
 

 

 
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จ ากัด 

 
 

คู่มือเตรียมสอบความรู้ 
เพื่อขอใบอนุญาตประกันวินาศภัยโดยตรง 

 
   

 
   

 
 

 
 
                                                                                



 

 

ค าน า 
  คู่มือเตรียมสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยฉบับนี้ ทาง
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากดั ได้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและตัวแทนที่ต้องการเตรยีม
ตัวสอบ และใช้เสริมความรู้ด้านการประกันวินาศภัย เพื่อจะได้เป็นนักประกันภัยมืออาชีพ ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทําการเป็นตัวแทน หรือ 
นายหน้าประกันภัย ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน” 
 
  ทางบริษัทฯ หวังว่าคู่มือเล่มนีจ้ะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจในการประกันวินาศภัย
เบื้องต้นได้ และนําไปใช้ในการสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยต่อไป 
ขอให้โชคดีทุกท่านครับ 
 
  ด้วยความปรารถนาดีจาก 
  
 
           บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากดั 
 
 
 
         
 
 
 
 
 



 

 

ข้อสอบ “วิชา จรรยาบรรณนายหน้า” 
(ออกข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน บังคับให้ผู้สอบต้องสอบให้ผ่าน 7 คะแนนขึ้นไป) 
(ทางทีมงานยังไม่มีข้อสอบ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก คปภ. และ บริษัทประกันภัย) 

 

จรรยาบรรณและศีลธรรมในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
 

ความส าคัญของจรรยาบรรณ 
 

 จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพที่
กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง 
และส่งเสริมวิชาชีพ เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น 
 

ประโยชน์ของจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ใช้บริการวิชาชีพ 
 

1. เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจประกันภัยและสังคม 
2. สร้างความเชื่อถือด้วยบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า 
3. เสริมสร้างความภูมิใจในวิชาชีพ 

 

คุณลักษณะของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดี 
 

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
2. เคารพสิทธิประโยชน์ของผู้อื่น 
3. มีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย 
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5. รักษาคํามั่นสัญญา 
6. มีศีลธรรมและคุณธรรมประจําใจ 
7. ไม่โอ้อวดหรือโฆษณาเกินความจริง 
8. ไม่ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งขัน 

 

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
 

1. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

2. สมาคมประกันวินาศภัย 
3. สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 



 

 

4. สถาบันประกันภัยไทย 
5. บริษัทประกันวินาศภัย 

 

ผลกระทบของจรรยาบรรณต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 
 

1. เสื่อมเสียชื่อเสียงบริษัทและทําลายภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัย 
2. ลูกค้าขาดความเชื่อถือศรัทธาในตัวนายหน้าประกันวินาศภัย 
3. ธุรกิจขาดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
4. สังคม ชุมชน ประเทศชาติได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 

จรรยาบรรณในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
 

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิด
ศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใด ๆ 

  

นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่สนับสนุนการกระทําอันเป็น
ความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งที่ไม่
ควรได้ ต้องชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยทรายโดยไม่
ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอาประกันภัยทําประกันวินาศภัยอย่างตรงตามความ ต้องการ อันจะนํามาซึ่งภาพพจน์
ที่ดีของธุรกิจ 
 

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
   

นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สําคัญ โดยให้คําปรึกษา แนะนํา และจัดการดูแลเกี่ยวกับการปร ะกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรวมทั้งการ
ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ําเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย เช่น ต้องแนะนําชี้แจงให้ผู้
เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระทํา หรือผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้อง
ชําระเบี้ยประกนัภัยตามที่กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัย  ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่ประกันวินาศภัยไว้อย่าง
ปกติ ตามวิสัยของวิญํูชนจะพึงปฏิบัติ เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 
 

3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจ
โดยตลอด 

 

นายหน้าที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพ อาทิเช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
กํากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อ



 

 

สภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้พัฒนา และเปลี่ยนแปลง
จากอดีตค่อนข้างมาก ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยบางประเภทมีความสลับซับซ้อน บางประเภทได้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมะสมกับภัยต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป ท้ังการที่นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ที่ชี้ช่อง 
หรือจัดการให้บุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทโดยกระทําเพื่อบําเหน็จ เนื่องจากการนั้น ดังนั้น นาย
หน้าฯ จึงต้องเป็นบุคคลท่ีต้องพัฒนาให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลาย สามารถท่ีจะ
อธิบายให้ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ได้เห็นความแตกต่างของสินค้า (ผลิตภัณฑ)์ ทั้งในด้านความคุ้มครอง 
เงื่อนไข ข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เสนอแนะว่ากรมธรรม์ประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้าน
ราคา (เบี้ยประกันภัย) และความคุ้มครอง การพัฒนาความรู้ ความสามารถของนายหน้าฯ เพื่อที่จะรอรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ส่ง ผลให้นายหน้าฯ มีรายได้จากการประกอบอาชีพดังกล่าว
เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ นายหน้าฯ ยังสามารถหาความรู้
เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ โดยไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เช่น ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทักษะการพูด การนําเสนอ หรือ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถจะทําให้
นายหน้าประกันวินาศภัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากในยุคปัจจุบัน 
 

4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยต่อบุ คคลภายนอกอื่นใด 
ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย  

  

นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัท 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เช่น การที่นายหน้า
ประกันวนิาศภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยประสบปัญหาทางด้านการเงิน ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้ง
ไม่สามารถชําระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ตรงตามกําหนดที่นัดหมาย จึงเปิดเผยเรื่องนี้ให้
บุคคลอื่นฟัง อาจทําให้เกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์ต่อผู้เอาปร ะกันภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้
ทราบข่าวจากแหล่งข่าวท่ีเช่ือถือได้วา่ บริษัทประกนัวนิาศภยัทีส่่งงานอยู ่มีฐานะทางการเงินไม่ค่อยจะม่ันคง จึง
นําเรื่องดังกล่าวไปแจ้งเพื่อนซึ่งกําลังจะตัดสินใจทําประกันวินาศภัยกับบริษัทนี้ อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทประกันภัย 
 

5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งในเพียงพอที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ 

  

โดยที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ดังนั้นจึง
เปรียบเสมือนว่านายหน้าฯ เป็น ผู้ที่ต้องจัดให้บุคคลสามารถทําประกันภัยเหมาะสมทั้งในด้านความคุ้มครอง 
และราคา (เบี้ยประกันภัย) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี ให้เป็นไปตามกรอบกติกา กฎหมายที่กํากับอยู่ สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้ เพื่ อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
 



 

 

6. ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการท่ีเกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 

นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องมีความรู้ ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของแต่ละบริษัทที่ตน
ต้องการส่งงานอย่างถ่องแท้ โดยศึกษาจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่าง ๆ ท้ังในแง่เงื่อนไขความคุ้มครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อที่จะสามารถแนะนําผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม และไม่ใช้ถ้อยคําที่แสดงออกไม่
ว่าจะเป็นการนําเสนอขายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนทั่วไปที่เป็นการสร้างความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่ งผลต่อ
ภาพพจน์ของธุรกิจ 

 

วิชาชีพกับจรรยาบรรณ 
 

1. จรรยาบรรณต่อลูกค้า   
- ควรมีความใส่ใจให้บริการ และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรมถูกต้อง 
 

2. จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน   
- ควรประกอบธุรกิจโดยมีการแข่งขันที่ถูกต้อง ไม่มีการให้ร้าย โจมตีคู่แข่งขัน หรือใช้วิธีการที่ไม่เ หมาะสม 

เพียงเพื่อแย่งงาน ควรแข่งขันกันโดยวิธีการที่ดีเป็นสําคัญ 
 

3. จรรยาบรรณต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิ  
- ควรตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของการประกันภัย โดยพัฒนาธุรกิจให้เกิดความมั่นคง และความ

น่าเชื่อถือศรัทธา ให้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทันที รวมทั้ งช่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม 

 

 

 

****************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อสอบ “วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ว่าด้วยประกันภัยนายหน้าประกันวินาศภัย 



 

 

(ออกข้อสอบ 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
1. สัญญาประกันภยัเกิดขึ้นเมื่อ 
 ก.  ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ 
 ข.  บริษัทออกกรมธรรม์ให้ 
 ค.  ผู้เอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัย 
 ง.  บริษัทตกลงรับประกันภัย แม้มิได้มีลายลักษณ์อักษร  
 
2. การประกันภัยค้ําจุน คืออะไร 
 ก.  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เสียหาย 
 ข.  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทุกประเภท 
 ค.  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยด้วย 
 ง .  การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 
3. สัญญาประกันภัย เป็น 
 ก.  สัญญาทางแพ่ง 
 ข.  สัญญาสําเร็จรูป 
 ค.  สัญญาที่ลงลายมือชื่อเพียงฝ่ายเดียว สามารถบังคับฟ้องร้องได้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
4. หากประสงค์จะซื้อรถยนต์ต่อจากผู้อื่น ซึ่งได้ทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ ต้องทําอย่างไร 
 ก.  ยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพื่อขอเอาประกันภัยใหม่ เพราะเปลี่ยนเจ้าของแล้ว 
 ข.  เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มาเป็นของผู้ซ้ือคนใหม่ ก็เพียงพอ 
 ค.  แจ้งบริษัทขอเปล่ียนผู้เอาประกันภัย ให้ทําการบันทึกสลักหลัง 
 ง.  ไม่ต้องทําอย่างไร เพราะกรมธรรม์ต้องคุ้มครองรถยนต์จนครบกําหนดอยู่แล้ว 
 
5. หากซื้อรถยนต์ต่อจากบุคคลอื่นที่ได้ทําประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ ต้องทําอย่างไร 
 ก.  ยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพื่อขอเอาประกันภัยใหม่ เพราะเปลี่ยนเจ้าของแล้ว 
 ข.  เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มาเป็นของผู้ซื้อคนใหม่ ก็เพียงพอ 
 ค.  แจ้งบริษัทขอเปล่ียนผู้เอาประกันภัย ให้ทําการบันทึกสลักหลัง 
 ง.  ไม่ต้องทําอย่างไร เพราะกรมธรรม์ต้องคุ้มครองรถยนต์จนครบกําหนดอยู่แล้ว 
 
6. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ราคาแห่งประมูลประกันภัย” หมายความถึง 



 

 

 ก.  ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย 
 ข.  ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย หักด้วยราคาความเสื่อมสภาพ 
 ค.  ราคาของส่วนได้เสียที่กําหนดไว้ในสัญญา 
 ง.  ราคาท่ีจะได้รับการชดใชเ้มื่อเกิดความเสียหาย 
 
7. ข้อใดไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 870 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีเอาประกันวินาศภัย
ทรัพย์สินสิ่งเดียวกันหลายบริษัท 
 ก.  ผู้เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้จากแต่ละบริษัทเท่า ๆ กัน 
 ข.  ผู้เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้ทั้งหมดตามจํานวนที่ตนได้รับความเสียหายจริง 
 ค.  ผู้รับประกันภัย จะต้องทําการชดใช้แบ่งตามสัดส่วนที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 
 ง.  ผู้รับประกันภัย จะต้องทําการชดใช้ก่อนหลังตามลําดับวันเวลาการรับประกันภัย 
 
8. นายเอกเช่าตึก 2 ชั้น ซึ่งมีมูลค่า 1,200,000 บาท ของนายอ้วนในราคาเดือนละ 10,000 บาท นายเอกได้ทําประกัน
อัคคีภัยตึกที่เช่าไว้กับ บริษัท A ในวงเงินเอาประกันภัย 800,000 บาท ต่อมาอีก 1 เดือน ก็ได้ทําประกันอัคคีภัยตึกดังกล่าว
กับบริษัท B อีกในวงเงิน 400,000 บาท รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์อีกในวงเงิน 100,000 บาท โดยทั้ง 2 กรมธรรม์ มีนายเอกเป็น
ผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์  ต่อมาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้ตึกเสียหายชั้น 2 ราคาท่ีประเมินความเสียหายเป็น
เงิน 200,000 บาท โดยเฟอร์นิเจอร์เสียหาย 20,000 บาท  นายเอกจะได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างไร 
 ก.  ได้รับจากบริษัท A 200,000 บาท ได้รับค่าเสียหายเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท B อีก 20,000 บาท 
 ข.  ได้รับจากบริษัท A 150,000 บาท ได้รับค่าเสียจากบริษัท B เป็นค่าตึก 50,000 บาท และเฟอร์นิเจอร์อีก 
       20,000 บาท 
 ค. ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท B 20,000 บาท 
 ง.  ไม่ได้รับค่าสินไหมใด ๆ เลย 
 
9. หลักเกณฑ์เรื่องใด ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ 
 ก.  หลักความสุจริต 
 ข.  หลักการเฉลี่ย 
 ค.  หลักละเมิด 
 ง.  หลักการรอนสิทธิ 
 
10. กรมธรรม์ประกันภัย กฎหมายกําหนดให้มีรายการใดดังต่อไปนี้เสมอ 
 ก.  ราคาแห่งมูลประกันภัย   ข.  วัตถุที่เอาประกันภัย 
 ค.  ชื่อผู้รับประโยชน ์    ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค. 
 



 

 

11. ในกรณีรถของท่านถูกรถของนายโจ ซึ่งมีประกันภัยชั้น 1 กับบริษัท A ชนเสียหาย โดยท่านเป็นฝ่ายถูก ท่านจะ
เรียกร้องได้อย่างไร 
 ก.  เรียกร้องค่าเสียหายจากนายโจ หรือ บริษัท A อีกทางหนึ่ง 
 ข.  เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท A หากได้ไม่ครบเรียกส่วนที่เหลือจากนายโจ 
 ค.  เรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งจากบริษัท A และ นายโจ ต้องร่วมกันรับผิดของต่อท่าน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
12. รายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมาย อาจไม่มีรายการข้อใดต่อไปนี้ก็ได้ 
 ก.  ชื่อบริษัท     ข.  ชื่อผู้ชําระเบี้ยประกันภัย 
 ค.  ชื่อผู้เอาประกันภัย    ง.  ไม่มีข้อถูก 
 
13. สัญญาประกันภัยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ 
 ก.  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้ชําระเบี้ยประกันภัย 
 ข.  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และตัวแทนนายหน้าประกันภยั 
 ค.  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้ขอเอาประกันภัย 
 ง.  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ 
 
14. บุคคลภายนอกที่เป็นวัตถุประสงค์ของการประกันภัยค้ําจุน หมายถึง 
 ก.  บุคคลทุกคนที่มิใช่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 ข.  บุคคลที่มใิช่บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย 
 ค.  บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของผู้เอาประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
15. โมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง 
 ก.  การกระทําที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้าง 
 ข.  การกระทําที่เสียเปล่ามาแต่ต้นไม่มีผลบังคับได้เลย 
 ค.  การกระทําที่ถือได้ว่าขัดต่อกฎหมาย ถือว่าไม่มีการแสดงเจตนา 
 ง.  การกระทําที่สมบูรณ์เฉพาะบางส่วนจนกว่าจะให้สัตยาบัน 
 
16. ผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง 
 ก.  คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
 ข.  คูส่ัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ค.  บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน 
 ง.  บุคคลผู้จะพึงได้รับเบี้ยประกันภัย 



 

 

17. ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก.  ได้ เพราะกฎหมายระบุไว้ 
 ข.  ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ 
 ค.  ไม่ได้ เพราะไม่ถูกต้องตามหลักการประกันภัย 
 ง.  ได้หรือไม่ แล้วแต่บริษัทจะอนุมัติให้เป็นราย ๆ ไป 
 
18. ตามสัญญาประกันภัย เงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องส่งให้กับผู้รับประกันภัย เรียกว่า 
 ก.  ค่าสินไหมทดแทน    ข.  ดอกเบี้ย 
 ค.  เบี้ยประกันภัย    ง.  ค่าธรรมเนยีม 
 
19.  คําว่า “ผู้รับประกันภัย” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึง 
 ก.  คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ 
 ข.  ตัวแทนผู้ได้รับมอบอํานาจหรือนายหน้า 
 ค.  คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
 ง.  บุคคลผู้จะพึงได้รับคา่สินไหมทดแทน 
 
20. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่า 
 ก.  ผู้รับประโยชน์ 
 ข.  ผู้เอาประกันภัย 
 ค.  ผู้รับประกันภัย 
 ง.  ผู้ซ้ือ 
 
21. คําว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ในความหมายของการประกันภัย หมายถึง 
 ก.  บุคคลที่เป็นทายาทของผู้เสียหาย 
 ข.  บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการเอาประกันภัย 
 ค.  บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
22.  สัญญาประกันภัยจะมีผลผูกพันคู่สัญญา ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันไว้นั้น ถูกต้อง
หรือไม่ 
 ก.  ถูกต้อง 
 ข.  ไม่ถูกต้อง บางเรื่องกฎหมายกําหนดให้ทําได้ 
 ค.  ผู้เอาประกันภัยไม่จําเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 



 

 

23. คํากล่าวที่ว่า “สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน” ถูกหรือไม่ 
 ก.  ไม่ถูก 
 ข.  ถูก 
 ค.  ที่ถูกเป็นสัญญาฝ่ายเดียว 
 ง.  ที่ถูกเป็นสัญญาระหว่างผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ 
 
24. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตใจต่อกันอย่างยิ่ง กรณีใดบ้างที่ถือว่าขาดคุณสมบัติข้อนี้ 
 ก.  ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง 
 ข.  ตัวแทนประกันชีวิตไมแ่ถลงข้อความจริงให้ผู้เอาประกันชีวิตทราบ 
 ค.  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยแถลงข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสําคัญของสัญญา 
 ง.  ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสําคัญของสัญญา 
 
25. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต คํากล่าวนี้ทา่นเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ 
 ก.  ถูกต้อง 
 ข.  ไม่ถูกต้อง 
 ค.  ไม่จําเป็นต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ง.  เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอาเอง 
 
