ง. ผดทAกข*อ
“เคร8,องหม$ย” ต$มคว$มหม$ยของพระร$ชบญญตคA*มครองผ!*ประสบภยจ$กรถ พ.ศ.2535 หม$ยถMง
ก. เคร8,องหม$ยกรมธรรมประกนภยคว$มเส+ยห$ยส#$หรบผ!*ประสบภยจ$กรถ ต$ม พ.ร.บ.ฯ
ข. เคร8,องหม$ยพระร$ชบญญตคA*มครองผ!*ประสบภยจ$กรถ
ค. เคร8,องหม$ยแสดงว=$ได*ม+ก$รประกนภยรถยนตคA*มครองภยทAกประเภท
ง. เคร8,องหม$ยแสดงว=$ม+ก$รประกนคว$มเส+ยห$ยส#$หรบผ!*ประสบภยจ$กรถ ต$ม พ.ร.บ.ฯ
ผ!ใ* ดม+หน*$ท+ต, $มพระร$ชบญญตคA*มครองผ!ป* ระสบภยจ$กรถ พ.ศ.2535 ในก$รจดท#$เคร8,องหม$ย
ก. บรษทประกนภย
ข. กรมก$รประกนภย
ค. น$ยทะเบ+ยน
ง. ถ!กทงข*อ ข. และข*อ ค.
อตร$เบ+ยประกนภยของก$รประกนภยภ$คบงคบ น$ยทะเบ+ยนได*ก#$หนดให*เปHน
ก. อตร$เบ+ยประกนภยคงท+, ( Flat Rate หร8อ Fixed Rate)
ข. อตร$เบ+ยประกนภยขนส!ง ( Maximum Rate)
ค. อตร$เบ+ยประกนภยขนต,#$ ( Minimum Rate)
ง. อตร$เบ+ยประกนภยพสย ( Range Rate)
ก$รคA*มครองคว$มรบผดต=อผ!*ประสบภย ต$ม พรบ.คA*มครองผ!*ประสบภยจ$กรถ พ.ศ.2535 ให*
คว$มคA*มครองต=อช+วต ร=$งก$ย หร8ออน$มย ของ
ก. ผ!เ* อ$ประกนภย หร8อผ!*ขบข+,
ข. บAคคลในครอบครวซM,งอย!=ด*วยกนกบผ!เ* อ$ประกนภย หร8อล!กจ*$งของผ!เ* อ$ประกนภยในท$งก$รท+จ, *$ง
ค. บAคคลภ$ยนอก หร8อผ!*โดยส$ร
ง. ถ!กทAกข*อ
“จ#$นวนเงนค=$เส+ยห$ยเบ8องต*น” ต$ม พรบ.คA*มครองผ!*ประสบภยจ$กรถ พ.ศ.2535 ข*อใดถ!กต*อง
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138.
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ก. คว$มเส+ยห$ยต=อร=$งก$ยต$มท+,จ=$ยจรงไม=เกนจ#$นวน 15,000 บ$ท
ข. คว$มเส+ยห$ยต=อช+วต จ#$นวน 35,000 บ$ท
ค. คว$มเส+ยห$ยต=อร=$งก$ยและต=อช+วต รวมแล*วไม=เกน 50,000 บ$ท
ง. ถ!กทAกข*อ
ข*อใดไม=ใช= เหตAผลและนโยบ$ยในก$รตร$พระร$ชบญญตคA*มครองผ!*ประสบภยจ$กรถ พ.ศ.2535
ก. เพ8,อลดจ#$นวนอAบตเหตAและเปHนม$ตรก$รเพ8,อคว$มปลอดภยของประช$ชนผ!*ใช*รถใช*ถนน
ข. เพ8อ, ให*ผ!*ประสบภยจ$กรถได*ชดใช*ค=$เส+ยห$ยอย=$งทนท=วงท+และแน=นอน
ค. เพ8,อเปHนหลกประกนว=$สถ$นพย$บ$ลจะได*รบค=$รกษ$พย$บ$ลผ!*ประสบภยจ$กรถอย=$งแน=นอน
ง. เพ8อ, เปHนก$รส=งเสรมธAรกจประกนภยให*ม+ส=วนร=วมในก$รแบ=งเบ$คว$มเส+ยห$ยอนเกดจ$กรถ