26. กรมธรรม์ประกันภัยนั้น กฎหมายบัญญัติว่าต้องลงลายมือชื่อของ 
 ก.  ผู้รับประโยชน ์    ข.  ผู้เอาประกันภัย 
 ค.  ผู้รับประกันภัย    ง.  ผู้รับประกันภัยร่วมกับผู้เอาประกันภัย 
 
27. เมื่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยตกลงทําสัญญาประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือไม่ 
 ก.  ต้องส่งมอบกรมธรรม์ให้ ถ้าผู้เอาประกันภัยร้องขอ 
 ข.  ต้องส่งมอบกรมธรรม์ให้ แม้ผู้เอาประกันภัยจะไม่ร้องขอ 
 ค.  จะส่งมอบให้หรือไม่ ย่อมแล้วแต่ผู้รับประกันภัย 
 ง.  จะส่งมอบให้หรือไม่ก็ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ 
 
28. กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบให้กับผู้เอาประกันภัยนั้น 
 ก.  ต้องมีเนื้อความต้องตามสัญญา 
 ข.  ไม่จําเป็นต้องมีเนื้อความต้องตามสัญญา 
 ค.  จะส่งมอบให้หรือไม่ ย่อมแล้วแต่ผู้รับประกันภัย 
 ง.  จะส่งมอบให้หรือไม่ก็ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ 



 

 

29. เหตุการณ์ข้อใดแสดงว่าบริษัทได้คุ้มครองให้ประกันภัยแล้ว 
 ก.  น.ส.เหมี่ยว โทรแจ้งบริษัท A ประกันภัย ขอประกันภัยรถยนต์โดยแจ้งรายละเอียดของรถ และบริษัทได้
       แจ้งเลขที่การรับประกันภัยให้ น.ส.เหมี่ยว ทราบ โดย น.ส.เหมี่ยวยังมิได้จ่ายเบี้ยประกันภัย 
 ข.  นายดํา กรอกใบคําขอเอาประกันชีวิต และชําระเบี้ยกันภัยที่ บริษัท B สํานกังานใหญ่ 
 ค.  นายแดง ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบริษัทประกันชีวิต C ว่ายินดีรับประกันชีวิตให้โดยต้องเพิ่มเบี้ยประกันภัย
       อีก 200 บาท 
 ง.  น.ส.แอน ได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคาร ซ่ึงธนาคารได้มีสัญญากับ บริษัท D ประกันชีวิตให้การ   
      รับประกันชีวิตแก่ลูกค้าธนาคารเพื่อคุ้มครองหนี้ โดยมีธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ 
 
30. สัญญาประกันภัย เป็นสัญญาประเภทใด 
 ก.  สัญญาต่างตอบแทน    ข.  สัญญาฝ่ายเดียว 
 ค.  สัญญาที่ต้องการรับผิดต่อบุคคลภายนอก ง.  ถูกทุกข้อ 
 
31. วัตถุต่อไปนี้ สิ่งใดเอาประกันภัยไม่ได้ 
 ก.  ความซื่อสัตย์สุจริต    ข.  ความประมาทเลินเล่อของมนุษย์ 
 ค.  ความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ   ง.  ไม่มีข้อถูก 
 
32. กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเสมอ คือ 
 ก.  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 
 ข.  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
 ค.  ราคาแห่งมูลค่าประกนัภัย 
 ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 
33. สัญญาประกันภัยมีคู่สัญญาอย่างน้อย 2 ฝ่าย คือ 
 ก.  ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประโยชน์ฝ่ายหนึ่ง 
 ข.  ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่ง 
 ค.  ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับตัวแทนประกันชีวิตฝ่ายหนึ่ง 
 ง.  ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับนายหน้าประกันชีวิตฝ่ายหนึ่ง 
 
34. กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีข้อความระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เสมอไปหรือไม่ 
 ก.  จะต้องระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เสมอ 
 ข.  จะมีหรือไม่แล้วแต่ผู้เอาประกันภัย 
 ค.  จะมีหรือไม่แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง.  จะต้องระบุชื่อเพราะกฎหมายกําหนดไว้ 



 

 

35. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายความว่า 
 ก.  ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยไม่มีหน้าที่ใด ๆ 
 ข.  ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ได้กําหนดไว้ แต่ผู้เอาประกันภัยไม่มีหน้าที่ใด ๆ 
 ค.  ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัยตามที่กําหนดไว้ และผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้เงินเมื่อมี
      การมรณะ หรือเมื่อสัญญาครบอายุตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
 ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค. 
 

************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อสอบ “วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551)” 
(ออกข้อสอบ 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
1. นายเต่า อายุ 25 ปี มีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศมาเลเซีย ได้สอบความรู้เกี่ยวกบัการประกันวินาศภัยแล้ว จึง
มายื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ดังนี้ นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ให้ นายเต่า ได้หรือไม่ 
 ก.  ได้ 
 ข.  ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายกําหนดไว้ว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย 
 ค.  ได้ โดยยื่นคําร้องขอผ่อนผันต่อนายทะเบียน 
 ง.  ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้ขอจะต้องมีภูมิลําเนาในประเทศไย 
 
2. ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดดังต่อไปนี้ จะทําให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย คือ 
 ก.  ลักทรัพย ์     ข.  ชิงทรัพย์ 
 ค.  ฆ่าคนตาย     ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
3. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ก.  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 ข.  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 ค.  เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
 
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ก.  บรรลุนิติภาวะ    ข.  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
 ค.  ไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ก.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ข.  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยใน 
                    ระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวนิาศภัย 
 ค.  สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตร และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 



 

 

6. ข้อใดเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ก.  ถูกศาลพิพากษาจําคุกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา 
 ข.  ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ค.  ผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
7. น.ส.แดง จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได ้      
 ข. ได้ ถ้านายทะเบียนเห็นสมควร 
 ค. ได้ ถ้าบริษัทประกันภัยที่ตนประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยยินยอม 
 ง.  ได้ ถ้าสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ เพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ 
 
8. บุคคลประเภทใดบ้างที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
 ก.  บุคคลธรรมดา    ข.  นิติบุคคล 
 ค.  เป็นได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
9. นายหน้าประกันวินาศภัย จะรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท ได้หรือไม่ 
 ก.  ได้ โดยไม่ต้องรับมอบอํานาจจากบริษัท 
 ข.  ได้ โดยได้รับมอบอํานาจจากบริษัท 
 ค.  ได้ โดยได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือจากบริษัท 
 ง.  ไม่ได้ 
 
10. นายหน้าประกันวินาศภัย จะทําสัญญาประกันวินาศภัยในนามบริษัท ไดห้รือไม่ 
 ก.  ได้ โดยไม่ต้องรับมอบอํานาจจากบริษัท 
 ข.  ได้ โดยได้รับมอบอํานาจจากนายทะเบียน 
 ค.  ได้ โดยได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือจากบริษัท 
 ง.  ไม่ได้ 
 
11. น.ส.เจน เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้กระทําการรับเบี้ยประกันในนามบริษัท โดยมิได้รับมอบอํานาจเป็น
หนังสือจากบริษัท จะมีโทษสถานใด 
 ก.  จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 ข.  จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค.  จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 ง.  จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



 

 

12. หนังสือมอบอํานาจให้นายหน้าประกันวินาศภัยรับเบี้ยประกันภัยแทนบริษัท ต้องทําตามแบบที่ผู้ใดกําหนด 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้รักษาการ ตาม พ.ร.บ.) 
 ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ค.  บริษัทประกันภัย 
 ง.  นายทะเบียน (เลขาธิการ คปภ. หรือ ผู้ซ่ึงเลขาธิการ คปภ. มอบหมาย) 
 
13. ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองวาระติดต่อกันแล้ว และได้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตต่อไป ใบอนุญาตที่ออกในคราวต่อไป จะมีกําหนดอายุกี่ปี 
 ก.  1 ปี      ข.  2 ปี 
 ค.  3 ปี      ง.  5 ปี 
 
14. การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่ผู้ใดกําหนด 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ค.  บริษัท 
 ง.  นายทะเบียน 
 
15. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจะสิ้นสุดลงในกรณใีดบ้าง 
 ก.  ขาดต่ออายุใบอนุญาต 
 ข.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 ค.  ผู้ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิต 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
16. ผู้มีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย คือ 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข.  ศาล 
 ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ง.  นายทะเบียน 
 
17. นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียน 
 ก.  ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551) 
 ข.  ติดยาเสพติดให้โทษ 
 ค.  มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 ง.  ถูกทุกข้อ 



 

 

18. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551) ให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อ 
 ก.  กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551) 
 ข.  ขาดคุณสมบัติในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ค.  ดําเนินงานทําให้เกดิ หรืออาจทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์             
      ประกันภัยหรือประชาชน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
19. เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของผู้ใดแล้ว นายทะเบียนจะต้องแจ้งคําเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้ผู้นั้นทราบหรือไม่ 
 ก.  ต้องแจ้งให้ทราบ     
 ข.  ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
 ค.  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียน   
 ง.  ไม่ต้องแจ้งแต่แจ้งให้บริษัทที่ผู้นั้นเป็นนายหน้าทราบ 
 
20. นายหน้าประกันวินาศภัยที่ถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอาจยื่นอุทธรณ์คําส่ัง 
เพิกถอนใบอนุญาตได้ภายในกําหนดเวลากี่วันนับแต่วันที่ได้ทราบคําส่ัง 
 ก.  15 วัน     ข. 30 วัน 
 ค.  60 วัน     ง.  90 วัน 
 
21. ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียน คือ 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ค.  ศาล 
 ง.  นายทะเบียน 
 
22. กรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยเห็นชอบกับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของผู้ถูกถอน
ใบอนุญาต ซ่ึงได้อุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อรัฐมนตรี บุคคลนั้นจะยื่นฎีกาต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่ 
 ก.  ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ 
 ข.  ไม่ได้ เพราะกฎหมายบัญญัติคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 ค.  ได้ ถ้านายกรัฐมนตรีเห็นสมควรระงับไว้พิจารณา 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
 



 

 

23. กรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือชื่อของบุคคลใด 
 ก.  ต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการบริษัท 
 ข.  ต้องลงลายมือชื่อของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ลงลายมือชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยแทนบริษัท 
 ค.  ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริษัท ตามที่ได้จดทะเบียนไว้หรือผู้จัดการสาขาของบริษัท
      ต่างประเทศ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภัย 
 ง. ไม่มีคําตอบที่ถูกต้อง 
 
24. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยได้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย
จากบริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีนี้ให้ 
 ก. สันนิษฐานว่า ผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ชําระเบี้ยประกันภัยแกบ่ริษัทประกันภัยแล้ว 
 ข.  ถือว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นยังมิได้ชําระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท 
 ค.  ถือว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ชําระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยแล้ว 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
25. บริษัทประกันภัยจะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผูร้ับชําระเบี้ยประกันภัยได้ 
 ก.  นายหน้าประกันวินาศภัย     
 ข.  ตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ค.  พนักงานของบริษัทซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน  
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
26. ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยมีแบบ หรือ ข้อความ แตกต่างไปจากแบบ หรือ ข้อความ ที่นายทะเบียน
ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์จะมีสิทธิต่อบริษัทอย่างไร 
 ก.  จะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้ เพราะสัญญาเกิดขึ้นแล้ว 
 ข.  บริษัทต้องรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบ หรือ ข้อความ ที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 
 ค.  ให้บริษัทต้องรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยหรือ ข้อความ ที่บริษัทออกให้นั้น 
 ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค. 
 
27. อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
 ก.  นายทะเบียน     ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ง.  ศาล 
 
 
 



 

 

28. กรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบท้าย ที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก 
 ก.  นายทะเบียน     ข.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ง.  ศาล 
29. บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้นั้น 
 ก.  ต้องมีหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด 
 ข.  ต้องดํารงไว้ซึ่งกองทุนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด 
 ค.  ต้องมีหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียนตามจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง และต้องดํารงไว้ซึ่ง
       เงินกองทุนตามจํานวนทีก่ฎหมายกําหนด 
 ง.  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน และไม่ต้องดํารงไว้ซึ่งเงินกองทุนแต่อย่างใด 
 
30. หลักทรัพย์ประกันที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน เพื่อ 
 ก.  เพื่อให้เจ้าหนี้ของบริษัทยึดไปใช้หนี้เมื่อมีหนี้สิน 
 ข.  เพื่อให้รัฐบาลยึดไปใช้หนี้ค่าภาษอีากร 
 ค.  เพื่อไว้ใช้จ่ายคืนผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนใครอื่น เมื่อผู้ถือหุ้นบริษัทร้องขอ 
 ง.  เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในอันที่จะได้รับชําระหนี้ เมื่อบริษัทเลิกกิจการ 
 
31. เบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย บริษทัจะนําไปลงทุนหาดอกผลได้ดังนี้ 
 ก.  ลงทุนอะไรก็ได้ เพื่อให้ได้ดอกผลมากที่สุด 
 ข.  จะลงทุนได้เฉพาะตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 ค.  จะลงทุนได้เฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
32. น.ส.ยุ้ย ได้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้แล้ว น.ส.ยุ้ย จะกระทําการต่อไปนี้ได้หรือไม่ 
 ก.  กระทําการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ทันที 
 ข.  กระทําการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว 
 ค.  กระทําการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ทันที แต่ยังไม่มีสิทธิรับเบี้ยประกันภัย 
 ง.  กระทําการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ เมื่อได้รับมอบหมายอํานาจเป็นหนังสือจากบริษัท 
 
33. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ก.  อาจยืมไปให้บุคคลอื่นใช้เพื่อขอรับค่านายหน้าจากบริษัทได้ 
 ข.  อาจใช้บุคคลอื่นไปแสดงต่อลูกค้าได้ 
 ค.  อาจนําไปใช้ดึงตัวแทนช่วงได้ 
 ง.  เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ขอรับใบอนุญาต 



 

 

34. นายตู่ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยมาแล้ว นายตู่ จะต้องรอให้พ้นระยะเวลากี่ปี จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีก 
 ก.  1 ปี   ข.  2 ปี   ค.  3 ปี   ง.  4 ปี  
 
35. นายทะเบยีนได้กําหนดอัตราค่าบําเหน็จสําหรับการประกันอัคคีภัยระยะเวลาหนึ่งปีถึงสามปี นายหน้าประกันวินาศ
ภัยจะได้ค่าบําเหน็จอันเนื่องจากการกระทําเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในอัตราเท่าใด 
 ก.  ไม่เกินร้อยละสิบ ของจํานวนเบี้ยประกัน 
 ข.  ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจํานวนเบี้ยประกัน 
 ค.  ไม่เกินร้อยละยี่สิบ ของจํานวนเบี้ยประกัน 
 ง.  ไม่เกินร้อยละยี่สิบสาม ของจํานวนเบี้ยประกัน 
 
36. การประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทจ่ายค่าบําเหน็จให้แก่นายหน้าประกันวินาศ
ภัย ได้หรือไม่ อย่างไร 
 ก.  ได้ ไม่เกินร้อยละสิบ ของจํานวนเบี้ยประกันภัย 
 ข.  ได้ ไม่เกินร้อยละสิบสอง ของจํานวนเบี้ยประกันภัย 
 ค.  ได้ ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจํานวนเบี้ยประกันภัย 
 ง.  ไม่ได้ 
 
37. การประกันสุขภาพ เฉพาะการประกันภัยโรคมะเร็ง นายทะเบียนกําหนดอัตราค่าบําเหน็จแก่นายหน้าประกันวินาศภัย
ไว้ในอัตราเท่าใด 
 ก.  ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจํานวนเบี้ยประกัน 
 ข.  ไม่เกินร้อยละสิบแปด ของจํานวนเบี้ยประกัน 
 ค.  ไม่เกินร้อยละยี่สิบ ของจํานวนเบี้ยประกัน 
 ง.  ไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของจํานวนเบี้ยประกัน 
 
38. อัตราเบี้ยประกันภัยที่เคยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะแกไ้ขเบี้ยประกันภัยได้หรือไม่ 
 ก.  ได้ เพราะ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย กําหนดไว้ 
 ข.  ไม่ได้ เพราะเคยให้ไปแล้ว 
 ค.  ได้ เพราะเป็นอํานาจของนายทะเบียน 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
 
 



 

 

39. ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ห้ามมิให้บริษัทรับประกันอัคคีภัย รายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน เพื่อวินาศภัยเดียวกัน
ภายในเขตที่นายทะเบียนกําหนด โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 
 ก.  10% ของเงินกองทุน 
 ข.  20% ของเงินกองทุน 
 ค.  25% ของเงินกองทุน 
 ง.  30% ของเงินกองทุน 
 
 
40. ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย นอกจากเงินค่าจ้าง หรือบําเหน็จที่บริษัทจ่ายตามปกติแล้ว บริษัทจะจ่ายสิ่งดังต่อไปนี้
ให้แก่ตัวแทน หรือนายหน้าอีกได้หรือไม่ 
 ก.  ให้เบิกค่าตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศได้ 
 ข.  ให้เบิกเงินสดหรือของตอบแทนพิเศษได้ 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ง.  จ่ายตามข้อ ก. หรือข้อ ข. ไม่ได้ 
 
41. นายเป้ เป็นบุคคลท่ีช่วยให้มีการทําสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท แต่นายเป้ ไม่ได้เป็นตัวแทน
ของบริษัท หรือนายหน้า บริษัทประกันภัยจะจ่ายบําเหน็จให้แก่นายเขย ได้หรือไม่ 
 ก.  จ่ายได้ เพราะนายเป้ ช่วยให้มีการทําสัญญาประกันภัย 
 ข.  จ่ายไม่ได้ เพราะนายเป้ ไม่ได้เปน็ตัวแทนหรือนายหน้า 
 ค.  จ่ายไม่ได้ เพราะ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ห้ามไว้ 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และ ข้อ ค. 
 
42. ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย บริษัทจะจ่ายเงินค่านายหน้า หรือค่าตอบแทนล่วงหน้าสําหรับงานที่ยังไม่ได้ทําให้แก่
บริษัท ได้หรือไม่ 
 ก.  ได้ เพราะเป็นสิ่งจูงใจ 
 ข.  ได้ เพราะเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ค.  ไม่ได้ เพราะ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ห้ามไว้ 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
43. ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง 
 ก.  มีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริษัท และประทับตราของบริษัท 
 ข.  มีลายมือชื่อของผู้จัดการสาขาของบริษัท และประทับตราของบริษัท 
 ค.  มีลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบบริษัท และประทับตราบริษัท 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 



 

 

44. เงินกองทุนตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย หมายความว่าอย่างไร 
 ก.  ทรัพย์สินส่วนเกินกว่าหนี้สินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สิน 
 ข.  หนี้สินของบริษัทที่ประเมินตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง.  ผิดทุกข้อ 
 
45. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อเลขาธิการ คปภ. ต้องกระทําการในระยะเวลาเท่าใด 
 ก.  ต้องไมเ่กิน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด / บริษัทมหาชนจํากัดแล้ว 
 ข.  ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด / บริษัทมหาชนจํากัดแล้ว 
 ค.  ไม่มีกําหนดเวลา  
 ง.  ยื่นเมื่อบริษัทพร้อม 
 
46. หุ้นของบริษัทต้องเป็นหุ้นประเภทใด 
 ก.  หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ    ข.  หุ้นบุริมสิทธิ 
 ค.  หุ้นกู ้     ง.  หุ้นวิสามัญ 
 
47. หุ้นของบริษัทจะทําการโอนได้หรือไม่ 
 ก.  ข้อบังคับของบริษัทต้องไม่มีข้อจํากัดในการโอนหุ้น 
 ข.  ข้อบังคับของบริษัทต้องกําหนดถึงสิทธิในการโอนหุ้นด้วย 
 ค.  การโอนหุ้นได้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ง.  การโอนหุ้นไม่ต้องรอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
48. บุคคลผู้มีสัญชาติไทยต้องมีจํานวนหุ้นอยู่ในบริษัทเท่าใด 
 ก.  ไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 ข.  ไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 ค.  ไม่มีจํานวนจํากัด 
 ง.  ผิดทุกข้อ 
 
49. บริษัทต้องมีกรรมการเป็นผู้มีสัญชาติไทยจํานวนเท่าใด 
 ก.  ไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 ข.  ไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 ค.  ไม่มีจํานวนจํากัดได้ 
 ง.  ผิดทุกข้อ 
 



 

 

50. ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในระยะเวลาเท่าใด 
 ก.  3 เดือน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 
 ข.  6 เดือน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 
 ค.  ชําระเมื่อส้ินปีปฏิทินทันที 
 ง.  ไม่มีกําหนดเวลา 
 
 
51. กรณีใด ให้ถือว่าบริษัทถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ก.  กรณีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทส้ินอายุ 
 ข.  กรณีมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด 
 ค.  กรณีบริษัทไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
52. การเปิดสาขา / ย้ายที่ตั้งสํานักงานใหญ่ / สํานักงานสาขาต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใด 
 ก.  นายทะเบียน     ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ค.  ท้ังข้อ ก. และข้อ ข.    ง.  ข้อ ก. หรือ ข. แล้วแต่บริษัทจะยื่น 
 
53. ผู้ใดสามารถใช้ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ประกันภัย” ได้ 
 ก.  บริษัท 
 ข.  สมาคมที่มีสมาชิกส่วนมากเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ค.  สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกส่วนมากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
54. หลักทรัพย์ใดดังต่อไปนี้ ที่บริษัทต้องวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นประกันตามประเภทของการประกันภัย 
 ก.  เงินสด 
 ข.  พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
 ค.  หลักทรัพย์อื่น ตามที่รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศกําหนด 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
55. หากหลักทรัพย์ประกันของบริษัทมีมูลค่าลดต่ํากว่าที่กําหนดในกฎกระทรวง ผู้ใดมีอํานาจให้บริษัทนําหลักทรัพย์มา
เพิ่มจนครบจํานวนที่กําหนด 
 ก.  นายทะเบียน     ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ค.  ท้ังข้อ ก. และข้อ ข.    ง.  ท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. แล้วแต่กรณี 
 



 

 

56. ในกรณีมีคําส่ังให้บริษัทนําหลักทรัพย์ประกันมาเพิ่ม บริษัทต้องกระทําภายในระยะเวลาเท่าใด 
 ก.  2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคําส่ัง   ข.  4 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 
 ค.  6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคําส่ัง   ง.  8 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคําส่ัง 
 
57. บริษัทต้องจัดสรรเงินสํารองสําหรับกรณีใดบ้าง 
 ก.  เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท 
 ข.  เงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน 
 ค.  เงินสํารองเพื่อการอืน่ตามที่ คปภ. กําหนด ง.  ถูกทุกข้อ 
58. บริษัทต้องดํารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นจํานวนเท่าใด 
 ก.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัย สิทธิที่ได้รับสําหรับปีปฏิทินที่ล่วงแล้วแต่ไม่ต่ํากว่า 30 ล้านบาท 
 ข.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเบี้ยประกันภัย สิทธิที่ได้รับสําหรับปีปฏิทินที่ล่วงแล้วแต่ไม่ต่ํากว่า 30 ล้านบาท 
 ค.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันภัย สิทธิที่ได้รับสําหรับปีปฏิทินที่ล่วงแล้วแต่ไม่ต่ํากว่า 30 ล้านบาท 
 ง.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเบี้ยประกันภัย สิทธิที่ได้รับสําหรับปปีฏิทินที่ล่วงแล้วแต่ไม่ต่ํากว่า 30 ล้านบาท 
 
59. บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบท้าย โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก.  ปรับไม่เกิน 100,000 บาท    
 ข.  ปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
 ค.  เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ง.  ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
60. ข้อใดคือข้อห้ามมิให้บริษัทกระทํา 
 ก.  ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
 ข.  ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นขอบของรัฐมนตรี 
 ค.  ฝากเงินไว้ทีอ่ื่นนอกจากที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
61. บุคคลใดต่อไปนี้ห้ามมิให้บริษัทตั้งหรือให้เป็นหรือทําหน้าที่เป็นผู้จัดการหรือพนักงานหรือที่ปรึกษาของบริษัท 
 ก.  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ข.  เป็นข้าราชการเมือง 
 ค.  เป็นขา้ราชการซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมกิจการ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 



 

 

62. บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายคืนแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจ่ายคืนไปโดยไม่สุจริต จะต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก.  ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้าเป็นการกระทําความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท 
       ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 ข.  ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และถ้าเป็นการกระทําความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท 
       ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝนือยู่ 
 ค.  ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้าเป็นการกระทําความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 50,000 บาท 
       ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 ง.  ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และถ้าเป็นการกระทําความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 50,000 บาท 
       ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
63. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจะสิ้นสุดในกรณีใด 
 ก.  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ข.  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการของบริษัท 
 ค.  เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
64. สัญญาประกันภัยใด ที่บริษัทต้องยื่นรายการเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อนายทะเบียน 
 ก.  การประกันอัคคีภัย    ข.  การประกันภัยต่อ 
 ค.  การประกันภัยรถยนต ์   ง.  ถูกทุกข้อ 
 
65. บริษัทต้องกระทําการยื่นรายการที่เกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาใด 
 ก.  ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ทําสัญญาประกันภัยรายนั้น 
 ข.  ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ทําสัญญาประกันภัยรายนั้น 
 ค.  ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ทําสัญญาประกันภัยรายนั้น 
 ง.  ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้ทําสัญญาประกันภัยรายนั้น 
 
66. กรณีใดที่บริษัทต้องเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว 
 ก.  บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือ
      ประชาชน 
 ข.  บริษัทไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน 
 ค.  บริษัทเก็บเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจประกันภัยไม่ได้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 



 

 

67. ผู้ใดมีอํานาจสั่งให้บริษัทถอดถอนกรรมการหรือบุคคล ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท จะเป็นเหตุให้
บริษัทมีฐานะ หรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 
 ก.  นายทะเบียน     ข.  สมาคมประกันวินาศภัย 
 ค.  มีมติท่ีประชุม    ง.  ถูกทุกข้อ 
 
68. เมื่อบริษัทประสงค์ต้องการเลิกกิจการ ต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้ใด และต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาเท่าใด 
 ก.  ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนเลิกกิจการ 
 ข.  ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเลิกกิจการ 
 ค.  ต้องแจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนเลิกกิจการ 
 ง.  ต้องแจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเลิกกิจการ 
 
69. บริษัทใดไม่นําส่งเงนิเข้ากองทุนให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กําหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราเท่าใด 
 ก.  ร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินที่ไม่ได้นําส่ง  ข.  ร้อยละ 5 ต่อเดือนของเงินที่ไม่ได้นําส่ง 
 ค.  ร้อยละ 10 ต่อเดือนของเงินที่ไม่ได้นําส่ง ง.  ร้อยละ 15 ต่อเดือนของเงินที่ไม่ได้นําส่ง 
70. ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งไม่มีผู้ใดเรียกร้องจากบริษัทจนพ้นอายุความ หลังบริษัทต้องส่งเงินดังกล่าวไปยังที่ไดและ
ภายในเวลาเท่าไร 
 ก.  ส่งเข้ากองทุนภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ครบกําหนดอายุความ 
 ข.  ส่งเข้ากองทุนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ครบกําหนดอายุความ 
 ค.  ส่งเข้ากองทุนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ครบกําหนดอายุความ 
 ง.  ส่งเข้ากองทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ครบกําหนดอายุความ 
 
71. รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในกรณีใด 
 ก.  เมื่อปรากฏว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 
 ข.  บริษัทหยุดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร 
 ค.  บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
72. กรณีใดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน / เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 
 ก.  จ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 
 ข.  เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่บริษัทไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษา จนพ้น
      ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบังคับ 
 ค.  มีพฤติกรรมแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าไม่ประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 



 

 

73. บริษัทจ่ายบําเหน็จแก่บุคคลที่ช่วยให้มีการทําสัญญาประกันภัย ซึ่งไมใ่ช่ตัวแทน / นายหน้าของบริษัท มีระวางโทษ 
 ก.  ปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
 ข.  ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
 ค.  ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และจําคุกไม่เกิน 1 ปี 
 ง.  ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และจําคุกไม่เกิน 1 ปี 
 
74.  การยื่นคําขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ให้กระทําภายในระยะเวลาเท่าใด 
 ก.  ภายในกําหนด 2 เดือน ก่อนใบอนุญาตส้ินผล และได้รับการอบรมด้านประกันวินาศภัยแล้ว 
 ข.  ภายในกําหนด 3 เดือน ก่อนใบอนุญาตส้ินผล และได้รับการอบรมด้านประกันวินาศภัยแล้ว 
 ค.  ภายในกําหนด 15 วัน ก่อนใบอนุญาตส้ินผล และได้รับการอบรมด้านประกันวินาศภัยแล้ว 
 ง.  ไม่มีกําหนดเวลา และได้รับการอบรมด้านประกันวินาศภัยแล้ว 
 
75. ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ได้กําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าไว้อย่างไร 
 ก.  ต้องมีอายุ 15 ปี    ข.  ต้องมีอายุ 18 ปี 
 ค.  ต้องมีอายุ 19 ปี    ง.  บรรลุนิติภาวะ 
76. คําว่า “นายหน้าประกันวินาศภัย” ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย หมายความว่าอย่างไร 
 ก.  ผู้ซ่ึงบริษัทมอบหมายให้ทําการชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท 
 ข.  ผู้ซ่ึงชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระทําเพื่อบําเหนจ็เนื่องจากการนั้น 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง.  ผิดทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 
77. น.ส.แดง ซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะกระทําได้หรือไม่ 
 ก.  ได ้      ข.  ไม่ได้ 
 ค.  ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน  ง.  ได้ แต่ต้องขออนุญาตจาก คปภ. 
 
78. นายโจ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ดังนี้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยของนายโจ มีอายุใช้ได้ถึง 
 ก.  31 สิงหาคม 2553    ข.  30 กันยายน 2553 
 ค.  1 ตุลาคม 2553    ง.  1 ธันวาคม 2553 
 
 
 
 



 

 

79. นายโต้ง เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้ย้ายภูมิลําเนาไปอยู่ต่างประเทศ ดังนี้จะมีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่ อย่างไร 
 ก.  ไม่มีผลกระทบ 
 ข.  เป็นเหตุให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตในปีถัดไปได้ 
 ค.  ทําให้ใบอนุญาตของนายโต้ง ส้ินสุดลง 
 ง.  เป็นเหตุให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ เพราะขาดคุณสมบัติ 
 
80. นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งไม่ลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามที่นายทะเบียนกําหนด ต้องระวางโทษ 
 ก.  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท   ข.  ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
 ค.  ปรับไม่เกิน 30,000 บาท   ง.  ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
 
81. กรณีนายหน้าประกันวินาศภัยประสงค์จะย้ายสํานักงาน จะต้องแจ้งย้ายภายในกี่วันนับแต่วันที่ย้าย 
 ก.  3 วัน   ข.  5 วัน   ค.  7 วัน   ง. 15 วัน 
 
82. กรณีมีเหตุจะต้องลงในสมุดทะเบียน นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องลงรายการในสมุดทะเบียนภายในกี่วัน 
 ก.  3 วัน   ข.  5 วัน   ค.  7 วัน   ง. 15 วัน 
  
83. ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย คือใคร 
 ก.  นายทะเบียน     ข.  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ง.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
84. บุคคลใดกระทําการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ต้องระวางโทษเท่าใด 
 ก.  จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 ข.  จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 ค.  จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 ง.  จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
85. หากนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใดได้รับการแต่งตั้งในตําแหน่งหน้าที่ใดในบริษัท จึงจะไม่ทําให้ใบอนุญาตการเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 ก.  พนักงานบริษัท    ข.  ผู้จัดการบริษัท 
 ค.  กรรมการบริษัท    ง.  ที่ปรึกษาบริษัท 
 
 
 
 



 

 

86. บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
 ก.  ผู้เยาว์ 
 ข.  บุคคลวิกลจริต 
 ค.  ผู้ที่เป็นบุคคลล้มละลายอยู่ในขณะขอรับใบอนุญาตนายหน้า 
 ง.  ผู้ที่เคยต้องโทษจําคุก 1 เดือนในความผิดลหุโทษ และได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 
87. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด 
 ก.  9 เมษายน 2535    ข.  10 เมษายน 2535 
 ค.  11 เมษายน 2535    ง.  12 เมษายน 2535 
 
88. ผู้รักษาการ ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551) คือใคร 
 ก.  นายทะเบียน     ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ง.  ผิดทุกข้อ 
 
89. พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย แต่งตั้งโดยบุคคลใด 
 ก.  นายทะเบียน     ข.  คณะกรรมการ คปภ. 
 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์  ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
90. กองทุนเพื่อการใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย ให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร 
 ก.  กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
 ข.  กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกจิประกันวินาศภัย 
 ค.  กองทุนเพื่อความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ง.  กองทุนเพื่อความมั่นคง และเสถียรภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย 

 
ข้อสอบ “วิชา หลักการประกันวินาศภัย” 
(ออกข้อสอบ 14 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
1. คําว่า “Sum Insure” หมายถึง 
 ก.  จํานวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
 ข.  จํานวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิด 
 ค.  จํานวนเงินสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องได้ 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
 



 

 

2. ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้หมายถึง 
 ก.  ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินคงสภาพอยู่หรือได้รับความเสียหายจากการที่ทรัพย์นั้นถูกทําลาย 
 ข.  ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินคงสภาพอยู่หรือจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อทรัพย์ถูกทําลาย 
 ค.  ผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้น เมื่อคงสภาพอยู่หรือเมื่อทรัพย์สินนั้นถูกทําลาย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
3. ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ มีอะไรบ้าง 
 ก.  กรรมสิทธิ ์     ข.  สิทธิตามกฎหมาย 
 ค.  ความรับผิดตามกฎหมาย   ง.  ถูกทุกข้อ 
 
4. ข้อใดมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
 ก.  เจ้าของทรัพย ์    ข.  เจ้าหนี้ 
 ค.  ผู้ครอบครอง     ง.  ลูกหนี้ 
 
5. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ก.  ต้องเป็นค่าเสียหาย ณ สถานที่และในเวลาที่เกิดภัยขึ้น 
 ข.  ต้องไม่เกินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 ค.  ต้องเป็นความเสียหายจากบุคคลภายนอก 
 ง.  ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่เอาประกันภัย 
 
6. คําว่า “Deductible” หมายถึง 
 ก.  จํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่บริษัทต้องรับผิดชอบ 
 ข.  จํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 
 ค.  ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
 ง.  ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง 
7. หลักการของการประกันภัยที่กําหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยข้อความจริงโดยสุจรติอย่างยิ่ง เพราะ 
 ก.  ข้อความจริงเหล่านั้นอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 ข.  ข้อความจริงเหล่านั้นอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย แต่เป็นหน้าที่ของผู้เอา   
       ประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงนั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยกฎหมาย 
 ค.  ข้อความจริงเหล่านั้นเป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยจะใช้พิจารณาเพื่อตัดสินใจเข้ารับการเสี่ยงภัย   
       หรือไม่ และคิดเบี้ยประกันเท่าใด 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค 
 



 

 

8. ตามปกติแล้วผู้รับประกันภัยต้องเชื่อในคําบอกเล่าของผู้เอาประกันภัยว่า ผู้เอาประกันภัยจะไม่ชักนําให้หลงเชื่อใน
เหตุการณ์ที่ไม่จริง ซึ่งจะทําให้การประมาณการเสี่ยงภัยผิดพลาด มิฉะนั้นสัญญานั้นจะเป็น 
 ก. โมฆียะ      

ข. โมฆะ 
 ค.  สมบูรณ์     
 ง.  สมบูรณ์ แต่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นอีก 
 