รถยนตของหน=วยร$ชก$ร จะต*องจดให*ม+ก$รประกนคว$มเส+ยห$ยส#$หรบผ!*ประสบภยจ$กรถต$ม
พระร$ชบญญตคA*มครองผ!ป* ระสบภยจ$กรถ พ.ศ.2535 หร8อไม=อย=$งไร
ก. ต*องท#$ประกนภยทAกคน
ข. ต*องท#$ประกนภยเฉพ$ะรถยนตน,ง
ค. ต*องท#$ประกนภยเฉพ$ะรถส=วนกล$ง
ง. จะท#$ประกนภยหร8อไม=กEได*
น$ย ก. ขบข+,รถจกรย$นยนตซM,งลกขโมยม$ โดยท+,เจ*$ของรถได*ม+ก$รร*องทAกขต=อพนกง$นสอบสวน
แล*วและรถจกรย$นยนตคนดงกล=$วม+ประกนภยกบบรษทประกนภย เกดอAบตเหตAชนต*นไม*อย$กทร$บ
ว=$น$ย ก. จะได*รบคว$มคA*มครองต$ม พรบ. คA*มครองผ!*ประสบภยจ$กรถ พ.ศ.2535 หร8อไม= และจ$กท+ใ, ด
ก. ได*รบค=$เส+ยห$ยเบ8องต*นจ$กบรษทประกนภย ข. ได*รบค=$เส+ยห$ยเบ8องต*นจ$กกองทAนทดแทนผ!ป* ระสบภย
ค. ไม=ได*รบเน8อ, งจ$กผ!ข* บข+เ, ปHนผ!*ท#$ละเมดเอง
ง. ไม=ได*รบเน8,องจ$กเปHนรถจกรย$นยนตซMง, ลกขโมยม$
น$ย ก. ขบข+,รถจกรย$นยนตซM,งม+ประกนภยไว*กบบรษทประกนภย โดยม+ น$ย ข.เปHนผ!ซ* *อนท*$ย
เกดอAบตเหตAเฉ+,ยวชนรถยนตไม=ทร$บหม$ยเลขทะเบ+ยนซM,งได*หลบหน+ไป เปHนเหตAให* น$ย ข. เส+ยช+วต
ซMง, พนกง$นสอบสวนได*ลงคว$มเหEนว=$ รถจกรย$นยนตท+ห, ลบหน+ไปเปHนฝG$ยท+,ต*องรบผดต$มกฎหม$ย
อย$กทร$บว=$ น$ย ข. จะได*รบคว$มคA*มครองต$มพระร$ชบญญตคว$มคA*มครองผ!*ประสบภยจ$กรถพ.ศ.2535 หร8อไม=
ก. ไม=ได*รบเน8อ, งจ$กค!=กรณ+เปHนฝG$ยผดและหลบหน+ไป
ข. ได*รบเฉพ$ะค=$เส+ยห$ยเบ8องต*นเปHนค=$ปลงศพ
ค. ได*รบค=$ปลงศพเตEมต$มกรมธรรม 100,000 บ$ท ง. ได*รบค=$ปลงศพจ#$นวน 40,00 บ$ท เน8อ, งจ$กค!=กรณ+หลบหน+ไป
น$ยเอกชย ขบข+ร, ถจกรย$นยนต ซM,งม+ประกนภยต$ม พรบ.คA*มครองผ!ป* ระสบภยจ$กรถ
พ.ศ.2535 โดยม+น$ยส$ยนตน,งซ*อนท*$ยม$ด*วย โดยขบไปต$มถนนด*วยคว$มเรEวประกอบกบฝนตก
ถนนล8,นรถจMงเส+ยหลกแฉลบไปชนต*นไม*ข*$งท$ง น$ยเอกชย และน$ยส$ยนต เส+ยช+วตทนท+ทงสองคน
ท$ย$ทโดยธรรมของบAคคลทงสองจะม+สทธไปขอรบชดใช*ค=$สนไหมทดแทนจ$กบรษทประกนภยได*ดงน+
ก. น$ยเอกชย 10,000 บ$ท น$ยส$ยนต 15,000 บ$ท
ข. น$ยเอกชย 50,000 บ$ท น$ยส$ยนต 50,000 บ$ท
ค. น$ยเอกชย 50,000 บ$ท น$ยส$ยนต 100,000 บ$ท
ง. น$ยเอกชย 35,000 บ$ท น$ยส$ยนต 100,000 บ$ท
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