9. ข้อใดคือลักษณะสําคัญของสาเหตุใกล้ชิด 
 ก.  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน 
 ข.  เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 
 ค.  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลโดยอ้อมของภัยที่รับประกันภัย 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
10. คําว่า “Exgratia payment” (สินไหมกรุณา) หมายถึงอะไร 
 ก.  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยการประนีประนอมกัน 
 ข.  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามแต่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณา 
 ค.  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขจากผู้เอาประกันภัย 
 ง.  การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 
 
11. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงหมายความว่า 
 ก.  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 ข.  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ค.  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันกันภัย 
 ง.  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแต่ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะตกลงกัน 
 
12. หลักการรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 

ก.  เป็นวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เทา่นั้น และผู้ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้นจะต้องไม่ใช่ผู้เอา                    
     ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 
ข.  เป็นวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เท่านั้น และผู้ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้นเป็นผู้รับประกันภัย 
ค.  เป็นวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยเ์ท่านั้น และผู้ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้นเป็นผู้เอาประกันภัย 
ง.  เป็นวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เท่านั้น และผู้ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้นเป็นผู้เอาประกันภัยหรือ                                                  
     ผู้รับประโยชน์ 

 
 



 

 

13. คําว่า “Peril” (ภยั) หมายถึง  
 ก.  ความเสียหาย     ข.  โอกาสที่เกิดความเสียหาย 
 ค.  สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหาย  ง.  ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 
14. หลักการรับช่วงสิทธิได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเป็นจริงเพือ่ 

ก.  เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้ก่อวินาศภัยนั้นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนได้กระทําขึ้นตามกฎหมายและ   
     เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้รับค่าสินไหมทดแทนไปตามความเสียหายที่แท้จริง 
ข.  เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจํานวนเดียวกันทั้งจากผู้ก่อวินาศภัย และผู้รับประโยชน์ 
ค.  เพื่อให้ผู้รับประโยชน์สามารถเข้ารับช่วงสิทธิไม่เกินกว่าจํานวนที่ตนได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ 
ง.  เพื่อให้ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลภายนอกผู้ก่อวินาศภัยต้องรับผิดในความเสียหายที่ตนได้กระทําขึ้น 

 
15. คํากล่าว "ให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยเข้าไปยืนในรองเท้าของผู้เอาประกันภัย" ข้อความนี้คือการใช้สิทธิตามหลักใด 
 ก.  หลักการเฉลี่ย    ข.  หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง 
 ค.  หลักการรับช่วงสิทธ ิ    ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
 
16. คําว่า "ภาวะภัยทางศีลธรรม" (Moral Hazard) หมายถึง 
 ก.  การกระทําโดยทุจริตเพื่อหวังค่าสินไหมทดแทน 
 ข.  การกระทําโดยขาดสติเพื่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 
 ค.  การกระทําโดยจงใจโดยหวังค่าตอบแทนจากผู้จ้าง 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
17. คําว่า "การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน" (Indemnity) หมายถึง 
 ก.  การชดใช้ค่าเสียหายตามคําตดัสินของอนุญาตตุลาการ 
 ข.  การชดใช้ความเสียหายตามที่ได้ตกลงกัน 
 ค.  การชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริง 
 ง.  การชดใช้ความเสียหายตามคําสั่งของศาล 
 
18. ข้อใดไม่เกี่ยวกับหลักสุจริตใจอย่างยิ่ง 
 ก.  การเปิดเผยข้อเท็จจริง    ข.  การไม่แถลงข้อความเท็จ 
 ค.  การปฎิเสธตามข้อรับรอง   ง.  การไม่แสวงหากําไรจากการประกันภัย 
 
 
 
 



 

 

19. ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักการเฉลี่ย 
 ก.  มีผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
 ข.  กรมธรรม์หลายฉบับให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน 
 ค.  มีวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน 
 ง.  ความเสียหายเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
 
20. กรณีใดต่อไปนี้ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกฎหมาย 
 ก.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยสําคัญผิดว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้ส่วนเสียในวัตถุที่เอา
      ประกันในขณะเกิดวินาศภัย 
 ข.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยสําคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
 ค.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทําทุจริตของผู้เอาประกัน 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
21. ข้อใดมิใช่เหตุการณ์ที่เป็นการเสี่ยงภัยที่แท้จริง (Pure risk) 
 ก.  การเกิดไฟไหม ้    ข.  การเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม 
 ค.  รถยนต์ชนกัน    ง.  การขาดทุนจากการซื้อหุ้น 
 
22.  การจัดการเสี่ยงภัยแบบใดที่เป็นความหมายของการประกันภัย 
 ก.  การลดความเสี่ยง    ข.  การรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
 ค.  การโอนความเส่ียงภัย    ง.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย 
 
23. ข้อใดมิใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
 ก.  หน้าที่เปิดเผยข้อความ    ข.  หน้าที่บอกกล่าวการวินาศภัย 
 ค.  หน้าที่ในการรับช่วงสิทธ์ิ   ง.  หน้าที่ป้องกันรักษาทรัพย์สินทีเ่อาประกันภัย 
 
24. หากผู้รับประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันให้แก่ผู้เอาประกันโดย 
 ก.  คืนตามอัตราที่ผู้รับประกันภัยกําหนด 
 ข.  คืนตามอัตราระยะสั้น 
 ค.  คืนโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับไปแล้วออกตามส่วน 
 ง.  คืนให้ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
 
 
 
 



 

 

25. ข้อใดแสดงได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยของตน 
 ก.  ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เช่าบ้านได้ทําประกันภัยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องไฟฟ้า 
 ข.  ผู้เอาประกันภัยนํารถยนต์ที่ตนเชา่ซื้อไปทําประกันภัย 
 ค.  ผู้เอาประกันภัยทําประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
26. ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในกรณีใด 
 ก.  ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 ข.  ความไม่สมประกอบแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย 
 ค.  เป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
27. หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่เปลี่ยนมือไป สิทธิตามสัญญาประกันภัยจะโอนไปด้วยในกรณี 
 ก.  โอนไปโดยอัตโนมัต ิ    ข.  โอนโดยพินัยกรรม 
 ค.  โอนโดยนิติกรรม    ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
 
28. ข้อใดถูกต้องที่สุดในด้านทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกันภัย 
 ก.  เมตริกและสถิติ    ข.  ความน่าจะเป็นและกฎจํานวนมาก 
 ค.  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ   ง.  สถิติและกฎจํานวนมาก 
 
29. ใบคําขอเอาประกันภัยหมายถึง 
 ก.  เอกสารผู้ซึ่งเอาประกันกรอกข้อความยื่นต่อบริษัทประกันภัยเพื่อแสดงความประสงค์ของเอาประกันภัย 
 ข.  เอกสารซ่ึงผู้รับประกันภัยออกให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองชั่วคราวก่อนออกกรมธรรม์จริง 
 ค.  เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาในขณะที่ทําหรอืระหว่างที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับ 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
30.  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุได้จากที่ใด 
 ก.  บริษัทประกันชีวิต    ข.  บริษัทประกันวินาศภัย 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.   ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
 
 
 
 



 

 

31. ในกรมธรรม์ประกันภยัถ้าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขอเลิกสัญญาบริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างไร 
 ก.  คืนให้ทั้งหมด 
 ข.  คืนตามอัตราระยะสั้น (Short Rate) 
 ค.  คืนส่วนที่เหลือโดยหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่คุ้มครองไปแล้ว 
 ง.  ผิดหมดทุกข้อ 
32. การประกันภัยที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลก คือ 
 ก.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด   ข.  การประกันภัยอัคคีภัย 
 ค.  การประกันภัยทางทะเล   ง.  การประกันภัยรถยนต์ 
 
33. ร้านขายกาแฟของนาย Edward Lloyd ซึ่งเป็นจุดแรกของการกําเนิดการประกันภัยในรูปแบบปัจจุบัน และได้พัฒนา
เป็นสถาบันประกันภัยที่มชีื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกตั้งอยู่ในประเทศอะไร 
 ก.  ฝรั่งเศส  ข.  สวิตเซอร์แลนด์  ค.  เยอรมัน  ง.  สหราชอาณาจักร 
 
34. การรับประกันภัย บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยถ้าคํานวณแล้วโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยมีค่าเป็น 
 ก.  ศูนย ์     ข.  หนึ่ง    
 ค.  น้อยกว่าหนึ่ง     ง.  มีค่ามากกว่าศูนยแ์ต่น้อยกวา่หนึง่ 
 
35. ลักษณะของการเส่ียงภัยที่จะรับประกันภัยได้จะต้อง 
 ก.  โอกาสที่จะเกิดความเสียหายสามารถคาดคะเนหรือคํานวณได้ 
 ข.  เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายจะต้องไม่มากในขณะใดขณะหนึ่ง 
 ค.  ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากอบุัติเหตุ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
36. การประกันภัยและการพนันมีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกัน คือข้อใด 
 ก.  เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อันไม่แน่นอนในอนาคต 
 ข.  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกัน 
 ค.  เป็นเรื่องที่เสี่ยงหากําไรเหมือนกัน 
 ง.  เป็นเรื่องที่ลดการเสี่ยงภัยเหมือนกัน 
 
37.  ประโยชน์หลักหรือโดยตรงของการประกันภัยคือ 
 ก.  ทําให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ 
 ข.  ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ 
 ค.  ทําให้เกิดการออมทรัพย์ 
 ง.  ทําให้เกิดความคุ้มครองความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทางการเงินแก่ผูเ้อาประกันภัย 



 

 

38. ความหมายใดคือความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของคําว่า "การเสี่ยงภัย" (Risk) 
 ก.  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไรก็ได้และจะนํามาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
 ข.  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเมื่อไรก็ได้และจะนํามาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจ  
 ค.  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนขึ้นในอนาคตและจะนํามาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
 ง.  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่แน่นอนขึ้นในอนาคตและจะนํามาซ่ึงความเสียหาย 
39. เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว กฎหมายกําหนดให้ผู้รับประกันภยัจะต้องส่งมอบเอกสารใดให้กับผู้เอาประกันภัย 
 ก.  ใบคําขอเอาประกันภัย    ข.  ใบแจ้งยอดการชําระเบี้ยประกันภัย 
 ค.  กรมธรรม์ประกันภัย    ง.  ไม่ต้องมอบเอกสารใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
40. ประกันภัยโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 ก.  การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยรถยนต์ 
 ข.  การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
 ค.  การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 ง.  การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
 
41. การประกันวินาศภัยในประเทศไทย แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้กี่ประเภท 
 ก.  2 ประเภท  ข.  3 ประเภท  ค.  4 ประเภท  ง.  5 ประเภท 
 
42. นายเอ ถูกฟ้าผ่าในขณะที่กําลังเดินอยู่กลางทุ่งโล่งขณะฝนตก โดยใส่สร้อยคอทองคําหนัก 2 บาท ตัวภัย (Peril) คือ 
 ก.  โอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่า    ข.  ฟ้าผ่า 
 ค.  นายเอ     ง.  สร้อยคอทองคํา 
 
43. จากโจทย์ ข้อ 42 โอกาสที่นายเอจะถูกฟ้าผ่าถือเป็น 
 ก.  ตัวภัย (Peril)     ข.  การเสี่ยงภัย (Risk) 
 ค.  สภาวะ (Hazard)    ง.  ความเสียหาย (Loss) 
 
44. จากโจทย์ ข้อ 42 ข้อใดมิใช่ สภาวะภัย (Hazard) 
 ก.  นายเอเดินอยู่กลางทุ่งโล่ง   ข.  นายเอเดินอยู่ขณะฝนตก 
 ค.  นายเอใส่สร้อยคอทองคําเดินอยู ่  ง.  สร้อยคอทองคําหนัก 2 บาท 
 
45. ท่านมีความเห็นว่าการเสี่ยงภัย (Risk) มีสภาวะภัย (Hazard) สูงที่สุด 
 ก.  บ้านครึ่งตึกครึ่งไม ้    ข.  บ้านไม้หลังคามุงจาก 
 ค.  บ้านไม้หลังคากระเบื้อง   ง.  บ้านตึกหลังคากระเบื้อง 
 



 

 

46. ในธุรกิจประกันภัย การเสี่ยงภัย (Risk) แบบใดที่บริษัทจะรับประกันภัยได้ 
 ก.  การเสี่ยงภัยที่แท้จริง    ข.  การเสี่ยงภัยเพื่อกําไร 
 ค.  การเสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจ   ง.  ถูกทุกข้อ 
 
47. เหตุการณ์ใดที่บริษัทมักกําหนดเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยและจะไม่คุ้มครองความเสียหาย 
 ก.  ภัยสงคราม  ข.  ภัยจลาจล  ค.  การปฏิวัต ิ  ง.  ถูกทุกข้อ 
48. คํากล่าวที่ว่า "อัตราเบี้ยประกันที่ดี จะต้องมีความยุติธรรม" หมายความว่าอย่างไร 
 ก.  บริษัทประกันภัยควรคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับคนอาชีพเดียวกันแต่อายุต่างกันในอัตราเท่ากัน 
 ข.  บริษัทประกันภัยควรคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับคนที่มีอายุเท่ากันแม้อาชีพต่างกันในอัตราเท่ากัน 
 ค.  ผู้ที่เส่ียงภัยสูงควรเสียเบี้ยประกันภัยสูง ผู้ทีเ่สี่ยงภัยต่ําควรเสียเบี้ยประกันภัยต่ํา 
 ง.  ผู้ที่เส่ียงภัยสูงควรจะเฉลี่ยภัยกับผู้ที่เส่ียงภัยต่ํา 
 
49. ประเภทของการบริหารการเสี่ยงภัย (Risk Management) ได้แก่ 
 ก.  การลดการเส่ียงภัย    ข.  การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย 
 ค.  การโอนการเส่ียงภัย    ง.  ถูกทุกข้อ 
 
50. นายโจ สูบบุหรี่และเผลอหลับไปจนทําให้เกิดไฟไหม้บ้านตนเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียง สภาวะภัยนี้เรียกว่า 
 ก.  สภาวะภัยทางวัตถุ (Physical Hazard)  ข.  สภาวะภัยทางคุณธรรม (Moral Hazard) 
 ค.  สภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard)  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
51. ข้อใดถือเป็นสภาวะภัยทางคุณธรรม (Moral Hazard) 
 ก.  เสียบปลั๊กพัดลมไว้ทั้งวันทั้งคืน  ข.  สภาพบ้านที่อยู่ในชุมชนแออัด 
 ค.  สูบบุหรี่ในสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ  ง.  การเผาทรัพย์สินเอาประกันภัย 
 
52. สภาวะทางคุณธรรม และสภาวะทางอุปนิสัย มีความเหมือนกันที่ว่าเป็นสภาวะการทีช่่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้น อันเป็น
ผลมาจากสภาพจิตใจของบุคคล แต่มีความแตกต่างกันคือ 
 ก.  สภาวะทางคุณธรรม เป็นการกระทําที่ตั้งใจหรือเจตนา 
 ข.  สภาวะทางอุปนิสัย เป็นการกระทําที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อโดยไม่เจตนา 
 ค.  ผิดทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
 
 
 



 

 

53. บริษัทประกันภัยในประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงและก่อตั้งมานานกว่า 300 ปีแล้ว ได้แก่ 
 ก.  The British & European Reinsurane Co.,Ltd. 
 ข.  Lloyd.s of London 
 ค.  Sun Alliance & London Insurance PLC. 
 ง.  Unione Italina (UK) Reunsurance Co.,Ltd. 
 

******************************************************************************** 
 

 
 

ข้อสอบ “วิชา การประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” 
(ออกข้อสอบ 14 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
1. ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยโดยมีระยะเวลาประกนัภัยสูงสุดกี่ปี 
 ก.  10 ปี   ข.  15 ปี   ค.  20 ปี   ง.  30 ปี 
 
2. ภัยธรรมชาติที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเติมได้จากประกันอัคคีภัย คือภัยข้อใด 
 ก.  ภัยแผ่นดินไหว    ข.  ภัยไฟป่า  
 ค.  ภัยจากลูกเห็บ    ง.  ภัยจากการทรุดตัวของแผ่นดิน 
 
3. สิ่งปลูกสร้างท่ีเอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคง
อยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่ากี่วันติดต่อกัน จะมีผลทําให้สัญญาตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยระงับไป 
 ก.  30 วัน  ข.  45 วัน  ค.  60 วัน    ง.  ไม่มีเงื่อนไขกําหนด 
 
4. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหลังจากเกิดอัคคีภัย เป็นหน้าที่ของผู้ใด 
 ก.  บริษัทประกันภัย    ข.  ผู้เอาประกันภัย 
 ค.  ผู้สํารวจภัย     ง.  ตัวแทนและนายหน้า 
 
5. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของใบสลักหลัง 
 ก.  เพื่อแก้ไขรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ถูกต้อง 
 ข.  เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ 
 ค.  เพื่อลดขอบเขตการคุ้มครองชั่วคราวตามสัญญาประกันอัคคีภัย 
 ง.  เพื่อให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่ผู้เอาประกันภัย 



 

 

 
6. ตามกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน จะให้ความคุ้มครอง "โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถ"ุ ไม่เกินเท่าใด เว้นแต่จะได้ระบุไว้
โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น 
 ก.  2,000 บาท  ข.  3,000 บาท  ค.  5,000 บาท  ง.  10,000 บาท 
 
7. หากต้องการทําประกันอัคคีภัยในโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง คิดว่าควรแนะนําให้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มแบบใด 
 ก.  ภัยลมพาย ุ  ข.  ภัยระอ ุ  ค.  ภัยจากควัน  ง.  ภัยระเบิด 
 
8. การเก็บเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าสําหรับการประกันภัยสต๊อคสินค้า ท่ีมีเงื่อนไขพิเศษการประกันภัยแบบกระแสรายวัน 
คิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไหร่ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี 
 ก.  ร้อยละ 50  ข.  ร้อยละ 55  ค.  ร้อยละ 70  ง.  ร้อยละ 75 
9. โดยทั่วไปกรมธรรม์อัคคีภัย สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่สูงสุดไม่เกินกี่ปี 
 ก.  2 ปี   ข.  3 ปี   ค.  4 ปี   ง.  5 ปี 
 
10. ทรัพย์สินในข้อใดที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน 
 ก.  เครื่องเรือน  ข.  ภาพเขียน  ค.  ทองคํา  ง.  ต้นฉบับเอกสาร 
 
11. ข้อใดมิใช่ทรัพย์สินซึ่งจัดเป็นข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
 ก.  เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณ ี   ข.  เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ค.  กล้องถ่ายรูป     ง.  วัตถุโบราณ 
 
12. หากเกิดการระเบิดขึ้นจากแก๊สที่ใช้ในร้านสุกี้ เป็นผลให้เกิดไฟไหม้ทําให้อาคารได้รับความเสียหายบางส่วน หาก
เจ้าของร้านมีการทําประกันอัคคีภัยแต่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองภัยระเบิดเจ้าของร้านจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร 
 ก.  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการระเบิด 
 ข.  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้งความเสียหายที่เกิดจากการระเบิดและไฟไหม้ 
 ค.  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เฉพาะความเสียหายในส่วนที่เกิดจากเพลิงไหม้เท่านั้น 
 ง.  ผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากไม่ได้ซือ้ความคุ้มครองถึงภัยระเบิด 
 
13. คําว่า "สาเหตุใกล้ชิด" (Proximate cause) หมายถึง 
 ก.  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยที่ใกล้เคียงกับวินาศภัยตามกรมธรรม์ 
 ข.  ต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายโดยตรงหรือเป็นเหตุต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนที่ทําให้เกิดความเสียหาย 
 ค.  สาเหตทุี่แท้จริงที่ทําให้เกิดความเสียหาย 
 ง.  สาเหตุแห่งความเสียหายที่ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ 
 



 

 

14. นายตา ทําประกันอัคคีภัยสํานักงานของตนไว้ในวงเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาทโดยทําประกันภัยไว้ 2 บริษัท 
คือ บริษัท ก. ในวงเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท และบริษัท ข. ในวงเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท ต่อมาเกดิไฟไหม้
สํานักงานเพียงบางส่วน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 500,000 บาท บริษัททัง้ 2 จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไร 
 ก.  บริษัท ก. จ่าย 250,000 บาท และบริษัท ข. จ่าย 250,000 บาท 
 ข.  บริษัท ก. จ่าย 300,000 บาท และบริษัท ข. จ่าย 200,000 บาท 
 ค.  บริษัท ก. จ่าย 350,000 บาท และบริษัท ข. จ่าย 150,000 บาท 
 ง.  บริษัท ก. จ่าย 400,000 บาท และบริษัท ข. จ่าย 100,000 บาท 
 
15. กรณีเกิดความเสียหายจากอัคคีภัย ฝ่ายใดต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิที่จะเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ชดใช้เป็นเงิน
สด ซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ทดแทน) 
 ก.  ผู้เอาประกันภัย    ข.  ผู้รับประกันภัย 
 ค.  ผู้สํารวจภัย     ง.  ตัวแทนนายหน้า  
16. นายเจษฎา เปิดกิจการร้านขายของชําและได้ทําประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท ก. ต่อมาร้านของนายเจษฎา ประสบกับ
การขาดทุนจนต้องปิดตัวลง สถานที่ดังกล่าวจึงใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น กรณีนี้นายเจษฎาจะขอคืนเบี้ยประกันภัย
เนื่องจากสภาพความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นร้านค้าตั้งแต่เริ่มทําประกันภัย 
 ข.  ไม่ได้ เพราะผิดหลักการประกันภัย 
 ค.  ได้ เพราะสภาพความเสี่ยงภัยลดลง 
 ง.  แล้วแต่บริษัท ก. จะพิจารณา 
 
17. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่กี่ชั้นขึ้นไป จึงจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสําหรับความสูงของอาคาร 
 ก.  7 ช้ัน  ข.  10 ช้ัน  ค.  12 ช้ัน  ง.  15 ชั้น 
 
18.  สถานที่ตั้งทรัพย์สินในภาคใดของประเทศไทย หากทําประกันอัคคีภัยแล้ว ควรแนะนําให้ซื้อภยัแผ่นดินไหวเพิ่ม 
 ก.  ภาคกลาง  ข.  ภาคเหนือ  ค.  ภาคใต ้  ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
19. บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้โดยวิธีใด 
 ก.  เป็นหนังสือส่งถึงผู้เอาประกันภัยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้า 15 วัน 
 ข.  ให้พนักงานนําส่งหนังสือบอกเลิกถึงที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย 
 ค.  บอกเลิกทางโทรศัพท์ 
 ง.  บริษัทประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
 
 
 



 

 

20. การทําสัญญาเอาประกันภัยระยะยาว (Long Term Agreement) มีเงื่อนไขที่สําคัญคือ 
 ก.  จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นของทรัพย์สินเดียวกันจะต้องไม่ต่ํากว่า 50 ล้านบาท 
 ข.  จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นของทรัพย์สินเดียวกันจะต้องไม่ต่ํากว่า 100 ล้านบาท 
 ค.  จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นของทรัพย์สินเดียวกันจะต้องไม่ต่ํากว่า 200 ล้านบาท 
 ง.  จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นของทรัพย์สินเดียวกันจะต้องไม่ต่ํากว่า 300 ล้านบาท 
 
21. ข้อกําหนดอายุความที่ทําให้บริษัทประกันภัยพ้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นกี่ปี นับจากวันที่ได้เกิด
การสูญเสีย หรือการเสียหาย เว้นแต่เรื่องอยู่ระหว่างการดําเนินคดีในศาล หรือการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ 
 ก.  1 ปี   ข.  2 ปี   ค.  3 ปี    ง.  4 ปี 
 
22. วิธีใดต่อไปนี้เป็นวิธีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ก.  Actual Cast Value    ข.  Agreed Value 
 ค.  Replacement Value    ง.  ถูกทุกข้อ   
 
 
23. นางราตรีได้ทําประกันอัคคีภัยไว้ โดยแจ้งต่อบริษัทประกันภัยว่าสถานที่เอาประกันภัยนั้นใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยต่อมาบ้าน
หลังดังกล่าวถูกเพลิงไหม้โดยมีสาเหตุมาจากการเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงคือ ประทัดไว้เพื่อส่งไปขายเป็นจํานวนมาก ทํา
ให้เกิดการระเบิดและลุกไหม้ขึ้น กรณีนี้บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างเหตุผลตาม
กฎหมายประกันภัยข้อใด 
 ก.  การปกปิดข้อเท็จจริง เพราะไม่ได้แจ้งว่ามีการเก็บประทัดไว้ด้วย 
 ข.  การแถลงข้อความเท็จ เพราะแจ้งว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น 
 ค.  การผิดเงื่อนไขข้อรับรอง 
 ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข้อ ข. 
 
24.  ข้อรับรองการประกันภัยคืออะไร 
 ก.  เป็นเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยรับรองว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยจะปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ 
                   รับรองเท่านั้น 
 ข.  เป็นเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยรับรองว่าจะทําประกันภัยบริษัทหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี 
 ค.  เป็นเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัย 
 ง.  เป็นเงื่อนไขรับรองเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
 
 
 



 

 

25.  เงื่อนไขเกี่ยวกับการทําให้กลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement Condition) เหมาะสําหรับการทําประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภทใด 
 ก.  ตัวอาคารและเครื่องจักร   ข.  สต๊อคสินค้าและตัวอาคาร 
 ค.  เครื่องจักรและสต๊อคสินค้า   ง.  ทรัพย์สินใด ๆ 
 
26.  ข้อใดมิใช่ปัจจัยที่ใช้ในการคิดเบี้ยประกันอัคคีภัย 
 ก.  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง    ข.  ลักษณะภัย / การประกอบอาชีพ 
 ค.  สถานที่ตั้งทรัพย์สิน    ง.  พฤติกรรมของผู้เอาประกันภัย 
 
27.  โรงเรียนของน.ส.เจน อยู่ติดกับโรงงานของนายเป้ ซึ่งเป็นต้นเพลิง พนักงานดับเพลิงทําการดับเพลิงแล้วสามารถ
ควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยไฟไม่ลามมาถึงโรงเรียนของน.ส.เจน แต่ตัวอาคารได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ํายาดับเพลิงที่
พนักงานดับเพลิงใช้ดับไฟ หากโรงเรียนของน.ส.เจน มีการทําประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้โดยตรง 
 ข.  ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ดับเพลิง 
 ค.  ได้ หากมีการซ้ือภัยเพิ่มเติมจากควัน 
 ง.  ได้ เพราะความเสียหายดังกล่าวเป็นสาเหตุสืบเนื่องจากไฟไหม้ 
 
28.  นายพรพรหม ทําประกนัอัคคีภัย บ้านอยู่อาศัยไว้กับบริษัท โชคดีประกันภัย จํากัด ต่อมานายพรพรหมได้มีเรื่อง
ทะเลาะวิวาทกับนายวรเชษฐ์ นายวรเชษฐ์จึงจ้างคนมาวางเพลิงบ้านนายพรพรหม กรณีนี้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้นายพรพรหมหรือไม่ 
 ก.  ไม่ชดใช้ เนื่องจากเป็นภาวะทางศีลธรรม (Moral Hazard) 
 ข.  ชดใช้ เนื่องจากนายพรพรหมไม่ได้รู้เป็นเป็นใจ 
 ค.  ชดใช้ เนื่องจากไฟไหม้เป็นความคุ้มครองหลักตามกรมธรรม์ 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และ ข้อ ค. 
 
29.  นายนพพร ทําประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท บูรพาประกันภัย จํากัด ในวงเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ทรัพยสิ์น
ที่เอาประกันภัยประกอบด้วย ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  ต่อมาเกิดไฟไหม้ละแวกบ้านของนายนพ
พร นายนพพรจึงขนโทรทัศน์ พัดลม วิทยุ วิดีโอ ออกมากองไว้นอกบ้านแต่เนื่องจากไฟมิได้ลุกลามมาถึงบ้านของนาย
นพพร แต่ทรัพย์สินที่ขนออกมานั้นถูกขโมยไป กรณีนี้บริษัทประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายนพพร
หรือไม่ อย่างไร 
 ก.  ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในขณะเกิดเหตุ 
 ข.  ชดใช้เพราะถือว่าเป็นการป้องกันรักษาทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 
 ค.  ไม่ชดใช้ เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ 
 ง.  ไม่ชดใช้  เนื่องจากไฟไมไ่ด้ไหม้บ้านนายนพพร 



 

 

30.  ภัยข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถซ้ือเป็นภัยเพิ่มเติมได้ในการทําประกันอัคคีภัย 
 ก.  ภัยไฟป่า    ข.  ภัยจากการบูดเน่า 
 ค.  ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน  ง.  ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยมีการลุกไหม้หรือการระเบิด 
 
31. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ใช้ในกรณีใด 
 ก.  กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความ  
           เสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
 ข.  กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากว่าร้อยละ 85 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความ  
           เสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
 ค.  กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกดิความ  
           เสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
 ง.  กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความ  
           เสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
 
32. ในการทําประกันอัคคีภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ผู้รับประกันภัยสามารถให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
แก่หน่วยงานดังกล่าวได้ ในอัตราร้อยละเท่าใด 
 ก.  ร้อยละ 15  ข.  ร้อยละ 18  ค.  ร้อยละ 23  ง.  ร้อยละ 25 
 
33. ข้อใดมิใช่ภาวะภัยทางกายภาพในการทําประกันอัคคีภัย 
 ก.  ลักษณะของภัย    ข.  ลักษณะของส่ิงปลูกสร้าง 
 ค.  สถานที่ตั้งทรัพย์สิน    ง.  รสนิยมของผู้เอาประกันภัย 
 
34. ในการทําประกันอัคคีภัยผู้รับผิดชอบในการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยให้ถูกต้องตามมูลค่าทรัพย์สินคือ 
 ก.  ผู้รับประกันภัย    ข.  ผู้เอาประกันภัย 
 ค.  ผู้สํารวจภัย     ง.  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
35. การทําประกันอัคคีภัยใดที่เป็นการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามราคาท่ีสร้างใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคา 
 ก.  Actual Cash Value    ข.  Replacement Value 
 ค.  Book Value     ง.  Agreed Value 
 
 
 
 



 

 

36. เขตและชั้นของเมืองในการรับประกันอัคคีภัย หมายถึง 
 ก.  ขอบเขตพื้นที่ที่ปลัดกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
 ข.  ขอบเขตพื้นที่ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 ค.  ขอบเขตพื้นที่ที่ คปภ. ประกาศกําหนด 
 ง.  ขอบเขตพื้นที่ที่บริษัทประกันภัยประกาศกําหนด 
 
37. ความมุ่งหมายของ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ที่กําหนดให้มีเขตการรับประกันอัคคีภัยเพื่อประสงค์อะไร 
 ก.  เพื่อความคล่องตัวของบริษัทประกันภัยในการเลือกรับภัย 
 ข.  เพื่อเป็นแนวทางในการคิดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย 
 ค.  เพื่อควบคุมฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย 
 ง.  เพื่อความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ทุกราย 
 
38. ลําดับขั้นของสิ่งปลูกสร้างที่ให้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 
 ก.  6 ลําดับ  ข.  5 ลําดับ  ค.  4 ลําดับ  ง.  3 ลําดับ 
 
39. เขตอันตราย หมายถึง 
 ก.  เขตที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยสูงมาก   ข.  เขตที่เกิดอันตรายได้ยาก 
 ค.  เขตทีส่มาคมประกันวินาศภัยประกาศกําหนด  ง.  เขตที่บริษัทประกันภัยประกาศกําหนด 
 
40. เขตอันตราย แบ่งออกเป็น 
 ก.  เขตอันตรายชั้น ก    ข.  เขตอันตรายชั้น ข 
 ค.  เขตอันตรายชั้น ค    ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 
41. วิธีการกําหนดเขตการรับประกันอัคคีภัยในท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับท้องที่ส่วนภูมิภาคเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
 ก.  แตกต่างกัน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้เขตการปกครอง (อําเภอ) ส่วนภูมิภาคใช้เขตเทศบาลและ
      สุขาภิบาล 
 ข.  แตกต่างกัน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้เขตการปกครอง (อําเภอ) ส่วนภูมิภาคใช้เขตองค์การบริหาร
      ส่วนตําบล 
 ค.  เหมือนกัน ใช้แนวต้านไฟเป็นหลัก 
 ง.  เหมือนกัน ใช้เขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
 
 
 



 

 

42. พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 31 (2) (ก) ห้ามมิให้บริษัทกระทําการดังต่อไปนี้ 
 ก.  รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่นายทะเบียนกําหนด 
      ทั้งนี้โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าร้อยละสิบของเงินกองทุน 
 ข.  รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่นายทะเบียนกําหนด 
      ทั้งนี้โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าร้อยละยี่สิบของเงินกองทุน 
 ค.  รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่นายทะเบียนกําหนด 
      ทั้งนี้โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าร้อยละสามสิบของเงินกองทุน 
 ง.  รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่นายทะเบียนกําหนด 
      ทั้งนี้โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าร้อยละสามสิบห้าของเงินกองทุน 
 
 
43. บริษัทประกันภัยที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 (2) (ก) พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีโทษอย่างไร 
 ก.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้าเป็นกรณีการกระทําความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวัน
       ละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 ข.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท และถ้าเป็นกรณีการกระทําความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวัน
       ละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 ค.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท และถ้าเป็นกรณีการกระทําความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวัน
       ละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 ง.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และถ้าเป็นกรณีการกระทําความผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไมเ่กินวัน
       ละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
 
 
44. ปัจจุบันหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบจัดทําแผนที่ควบคุมการรับประกันอัคคีภัย 
 ก.  สํานักงานประกันภัยจังหวัด   ข.  บริษัทประกันภัย 
 ค.  สํานักประกันวินาศภัย คปภ.   ง.  สมาคมประกันวินาศภัย 
 
 
45. ข้อใดมิใชค่วามหมาย “ไฟ” ตามหลักการประกันอัคคีภัย 
 ก.  จะต้องมีการลูกไหม้ขึ้นจริง 
 ข.  จะต้องเป็นไฟที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์เท่านั้น 
 ค.  จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างถูกไฟไหม้ โดยที่สิ่งนั้นไม่ควรถูกเพลิงไหม้ 
 ง.  จะต้องเป็นไฟที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือโดยความบังเอิญ 
 
 



 

 

46. การระเบิดในข้อใดเป็นการระเบิดที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน 
 ก.  การระเบิดของแก๊สในร้านอาหาร 
 ข.  การระเบิดของหม้อน้ํา 
 ค.  การระเบิดของแก๊สที่ใช้สําหรับทําแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น 
 ง.  การระเบิดของประทดัที่เก็บไว้ในบ้าน 
 
47. ความคุ้มครองต่อเนื่องอันเกิดจากเพลิงไหม้ ตรงกับข้อใด 
 ก.  ทรัพย์สินที่ถูกระเบิดเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ 
 ข.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันมีเหตุผลเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้มิให้เสียหาย 
 ค.  ความเสียหายจากควันและหรือการไหม้เกรียม ซึ่งเป็นผลมาจากเพลิงไหม้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
48. คําว่า “วินาศภัย” ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หมายถึง 
 ก.  ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 ข.  ความเสียหายใด ๆ ที่ประเมินเป็นเงินได้ 
 ค.  ความเสียหายใด ๆ ที่ประเมินเป็นเงินได้ รวมถึงความสูญเสียในสิทธิ์ประโยชน์ หรือรายได้ ได้ด้วย 
 ง.  การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์และการประกันเบ็ดเตล็ด 
 
49. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็น “มหันตภัย” 
 ก.  ภัยน้ําท่วม  ข.  ภัยลูกเห็บ  ค.  ภัยลมพาย ุ  ง.  ภัยแผ่นดินไหว 
 
50. ทรัพย์สินในข้อใดไม่คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
 ก.  สต๊อคสินค้าวัตถุดิบ    ข.  สินค้าระหว่างผลิต 
 ค.  สินค้ากึ่งสําเร็จรูป    ง.  สินค้าฝาก 
 
51. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องกระทําภายในกี่วันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย 
 ก.  15 วัน  ข.  30 วัน  ค.  45 วัน  ง.  60 วัน 
 
52.  การประกันภัยโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ควรใช้วิธีกําหนดเงินเอาประกันภัยอย่างไร 
 ก.  กําหนดตามมูลค่าที่บริษัทผู้รับประกันภัยประเมิน 
 ข.  กําหนดตามมูลค่าที่ตัวแทนนายหน้าประเมินขึ้น 
 ค.  กําหนดตามมูลค่าซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันทั้งฝ่ายผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย 
 ง.  กําหนดตามมูลค่าในการจัดทําหรือจัดสร้างข้ึนใหม่ 
 



 

 

53. ข้อยกเว้นข้อใดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อคืน (Buy Back) ได้ 
 ก.  การเผาทรัพย์สินโดยคําสั่งของเจ้าพนักงาน 
 ข.  การถูกลักทรัพย์ระหว่างหรือหลังจากที่เกิดอัคคีภัย 
 ค.  การแข็งข้อ การกบฏ การยึดอํานาจ การก่อความวุ่นวาย 
 ง.  การระอุตามธรรมชาติ 
 
54. สถานที่ใดควรทําประกันภัยในส่วนของรากฐานของตัวอาคารควบคู่กับการซื้อความคุ้มครองแผ่นดินไหว 
 ก.  อาคารสูง     ข.  โรงงานขนาดใหญ่ 
 ค.  โกดังขนาดใหญ ่    ง.  โรงไฟฟ้า 
 
55. ภัยทางสังคม (Social Perils) ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ คือ 
 ก.  ภัยเนื่องจากป่าเถื่อน และการกระทําด้วยเจตนาร้าย 
 ข.  ภัยจลาจล 
 ค.  ภัยจากการนัดหยุดงาน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
56. อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันอัคคีภัยระยะยาว 2 ปี กําหนดไว้เป็นเท่าไร 
 ก.  115% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี  ข.  125% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี 
 ค.  150% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี  ง.   175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี 
 
57. อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันอคัคีภัยระยะยาว 3 ปี กําหนดไว้เป็นเท่าไร 
 ก.  175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี  ข.  200% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี 
 ค.  250% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี  ง.  275% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี 
 
58.  การทําประกันภัยกระแสรายวัน จะต้องมีจํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ําเป็นเท่าไร 
 ก.  5 ล้านบาท  ข.  10 ล้านบาท  ค.  15 ล้านบาท  ง.  20 ล้านบาท 
59. ในการทําประกันภัยแบบกระแสรายวัน บริษัทประกันภัยจะได้รับชําระเบี้ยประกันภัยขั้นต่ําเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเท่าไรของเบี้ยประกันภัยที่เก็บล่วงหน้า 
 ก.  ร้อยละ 50  ข.  ร้อยละ 55  ค.  ร้อยละ 60  ง.  ร้อยละ 65 
 
 
 
 
 



 

 

60. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับการประกันภัยแบบกระแสรายวัน (Declaration Value Basis) คือ 
 ก.  การกําหนดจากมูลค่าของสต๊อคสินค้า ณ เดือนแรกของปีปฏิทิน 
 ข.  การกําหนดจากมูลค่าท่ีแท้จริงของสต๊อคสินค้า ณ สิ้นปีปฏิทินที่ผา่นมา 
 ค.  การกําหนดจากมูลค่าสูงสุดของสต๊อคสินค้าที่คาดการณ์ไว้ในปีนั้น 
 ง.  กําหนดจากยอดขายสินค้าในปีที่ผ่านมา 
 
61. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสามารถขยายความคุ้มครองถึงภัยต่าง ๆ ได้ ยกเว้นภัยในข้อใด 
 ก.  ภัยจากการกระทําของขบวนการโจรก่อการร้าย 
 ข.  ภัยจากการกระทําอย่างป่าเถื่อน 
 ค.  ภัยจากการกระทําอันมีเจตนาร้าย 
 ง.  ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน 
 
62. กรณีที่ฟ้าผ่าลงบนอาคารที่มีการทําประกันอัคคีภัย แต่ไม่เกิดเพลิงไหม้ ทําให้อาคารเกิดความเสียหายขึ้นบางส่วน 
บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือไม่อย่างไร 
 ก.  ไม่จ่าย เนื่องจากไม่เกิดเพลิงไหม้ 
 ข.  จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง 
 ค.  จ่ายเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัย หากอาคารนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
 ง.  จ่ายตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
 
63. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะคนืเบี้ยประกันภัยแก่ผู้
เอาประกันภัยอย่างไร 
 ก.  บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้
       บังคับแล้ว ออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
 ข.  บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากหกัเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้
       บังคับแล้ว ออกตามส่วน 
 ค.  บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทกําหนด 
 ง.  บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราที่เหมาะสม 
 
64. ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผู้ที่มีหน้าที่จัดหาหรือมอบพยานหลักฐาน คือ 
 ก.  ผู้ประเมินความเสียหาย   ข.  ผู้สํารวจภัย 
 ค.  ผู้เอาประกันภัย    ง.  นายหน้าประกันภัย 
 
 
 



 

 

65. ข้อใดมิใช่เหตุแห่งการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย 
 ก.  วัตถุที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายทั้งหมด 
 ข.  ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยอัคคีภัย โดยบอกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 ค.  สิ่งปลูกสร้างซ่ึงเอาประกันภัยไว้ หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อาศัยดูแลรักษาและยังคงอยู่
      ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วัน 
 ง.  ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทางพินัยกรรมหรือโดย
      บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 
66. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หมายถึง 
 ก.  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเครื่องจักรเสียหายและทําให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก 
 ข.  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเกิดความเสียหายต่อ
      ทรัพย์สิน 
 ค.  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการขาดทุนของธุรกิจจนถึงขั้นเลิกกิจการ 
 ง.  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจอันเนื่องมาจากผู้เอาประกันภัยขาดเงินหมดเวียน 
 
67. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จัดเป็นการประกันภัยประเภทใด 
 ก.  การประกันภัยทรัพย์สิน   ข.  การประกันภัยบุคคล 
 ค.  การประกันภัยเฉพาะแบบ   ง.  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
 
68. ข้อใดมิใช่สาเหตุของการออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) 
 ก.  รายละเอียดในการประกันภัยอัคคีภัยยังไม่ครบถ้วน 
 ข.  ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเงื่อนไขบางประการ 
 ค.  การจัดสรรการประกันภัยต่อยังไม่เรียบร้อย 
 ง.  ผู้เอาประกันภัยยังไม่ชําระเบี้ยประกันภัย 
 
69. หนังสือคุ้มครองชั่วคราวจะมีระยะเวลาที่มีผลบังคับกี่วัน 
 ก.  15 วัน  ข.  30 วัน  ค.  45 วัน  ง.  60 วัน 
 
70. เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง 
 ก.  เอกสารเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ 
 ข.  เอกสารท่ีออกเพิ่มเติมเพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีขอบเขตการคุ้มครองกว้างขวางขึ้นตามความต้องการ
      ของผู้เอาประกันภัย 
 ค.  เอกสารท่ีออกกรณีเป็นการทําประกันภัยระยะยาว 
 ง.  เอกสารท่ีออกเฉพาะเรื่องตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 



 

 

 
71. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานมีเงื่อนไขกําหนดให้ผู้เอาประกันภัยตอ้งชําระค่าเบี้ยประกันภายในกี่วัน นับแต่
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
 ก.  30 วัน  ข.  45 วัน  ค.  60 วัน  ง.  90 วัน 
 
72. การประกันภัยหยุดชะงัก ใช้หลักการใดในการคํานวณหาจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ก.  คํานวณจากยอดรายได ้   ข.  กําหนดเป็นสัดส่วนตามมูลค่าทรัพย์สนิ 
 ค.  กําหนดตามผลกําไรที่คาดว่าจะได้รับ  ง.  กําหนดตามภาวะเศรษฐกิจ 
 
73. รายการใดที่ไม่นําไปคํานวณในการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยในการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
 ก.  ค่าสอบบัญช ี  ข.  ค่าเสื่อมราคม  ค.  ค่าเช่ารับ  ง.  ค่าโฆษณา 
 
74. พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย กําหนดขึ้นใช้โดย 
 ก.  สถาบันประกันภัยไทย 
 ข.  สมาคมประกันวินาศภัยกําหนดขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 ค.  นายทะเบียน 
 ง.  นํามาใช้จากต่างประเทศ 
 
75. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่หน้าที่ของผู้สํารวจภัย 
 ก.  การทํารายงานการสํารวจภัย   ข.  ตรวจสอบและประเมินระดับการเสีย่งภัย 
 ค.  คํานวณเบี้ยประกันภัย    ง.  การทําข้อเสนอแนะเพื่อลดการเส่ียงภัย  
 
76. ผู้เอาประกันภัยซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในข้อใด จะได้รับส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงมากที่สุด 
 ก.  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ได้ 
 ข.  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบอัตโนมัติ 
 ค.  ท่อสูบน้ําดับเพลิง 
 ง.  ท่อดับเพลิงภายนอกชนิดมีเครื่องสูบน้ําติดตั้งประจําที่แบบทํางานโดยอัตโนมัติ 
 
77. อัตราส่วนลดสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง กําหนดไว้เป็นขั้นต่ําและขึ้นสูง คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
 ก.  ร้อยละ 2.5 – ร้อยละ 20   ข.  ร้อยละ 5 – ร้อยละ 20 
 ค.  ร้อยละ 7.5 – ร้อยละ 30   ง.  ร้อยละ 7.5 – ร้อยละ 50 
 
 
 



 

 

78. มาตรการท่ีจะช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายตรงกับข้อใด 
 ก.  การประเมินความเสี่ยงภัย   ข.  การป้องกันความเสียหาย 
 ค.  การลดอุบัติเหต ุ    ง.  การบรรเทาความเสียหาย 
 
79. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม (Surcharge) ใช้ในกรณีใด 
 ก.  ผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองถึงภัยเพิ่มเติม 
 ข.  การคํานวณเบี้ยประกันภัยสําหรับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภัยโดดเดี่ยว 
 ค.  การคํานวณเบี้ยประกันภัยในกรณีที่สถานที่ตั้งทรัพย์สินอยู่ในเขตอันตราย 
 ง.  การคํานวณเบี้ยประกันภัยกรณีเป็นอาคารที่มีความสูงเกิน 7 ชั้น 
 
80. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของโครงสร้างอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย 
 ก.  ค่ากําไร    ข.  ค่าบําเหน็จตัวแทนนายหน้า และค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 
 ค.  ค่าเสียโอกาส    ง.  ค่าความเสียหาย 
 
81. ขอใดเป็นการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันอัคคีภัยที่ไม่ถูกต้อง 
 ก.  กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าตลาดในปัจจุบัน 
 ข.  กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน 
 ค.  กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทางบัญชี 
 ง.  กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าปัจจุบันบวกด้วยอัตราเงินเฟ้อที่คาดไว้ 
 
82. ข้อใดมิใชป่ัจจัยในการพิจารณารับประกันอัคคีภัย 
 ก.  การเสี่ยงต่อภาวะภัยทางกายภาย  ข.  การเสี่ยงภัยต่อภาวะภัยทางศีลธรรม 
 ค.  ความสามารถในการจัดสรรเอาประกันภัยต่อ ง.  ความสามารถในการหาบริษัทประกันภัยร่วม 
 
83. ข้อใดมิใช่หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของการประกันอัคคีภัย 
 ก.  ต้องไม่เกินความเสียหายที่แท้จริง 
 ข.  กําหนดค่าเสียหาย ณ สถานที่ และในเวลาที่เกิดความเสียหาย 
 ค.  ต้องดําเนินการตามนโยบายในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของแต่ละบริษัท 
 ง.  ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ 
 
 
 
 
 



 

 

84. หลังจากเกิดความเสียหายขึ้น ข้อใดที่มิใชห่น้าที่ของผู้เอาประกันภัยควรพึงกระทํา 
 ก.  แจ้งการเกิดความเสียหายแก่ผู้รับประกันภัยทันที 
 ข.  จัดหาและส่งมอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับสาเหตุแห่งความเสียหาย และรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับ
       ความเสียหายภายใน 30 วัน 
 ค.  รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ในทุกสภาพและทุกกรณี 
 ง.  ขายซากทรัพย์สินบางส่วนให้แก่ผู้รับซ้ือ 
 
85. การทําประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยสามารถทําประกันภัยโดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดกี่ปี 
 ก.  5 ปี   ข.  10 ปี   ค.  20 ปี   ง.  30 ปี 
86. การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยใช้ความคุ้มครองถึงภัยอะไรบ้าง 
 ก.  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด (ทุกชนิด) 
 ข.  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า  การระเบิด (ทุกชนิด) และภัยจากยานพาหนะ 
 ค.  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า  การระเบิด (ทุกชนิด)  ภัยจากยานพาหนะ และภัยจากอากาศยาน 
 ง.  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า  การระเบิด (ทุกชนิด)  ภัยจากยานพาหนะ  ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ํา 
 
87. ทรัพย์สินประเภทใดไม่สามารถทําประกันอัคคีภัยสําหรับบ้านที่อยู่อาศัย 
 ก.  บ้าน ทาวน์เฮ้าส ์   ข.  บ้านแฝด ตึกแถว 
 ค.  ร้านขายของชําในหมู่บ้าน  ง.  ห้องชุดในแฟลต อาคาชุด คอนโดมิเนียม 
 
88. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยมีการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่เป็นโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุใน
วงเงินไม่เกินเท่าไร เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื่น 
 ก.  3,000 บาท  ข.  5,000 บาท  ค.  8,000 บาท  ง.  10,000 บาท 
 
89. ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย หากกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากมูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สิน แต่ยังไม่ต่ํากว่าร้อยละเท่าใดของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ที่บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ก. ร้อยละ 50  ข.  ร้อยละ 60  ค.  ร้อยละ 70  ง.  ร้อยละ 80 
 
90. ข้อใดมิใช่ความหมายของ “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย 
 ก.  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา 
 ข.  เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน 
 ค.  ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า 
 ง.  เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม 
 
 



 

 

91. ข้อใดมิใช่ความหมายของความคุ้มครอง “ภัยเนื่องจากน้ํา” ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย 
 ก.  น้ําไหลบ่า      ข.  น้ําท่วม   
 ค.  การแตกหรือรั่วไหลจากท่อประปาใต้ดิน  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
92. การประกันอัคคีภัยข้อความจริงในข้อใดถือเป็นสาระสําคัญที่ผู้เอาประกันภัยจําเป็นต้องเปิดเผยแก่ผู้รับประกันภัย 
 ก.  บ้านหลังที่ของทําประกันภัยนั้นมีการเก็บวัตถุไวไฟ 
 ข.  บ้านหลังที่ขอทําประกันภัยนั้นมีการทําประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยใดบ้าง 
 ค.  ผู้เอาประกันภัยมีฐานะเป็นเจ้าของบ้านหรือมีฐานะเป็นผู้เช่า 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 
93. การประกันภัยสูงกว่ามูลค่า (Over Insurance) มีผลเสียต่อผู้เอาประกันภัยอย่างไร 
 ก.  ผู้รับประกันภัยจะอ้างเป็นเหตุในการปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 
 ข.  ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงเกินความจําเป็น 
 ค.  ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยการสูญเสียและการเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ง.  สัญญาเป็นโมฆียะ 
 
94. ข้อใดต่อไปนี้มีผลให้ความรับผิดต่อความเสียหายที่ผู้รับประกันภัยมีต่อผู้เอาประกันภัยเป็นอันลบล้างไป 
 ก.  ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนา หรือการรู้เห็นของผู้เอาประกันภัย 
 ข.  ผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัยได้กระทําการใด หรือแสดงรายการใดอันเป็นเท็จเพื่อให้
      ได้มาซึ่งประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 ค.  ส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดลง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
95. นายเจษฎาทําประกันภัยบ้านไว้ในวงเงินเอาประกันภัย 1,400,000 บาท ในขณะที่มูลค่าที่แท้จริงของบา้นเท่ากับ
2,000,000 บาท หากเกิดเพลิงไหม้ทําให้บ้านเสียหายคิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท ในกรณีนี้บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจํานวนเงินเท่าไร 
 ก.  490,000 บาท  ข.  700,000 บาท  ค.  350,000 บาท  ง.  560,000 บาท  
 
96. เงื่อนไขการส่งหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยได้ขยาย
ระยะเวลาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่กําหนดไว้ 15 วันเพิ่มเติมได้อีกกี่วัน 
 ก.  20 วัน  ข.  30 วัน  ค.  45 วัน  ง.  60 วัน 
 
 



 

 

97. ข้อใดมิใช่ความหมายตรงกับคําว่า “การใช้อนุญาโตตุลาการ” (Arbitration) 
 ก.  การตกลงข้อพิพาทโดยบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น 
 ข.  การตกลงข้อพิพาทโดยบุคคลที่ผู้รับประกันภัยเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น 
 ค.  การตกลงข้อพิพาทโดยบุคคลซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบด้วย 
 ง.  การตกลงข้อพิพาทโดยบุคคลที่ทาง คปภ. เป็นผู้แต่งตั้ง 
 

******************************************************************* 
 

 

ข้อสอบ “วิชา ประกันภัยรถยนต์” 
(ออกข้อสอบ 14 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
1. นายนพพร ทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้กับบริษัทประกันภัย ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น 12 มิถุนายน 2552 
สิ้นสุด 12 มิถุนายน 2553  ถ้ารถยนต์คันนี้ไปประสบอุบัติเหตุในวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับ
ความคุ้มครองหรือไม่อย่างไร 
 ก.  ไม่คุ้มครอง เพราะในวันที่ 12 มิถุนายน 2553 กรมธรรม์ส้ินผลบังคับแล้ว 
 ข.  คุ้มครอง เพราะวันที่ 12 มิถุนายน 2553 เป็นวันสุดท้ายที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองอยู่ 
 ค.  คุ้มครอง หากอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2553 
 ง.  ผิดทุกข้อ   
 
2. ข้อใดมิใช่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
 ก.  ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอก 
 ข.  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
 ค.  ความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
 ง.  การประกันตัวผู้ขับขี่ 
 
3. นายเป้าเจ้าของ นํารถยนต์ไปทําประกันภัยไว้กับบริษัท ต่อมานายเป้าได้โอนของให้กับนายเจ๋ง โดยไม่ได้มีการแจ้งการ
โอนขายดังกล่าวให้บริษัททราบ ถ้ารถยนต์คันดังกล่าวไปเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครอง
หรือไม่อย่างไร 
 ก.  เมื่อไม่มีการแจ้งการโอนให้บริษัททราบ กรมธรรม์จึงส้ินผลบังคับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่คุ้มครอง 
 ข.  แม้ไม่มีการแจ้งการโอนกรมธรรม์ก็ยังมีผลคุ้มครองตอ่ไป โดยถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยคนใหม่ 
 ค.  เมื่อบริษัทยังไม่ออกสลักหลังเปล่ียนชื่อผู้เอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้รับความคุ้มครอง 
 ง.  แม้บริษัทยังไม่ได้ออกสลักหลังเปล่ียนชื่อผู้เอาประกันภัย แต่หากมีการแจ้งการโอนให้บริษัททราบ    
      กรมธรรม์ก็ยังมีผลคุ้มครองต่อไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงยังคงได้รับความคุ้มครอง 



 

 

4. ข้อใดเป็นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประเภท 2 
 ก.  ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อรถยนต์ 
 ข.  ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินบุคคลภายนอก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
 ค.  ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินบุคคลภายนอก การประกันตัวผู้ขับขี่ 
 ง.   ความเสียหายต่อรถยนต์ รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
 
5. ในการประกันภัยรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับข่ี ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับชี่ได้กี่คน 
 ก.  1 คน   ข.  2 คน   ค.  3 คน   ง.  4 คน 
6. ในการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับข่ีที่มีอายุอยู่ในช่วงใดที่จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ําที่สุด 
 ก.  18 – 24 ปี  ข.  25 – 35 ปี  ค.  36 – 50 ปี  ง.  เกิน 50 ปี 
 
7. ในส่วนความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยนํารถยนต์ไปใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในตารางแล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด
ความเสียหายส่วนแรกเป็นจํานวนเท่าไร 
 ก.  1,000 บาท  ข.  2,000 บาท  ค.  3,000 บาท  ง.  ไม่ต้องรับผิดชอบ 
 
8. ในส่วนความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยนํารถยนต์ไปใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในตารางแล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดความเสียหายส่วน
แรกเป็นจํานวนเท่าไร 
 ก.  1,000 บาท  ข.  2,000 บาท  ค.  3,000 บาท  ง.  ไม่ต้องรับผิดชอบ 
 
9. นายประเสริฐได้โดยสารอยู่ในรถ TAXI เมื่อถึงจุดหมายรถจอดสนิท นายประเสริฐเปิดประตูรถโดยไม่ระมัดระวังเป็น
เหตุให้รถจักรยานยนต์ที่ตามมาพุ่งชน ทําให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย หากรถ TAXI มีประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันภัย เจ้าของรถจักรยานยนต์จะเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะนายประเสริฐมิใช่ผู้เอาประกันภัย 
 ข.  ไม่ได้ เพราะนายประเสริฐมิใช่ผู้ขับขี่ 
 ค.  ได้ เพราะกรมธรรม์คุ้มครองรวมถึงความรับผิดชอบของผู้โดยสารด้วย 
 ง.  ได้ เนื่องจากรถ TAXI จะมีการขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิดของผูโ้ดยสารด้วย 
 
 
 
 



 

 

10. นายวรเชษฐ์ นํารถยนต์ที่ทําประกันภัยไว้ไปแข่งแรลลี่ ที่มิใช่เป็นการแข่งความเร็ว ปรากฏว่าระหว่างการแข่งขันรถ
คันดังกล่าว ไปประสบอุบัติเหตุชนทรัพย์สิน ของน.ส.ทวีพร เสียหาย เป็นเงิน 85,000 บาท น.ส.ทวีพร จะเรียกค่าเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภยัรถคันกล่าวได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เนื่องจากเข้าข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง 
 ข.  ได้เต็ม 85,000 บาท แต่เมื่อบริษัทจ่ายไปแล้วก็จะเรียกเก็บคืนจากผู้เอาประกันภัยในภายหลัง 
 ค.  ได้เต็ม 85,000 บาท โดยไม่มีการเรียกคืนจากผู้เอาประกันภัย 
 ง.  บริษัทอาจจ่ายเป็นค่าสินไหมกรณุาได้ 
 
11. ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  รถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลจะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราท่ีต่ํากว่ารถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ 
 ข.  รถยนต์ที่มีขนาด 1,500 CC. จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ํากว่ารถยนต์ที่มีขนาด 2,000 CC. 
 ค.  ในการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ถ้าผู้ขับขีอ่ายุเกิน 50 ปี จะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราท่ีต่ํากว่าผู้ขับขี่
       ท่ีมีอายรุะหว่าง 36 – 50 ปี 
 ง.  ถูกหมดทุกข้อ 
12. นายตั๋ง นํารถยนต์ไปทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับข่ี โดยระบุชื่อนายตั๋ง อายุ 38 ปี และ นางซัง อายุ 32 ปี เป็นผู้
ขับขี่ดังกล่าว บริษัทประกนัภัยจะคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราท่ีจะได้รับส่วนลดเท่าใด 
 ก.  ส่วนลด 5%  ข.  ส่วนลด 10%  ค.  ส่วนลด 15%  ง.  ส่วนลด 20% 
 
13. หากมีอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เอาประกันภัย การปฏิบัติตนของผู้เอาประกันภัยในข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก.  แจ้งให้บริษัททราบทันท ี   ข.  ชดใช้ค่าเสียหายตามความพอใจของคู่กรณี 
 ค.  ยอมรับผิดต่อคู่กรณ ี    ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
14. เมื่อบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายนั้นนําคดีขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาลแล้ว ผู้เสียหายสามารถเรียกดอกเบี้ยได้ในอตัราเท่าใด (ตามกฎหมายใหม่ปี 2552) 
 ก.  ร้อยละ 7.5 ต่อปี    ข.  ร้อยละ 10 ต่อปี 
 ค.  ร้อยละ 12 ต่อปี    ง.  ร้อยละ 15 ต่อปี 
 
15. ในปีแรกที่นายนพพร นํารถยนต์ไปทําประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย เสียเบี้ยประกันภัยเป็นจํานวน 10,000 บาท 
ในระหว่างเอาประกันภัยรถยนต์ได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกที่มีนายเจษฎา เป็นผู้ขับข่ีชนท้าย ในขณะที่นายนพพร
จอดรถรอสัญญาณไฟ บริษัทประกันภัยได้ชดใช้ค่าซ่อมรถให้แก่นายนพพรเป็นเงิน 35,000 บาท ดังนั้นในการต่ออายุการ
ประกันภัยปีต่อไปนายนพพร จะต้องชําระค่าเบี้ยประกันภัยอย่างไร 
 ก.  ในเมื่อปีทีผ่่านมา นายนพพร มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท ในการต่ออายุประกันภัย นายนพพร 
       จะต้องเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 



 

 

 ข.  แม้นายนพพร จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท แต่ก็เป็นค่าเสียหายที่มิได้เกิดจากความประมาท ทั้งนี้
      นายนพพร ยังสามารถแจ้งใหบ้ริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ทําให้การต่ออายุประกันภัยจะได้รับ
      ส่วนลดประกันภัย 20%  
 ค.  เมื่อมีการเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย ในการต่ออายุจะถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย 20% 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
16. ในระหว่างที่นายตั๋ง ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 40% (เบี้ยประกันภัยสุทธิ 20,000 บาท) 
รถยนต์ของนายตั๋งเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง คือ คร้ังแรกถูกนายตู่ ขับรถโดยประมาทชนท้ายเสียค่าซ่อม 35,000 บาท คร้ังท่ี 2 
นายตั๋ง ขับชนต้นไม้เสียค่าซ่อม 75,000 บาท การต่ออายุการประกันภยัในปีต่อไป นายตั๋ง จะเสียค่าเบี้ยประกันอย่างไร 
 ก.  เสียเบี้ยประกันภัยในอัตราปกต ิ  ข.  เสียเบี้ยประวัติเพิ่ม 20% 
 ค.  ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 30%  ง.  ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 20% 
 
17. รถยนต์คันใดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขบัขี่ได้ 
 ก.  รถเก๋งของนายตั๋งที่ใช้ส่วนบุคคล  ข.  รถตู้ของนายตู่ที่ใช้เฉพาะในครอบครับ 
 ค.  รถเก๋งของนายเขยที่ใช้รับจ้างทั่วไป  ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
18. ในการทําประกันภัยรถยนต์ถ้าประสงค์จะระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน ในการคิดเบี้ยประกันภัยจะคิดอย่างไร 
 ก.  ใช้ผู้ขับข่ีที่มีอายุมากเป็นฐานในการคํานวณ 
 ข.  ใช้ผู้ขับข่ีที่มีอายุน้อยเป็นฐานในการคํานวณ 
 ค.  ใช้ผู้ขับข่ีที่มีความเสี่ยงสูงเป็นฐานในการคํานวณ 
 ง.  ใช้ผู้ขับข่ีที่มีความเสี่ยงต่ําเป็นฐานในการคํานวณ 
 
19. น.ส.แดง เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัย ได้รับชําระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากนายโจผู้เอา
ประกันภัย แต่น.ส.แดง กลับนําเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวไม่ส่งมอบให้แก่บริษัท ต่อมาเมื่อพ้นกําหนดการชําระค่าเบี้ย
ประกันภัยนับแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ รถยนต์คันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําทําให้รถยนต์ได้รับ
ความเสียหาย จะมีผลอย่างไร 
 ก.  ไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากกรมธรรม์ส้ินผลบังคับ 
 ข.  ไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะสัญญาไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น 
 ค.  บริษัทมีสิทธิหักจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้รับชําระออกจากจํานวนเงินค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ได้ 
 ง.  บริษัทจะต้องชดใช้เต็มจํานวน เพราะการที่นายโจ ชําระเบี้ยประกันภัยให้แก่น.ส.แดง ย่อมถือได้ว่าบริษัท
      ได้รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว 
 
 
 



 

 

20. ข้อใดเป็นลักษณะการใช้รถยนต์ 
 ก.  การใช้ส่วนบุคคล    ข.  รถยนต์ป้ายแดง 
 ค.  รถพยาบาล     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
21. ข้อใดมิใช่ปัจจัยที่ใช้ในการคํานวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 
 ก.  ขนาดรถยนต ์    ข.  อายุผู้ขับข่ี 
 ค.  อาชีพผู้ขับขี ่     ง.  อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 
 
22. หากผู้เอาประกันภัยขอรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
 ก.  ลด 10% ของจํานวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
 ข.  3,000 บาท แรกลด 10% ส่วนเกิน 3,000 บาท ลด 1% ของจํานวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
 ค.  5,000 บาท แรกลด 10% ส่วนเกิน 5,000 บาท ลด 1% ของจํานวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
 ง.  10,000 บาท แรกลด 10% ส่วนเกิน 10,000 บาท ลด 1% ของจํานวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
 
23. หากผู้เอาประกันภัยประสงค์ขยายความคุ้มครองไปถึงการใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย เบี้ยประกันภัยจะ 
 ก.  เสียเพิ่มเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี 
 ข.  เสียเพิ่มเดือนละ 5% แต่รวมแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี 
 ค.  เสียเพิ่มสําหรับแต่ละประเทศ ในอัตราเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี 
 ง.  ผิดหมดทุกข้อ 
24. นายเขียวนํารถไปทําประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย นายแดงยืมรถคันดังกล่าวไปใช้ ระหว่างทางนายดําตั้งใจฆ่าตัว
ตาย จึงกระโดดเข้าขวางทางรถที่นายแดงขับมาในระยะกระชั้นชิด แม้นายแดงจะใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตามแต่นาย
แดงก็ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ทําให้ชนกับนายดําถึงแก่ความตาย นายเหลืองบุตรของนายดําจะเรียกค่าเสียหายตาม
กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่เพียงใด 
 ก.  ได้ ตามจํานวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ข.  ได้ เฉพาะจํานวนเงินค่าเสียหาย ส่วนที่เกินความคุ้มครองสูงสุดตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 ค.  ไม่ได้ เพราะบริษัทมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ต่อกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจาก
       ความประมาทของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น 
 ง.  ไม่ได้ เพราะนายแดงมิใช่ผู้เอาประกันภัย บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่นายเหลือง  
 
 
 
 
 
 



 

 

25. นายประกิจ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ัวไปได้นํารถยนต์บรรทุกซึ่งมีเครนติดตั้งอยู่กับตัวรถไปทําประกันภัยไว้
กับบริษัท โดยในการแจ้งทําประกันภัยนายประกิจ ได้แจ้งสาระสําคัญดังกล่าวให้บริษัททราบแล้ว ต่อมาในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย นายแดงได้ใช้เครนที่ติดตั้งกับตัวรถไปยกแผ่นเหล็ก แต่แผ่นเหล็กเกิดหล่นไปทับรถยนต์ของนายนิ
รันดร์เสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางบริษัทประกันภัยจะ 
 ก.  ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะมิได้เกิดจากตัวรถยนต์คันเอาประกนัภัยโดยตรง 
 ข.  ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะความเสียหายเกิดจาการกระทําของนายแดง ซึ่งมิใช่ผู้เอาประกันภัย  
 ค.  ต้องรับผิดชอบ เพราะความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงความรับผิดอันเกิดจากการใช้
      เครื่องมือ เครื่องจักรที่ติดตั้งประจํารถด้วย 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
26. ในส่วนความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย คุ้มครองรวมถึงผู้เอาประกันภัยด้วย หากผู้เอาประกันภัยมิได้เป็น
       ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 ข.  ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ไม่คุ้มครองทรัพย์สินของทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้ขับขี่ท่ีเป็นฝ่ายต้องรับผิดตาม
       กฎหมาย 
 ค.  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุ้มครองรวมถึงทรัพย์สินของลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้เอาประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
27. ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  การระบุชื่อผู้ขับขี่จะทําใหเ้บี้ยประกันภัยถูกลง 5 – 20% 
 ข.  ผู้เอาประกันภัยสามารระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 คน 
 ค.  ในการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ จะได้รับความคุ้มครองเหมือนการประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้
       ขับขี่ทุกประการ เว้นแต่กรณีที่มีบุคคลอ่ืนที่มิได้ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์มาขับข่ี 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
28. ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก บุคคลใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
 ก.  ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 ข.  ผู้เอาประกันภัย 
 ค.  ผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ แม้มิได้เป็นผู้ขบัขี่ในขณะเกิดเหตุ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 



 

 

29. นายเฉลยนํารถยนต์ไปซ่อมในระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของอู่ ปรากฏว่ามีบุคคลของอู่นํารถไปใช้โดยมิได้รับ
ความยินยอม  และเกิดอุบัติเหตุชนทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบหรือไม่ 
 ก.  ไม่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากเข้าข้อยกเว้นเรื่องการใช้โดยบุคคลของอู่ 
 ข.  ต้องรับผิดชอบ ต่อบุคคลภายนอกไปก่อนแล้วเรียกคืนจากผู้เอาประกันภัยในภายหลังตามข้อสัญญาพิเศษ 
 ค.  ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเต็มจํานวน 
 ง.  ไม่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากไม่ปรากฏความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
30. รถยนต์ของนายนพพร ซ่ึงได้ทําประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ไว้กับบริษัทประกันภัย โดยจํานวน
เงินเอาประกันภัยสําหรับความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ไว้ 550,000 บาท แต่ในกรมธรรม์ที่ส่งมอบให้นั้นทาง
บริษัทไดพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมว่า “บริษัทรับผดิต่อความสูญหายบางส่วนไม่เกิน 20,000 บาท / ครั้ง” ถ้าต่อมาภายใน
ระยะเวลาประกันภัย วิทยุติดรถยนต์ถูกลักไป ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือกให้บริษัทรับผิดภายใต้วงเงินเอาประกันภัย 550,000 บาท หรือ 20,000 บาท ก็ได้ 
 ข.  บริษัทจะต้องรับผิดตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท 
 ค.  บริษัทจะมีความผิดตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค. 
 
31. นายวีระขับรถยนต์ซึ่งมีประกันภัยตามกรมธรรม์ประเภท 3 โดยประมาทขาดความระวังไปชนรถจักรยานยนต์ของ
นายไพบูลย์ เป็นเหตุให้นายไพบูลย์ได้รับบาดเจ็บ รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย บริษัทจะต้องรับผิดชอบหรือไม่
อย่างไร หากปรากฏว่านายวีระไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 
 ก.  รับผิดทั้งต่อความบาดเจ็บของนายไพบูลย์และต่อความเสียหายของรถจักรยานยนต์ 
 ข.  รับผิดต่อความบาดเจ็บของนายไพบูลย์ แต่ไมต่้องรับผิดต่อความเสียหายของรถจักรยานยนต์ 
 ค.  รับผิดต่อความบาดเจ็บของนายไพบูลย์ แล้วจึงไปเรียกคืนจากผู้เอาประกันภัยในภายหลัง ส่วนความ  
       เสียหายต่อรถจักรยานยนต์ไม่ต้องรับผิดชอบ 
 ง.  ไม่ต้องรับผิดขอบต่อความบาดเจ็บของนายไพบูลย์ แต่ต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถจักรยานยนต์ 
 
32. ข้อใดมิใช่ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 ก.  ค่ารักษาพยาบาล    ข.  การเสียชีวิต 
 ค.  สูญเสียมือ เท้า สายตา    ง.  ทุพพลภาพถาวร 
 
33. ข้อใดมิใช่ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทในส่วนการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 
 ก.  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะใช้ลากจูง หรือผลักดัน 
 ข.  ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
 ค.  อุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้โดยบุคคลของอู่ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 



 

 

 
34. ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับข่ี แต่ขณะเกิดเหตุมีบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่บุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้มาขับข่ี 
ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท สําหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
      บุคคลภายนอก 
 ข.  ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท สําหรับความเสียหายต่อรถยนต์คันเอา
      ประกันภัย เว้นแต่ความเสียหายมิได้เกิดจากความประมาทของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถ
      แจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 ค.  คุ้มครองอื่น ๆ นอกจากความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และความคุ้มครอง
      ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทยังคงต้องรับผิดชอบเต็มจํานวน โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ
      ค่าเสียหายส่วนแรก 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
35. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย การประกันตัวผู้ขับขี่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้
เอาประกันภัย ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา บริษัทมีหน้าที่ประกันตัวในชั้นใด 
 ก.  พนักงานสอบสวน  ข.  พนักงานอัยการ  ค.  ศาล  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
36. จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ําสําหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คือ 
 ก.  100,000 บาท / ครั้ง    ข.  150,000 บาท / ครั้ง 
 ค.  200,000 บาท / ครั้ง    ง.  250,000 บาท / ครั้ง 
 
37. ข้อใดไม่เป็นผลกระทบต่ออัตราเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์ทําประกันภัยตามกรมธรรม์ประเภท 3 
 ก.  ลักษณะการใช้รถยนต ์ ข.  อายุผู้ขับข่ี  ค.  อายุรถยนต ์  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
38. ในการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 รถยนต์ถูกแบ่งออกเป็น 
 ก.  3 กลุ่ม  ข.  4 กลุ่ม  ค.  5 กลุ่ม  ง.  6 กลุ่ม 
 
39. ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีใดบ้าง 
 ก.  ประวัติด ี     ข.  ค่าประกันภัยกลุ่ม  
 ค.  รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง  ง.  ถูกทกุข้อ 
40. ในส่วนความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ข้อใดที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง 
 ก.  รถยนต์ของคู่กรณ ี    ข.  รถยนต์คันเอาประกันภัย 
 ค.  ต้นไม้ข้างถนน    ง.  เสาไฟฟ้า 
 



 

 

41. หากนายตู่ แจ้งทําประกันภัยรถยนต์โดยให้เริ่มคุ้มครองในวันที่แจ้ง กรมธรรมจ์ะเริ่มคุ้มครองในเวลาใด 
 ก.  เวลา 0.01 น.  ข.  เวลา 16.30 น. ค.  เวลา 12.00 น. ง.  ณ  เวลาที่แจ้งทํา 
 
42. ข้อใดถูกต้อง  
 ก.  การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่บาทแรก 
 ข.  หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้ใดรับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรแล้ว บริษัทมีหน้าที่
      ชดใช้จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทันที ไม่จําเป็นต้องรอให้ครบกําหนด 12 เดือน 
 ค.  ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดเหตุ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่เป็นผลให้บริษัทปฏิเสธความรับผิด
      ตามความคุ้มครองในเอกสารแนบท้ายได้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
43. ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  แม้ผู้ขับข่ีไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบบุคคลภายนอกได้ 
 ข.  ในการประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับข่ีไม่เคยมีใบอนุญาตขับข่ี บริษัทสามารถปฏิเสธ
       การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยได้ เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจาก
       ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย 
 ค.  แม้ผู้ขับข่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
       ก็ตาม บริษัทก็ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
44. ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และความคุ้มครองความเสียหายต่อ
      รถยนต์จะต้องเท่ากันเสมอ 
 ข.  จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ําสําหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคือ 
      200,000 บาท / ครั้ง 
 ค.  จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ําสําหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ   
      บุคคลภายนอก คือ ส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 100,000 บาท / คน 10,000,000 บาท / ครั้ง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
45. อัตราเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยภาคสมัครใจ นายทะเบียนได้กําหนดให้เป็น 
 ก.  อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ (Flat Tate หรือ Fixed Rate) 
 ข.  อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นสูง (Maximum Rate) 
 ค.  อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ํา (Minimum Rate) 
 ง.  อัตราเบี้ยประกันภัยพิสัย (Range Rate) 



 

 

46. ข้อใดเป็นการคุ้มครองตามหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ของการประกันภัยรถภาคสมัครใจ 
 ก.  ความสมัครใจที่เกิดจากการถูกขโมยงัดแงะ 
 ข.  ความเสียหายของรถที่เกิดภายหลังสูญหายไปและตามคืนกลับมาได้ 
 ค.  รถถูกลูกจ้างขโมย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
47. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ถ้าในระหว่างปีเอาประกันภัยได้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ โดยรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป รวมกันแล้วมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบี้ย
ประกันภัย บริษัทประกันภัยจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีในปีที่ต่ออายุ สามารถกระทําได้หรือไม่ 
 ก.  ได้ และต้องกระทําด้วย ถ้าไม่กระทําจะผิดกฎหมาย 
 ข.  ไม่ได้ 
 ค.  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทประกันภัย ว่าจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยหรือไม่ 
 ง.  บริษัทจะกระทําได้หรือไม่ ต้องขอความเห็นต่อนายทะเบียนก่อน 
 
48. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การลดเบี้ยประกันภัยกรณีประกันภัยเป็นหมู่ ต้องมีจํานวนรถยนต์ตั้งแต่ 
 ก.  2 คันขึ้นไป  ข.  3 คันขึ้นไป  ค.  4 คันขึ้นไป  ง.  5 คันขึ้นไป 
 
49. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การลดเบี้ยประกันภัยหมู่กรณีใดถูกต้อง 
 ก.  รถยนต์เช่าซ้ือจะให้ส่วนลดหมู่ไม่ได้ นอกจากผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลเดียวกันและได้เอาประกันภัย 3 คันขึ้นไป 
 ข.  รถยนต์ที่ลูกจ้างเป็นเจ้าของ จะนับรวมกับรถยนต์ของนายจ้างเพื่อคิดเป็นส่วนลดหมู่ไม่ได้ 
 ค.  รถจักรยานยนต์ให้นับรวมกับรถยนต์อื่น ๆ เพื่อขอส่วนลดหมู่ได้ 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
50. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจํานวน 
 ก.  เต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 
 ข.  80% ของจํานวนตามข้อ ก. เพราะต้องหักค่าเสื่อมราคารถยนต์ 
 ค.  90% ของจํานวนตามข้อ ก. เพราะต้องหักค่าเสื่อมราคารถยนต์ 
 ง.  ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของบริษัทกับผู้เอาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 



 

 

51. ข้อใดถูกต้อง  
 ก.  แม้ความเสียหายต่อรถยนต์ จะเกิดขึ้นจากการใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก็
      ตาม บริษัทก็ยังมีหน้าที่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึน้กับรถยนต์คันเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 ข.  ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอา   
       ประกันภัย บริษัทจะสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง.  ผิดทั้งขอ้ ก. และข้อ ข. 
 
52. นางสุวรรณา จอดรถไว้ในบ้าน ปรากฏว่าฝนตกหนักน้ําท่วมเป็นเหตุให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย ถ้ารถยนต์ได้
ทําประกันภัยตามกรมธรรม์ประเภท 1 ไว้ บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสุวรรณาหรือไม่ 
  ก.  ไม่ต้องชดใช้ เพราะไม่ได้เกิดจากการชน 
 ข.  ไม่ต้องชดใช้ เพราะน้ําท่วมเป็นเหตุสุดวิสัย 
 ค.  ต้องชดใช้ เพราะกรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายจากเหตุใด ๆ ซ่ึงรวมถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
 ง.  ต้องชดใช้ในฐานะสินไหมการุณ 
 
53. ตามข้อยกเว้นความรับผิดชอบในหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยไม่คุม้ครองการขับข่ีโดย
บุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับข่ีใด ๆ  คําว่า “ใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ” หมายถึงข้อใด 
 ก.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิด ทุกประเภท 
 ข.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิด ทุกประเภท ยกเว้น ใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 ค.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิด ทุกประเภท และรวมถึงออกโดยรัฐใดรัฐหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 ง.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิด ทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น 
 
54. นายสมพงศ์ได้ทําประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไว้กับ บจก. A ประกันภัย แต่
ทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจไว้กับ บจก. B ประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบชีวิตร่างกายหรือ
อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 100,000 บาท / หนึ่งคน และ 10,000,000 บาท / หนึ่งครั้ง ต่อมานาย
สมพงศ์ได้ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นฝ่ายประมาท ทําให้นายทองและนายเงิน ซึ่งกําลังเดินถนนได้รับบาดเจ็บ 
เสียค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลําดับ บจก. B ประกันภัย ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลต่อ
นายทองและนายเงินเป็นจํานวนเงินเท่าใด 
 ก.  40,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลําดับ 
 ข.  40,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลําดับ 
 ค.  ไม่ต้องรับผิดชอบค่ารักษาของนายทอง แต่รับเฉพาะค่ารักษาของนายเงินเป็นเงินจํานวน 50,000 บาท 
 ง.  ไม่ต้องรับผิดชอบค่ารักษาของนายทอง แต่รับเฉพาะค่ารักษาของนายเงินเป็นเงินจํานวน 100,000 บาท 
 
 



 

 

55. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์คันเอาประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  บริษัทต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ท่ียังเหลืออยู่ 
 ข.  บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์อีกต่อไป เพราะได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ครอบครอง 
 ค.  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทประกันภัยทราบถึงการโอนรถ ถ้าไม่แจ้งบริษัทจะไม่ให้ความคุม้ครองอีก 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ค. 
 
56. การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะไม่คุ้มครองในกรณีใด 
 ก.  การใช้โดยบุคคลของอู่ 
 ข.  การใช้ในการแข่งขัน ทดลองความทนทาน หรือความเร็วทางกีฬา 
 ค.  การขับข่ีโดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ  
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
57. กรณีดังต่อไปนี้ ข้อใดได้รับความคุ้มครองจากหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
 ก.  ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากน้ําท่วม 
 ข.  ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากลมพายุ 
 ค.  ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชน การคว่ํา 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
58. การใช้รถผิดประเภทจากที่ระบุไว้ในตารางซ่ึงระบุว่า ใช้เป็นส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า ซึ่งผู้เอาประกันภัย
เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อทรัพย์สินเป็นเงินเท่าใด 
 ก.  1,000 บาท  ข.  2,000 บาท  ค.  3,000 บาท  ง.  5,000 บาท 
 
59. กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง ซ่ึงรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยอาจ
ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้โดยวิธีใด 
 ก.  ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนเกิดอุบัติเหตุ 
 ข.  ชดใช้เป็นเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยภัยเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ค.  เปลี่ยนรถท่ีอยู่ในสภาพเดียวกันมาทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
60. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หากผู้เอาประกันภัยแจ้งความประสงค์ขอทําประกันภัยไม่เต็มปี ต้องคํานวน
อัตราเบี้ยประกนัภัย คือ 
 ก.  อัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน (Pro Rate) 
 ข.  อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (Short Rate) 
 ค.  อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด 
 ง.  อัตราข้ันต่ําของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (Minimum Rate) 



 

 

61. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้ระบุเวลาการสิน้สุดของการประกันภัย คือ 
 ก.  00.01 น.  ข.  12.00 น.  ค.  16.00 น.  ง.  16.30 น. 
 
62. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ถ้ามีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดให้รถยนต์ บริษัทจะต้องคืนเบี้ยประกันภัย
เฉลี่ยเป็นรายวัน แต่ให้คืนเฉพาะส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ไม่ได้คุ้มครองในระหว่างหยุดการใช้รถยนต์เท่านั้น และห้ามมิ
ให้มีการคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดการใช้รถยนต์ในกรณีใดต่อไปนี้ 
 ก.  ระหว่างการซ่อมแซม    ข.  หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.   ง.  ผิดหมดทุกข้อ 
 
63. ในกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันภัยไดร้ับความเสียหาย หากบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่อาจตกลงจํานวน
เงินชดใช้เพื่อการซ่อมรถยนต์ให้ทําการจัดซ่อมโดย 
 ก.  การพิจารณาขออนุญาตโตตุลาการ 
 ข.  อู่ในเครือของบริษัทประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือก 
 ค.  อู่กลางของกรมการประกันประกันภัย (คปภ.) 
 ง.  อูก่ลางของการประกันภัยที่สมาคมประกันวินาศภัยจัดตั้ง 
 
64. กรณีรถยนต์เกิดการสูญหายและบริษัทประกันภัยได้รับรถยนต์กลับคืนมา บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 ก.  ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา 
 ข.  ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา 
 ค.  ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันภัยได้ซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพเดิม 
 ง.  ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันภัยได้ซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพเดิม 
 
65. ในการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้เอาประกันภัยเอง โดยบุคคลนั้นจะต้อง 
 ก.  ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์นี้ 
 ข.  ไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์อื่น หรือได้รบัแต่ไม่เพียงพอบริษัทจึงจะรับผิดส่วนเกิน 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
66. ในการประกันภัยรถยนต์หากผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครอง 
บริษัทประกันภัยจะต้องสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จา่ยทั้งหมดจะเป็นของ 
 ก.  ผู้เอาประกันภัย    ข.  แล้วแต่ผู้เอาประกันภัยกับบริษัทตกลงกัน 
 ค.  บริษัทประกันภัย    ง.  ทั้งผู้เอาประกันภัยและบริษัทจ่ายคนละครึ่ง 



 

 

เรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.)” หรือ “ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ” 
 
67. อัตราเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยภาคบังคับ นายทะเบียนได้กําหนดให้เป็น 
 ก.  อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่    ข.  อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นสูง 
 ค.  อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ํา   ง.  อัตราเบี้ยประกันภัยพิสัย 
 
68. การประกันภัยภาคบังคับ ให้การคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของใคร 
 ก.  ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี ่   ข.  บุคคลในครอบครัว หรือ ลูกจ้างในขณะทํางาน 
 ค.  บุคคลภายนอก หรือ ผู้โดยสาร   ง.  ถูกทุกข้อ 
 
69. นายเอก ขับรถจักรยานยนต์ซึ่งทําประกันภัยภาคบังคับไว้กับบริษัทประกันภัย ถูกรถไฟเฉี่ยวชนจะเป็นเหตุให้นายดํา
ซึ่งโดยสารรถจักรยานยนต์นายเอกถึงแก่ความตาย ทายาทนายดําจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทอย่างไร (ใน
กรณีนี้ทางพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่านายเอกเป็นฝ่ายประมาทต้องรับผิดตามกฎหมาย) 
 ก.  เป็นค่าปลงศพ จํานวนเงิน 80,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 ข.  เป็นค่าปลงศพ จํานวนเงิน 15,000 บาท เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น 
 ค.  เป็นค่าปลงศพ จํานวนเงิน 10,000 บาท เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
70. สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ในความดูแลของ 
 ก.  สํานักงานประกันสังคม   ข.  สํานักงานอุบัติเหตุแห่งชาติ 
 ค.  คปภ.     ง.  กรมการขนส่งทางบก 
 
71. ถ้าผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบริษัทได้ ก็สามารถขอได้
จากกองทุนทดแทนผู้ประภัย โดยนําหลักฐานสําเนาประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวนมาแสดง  การยื่นขอ “สําเนา
ประจําวันในคด”ี หมายถึงเอกสารใด 
 ก.  รายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน  ข.  รายการประจําวันเกี่ยวกับคดี 
 ค.  รายงานประจําวันเกี่ยวกับธุรการ  ง.  รายงานประจําวันเกี่ยวกับการหาย 
 
72. กรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถเป็นช้าราชการ ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ทําประกันภัยภาคบังคับกับบริษัท ISN ประกันภัย 
จํากัด ขอทราบว่าที่ถูกต้องแล้วผู้ประสบภัยรายนี้ควรใช้สิทธิในการเบิกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นจากที่ใด 
 ก.  เบิกจากส่วนราชการท่ีสังกัด 
 ข.  เบิกจากบริษัท ISN ประกันภัย จํากัด 
 ค.  เบิกจากสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 ง.  เบิกจากข้อ ก. หรือ ข้อ ข. หรือ ข้อ ค. ก็ได้แลว้แต่ความพอใจ 



 

 

73. กรณีที่มีการประกันภัยภาคบังคับ ผู้โดยสารภายในรถถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์เป็นเงินเท่าใด 
 ก.  15,000 บาท  ข.  30,000 บาท  ค.  50,000 บาท  ง.  100,000 บาท   
 
74. นายเขยประสบอุบัติเหตุถูกเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไป นายเขยถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตํารวจ ค่า
รักษาพยาบาล 13,500 บาท นายเขยสามารถใช้สิทธิตามประกันภัยภาคบังคับนี้อย่างไร 
 ก.  เสียค่ารักษาพยาบาลเพื่อตัวเองไปก่อนแล้วนําไปเบิกกับกองทุนประกันสังคม 
 ข.  มอบอํานาจให้โรงพยาบาลตํารวจเบิกค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากบริษัทประกันภัย 
 ค.  มอบอํานาจให้โรงพยาบาลตํารวจเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 ง.  ผิดทุกข้อ 
 
75. นายโจประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไป และถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล ต่อมาถึงแก่ความตาย 
โรงพยาบาลคิดค่ารักษาพยาบาล 14,000 บาท ทายาทของนายโจสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้เป็นเงินเท่าไร 
 ก.  14,000 บาท  ข.  15,000 บาท  ค.  29,000 บาท  ง.  30,000 บาท 
 
76. ผู้ประสบภัยประสบอุบัติเหตุจากรถและไม่ทราบว่ารถคันไหนก่อให้เกิดความเสียหาย สามารถรับค่ารักษาพยาบาลได้
หรือไม่ จากที่ไหน 
 ก.  ไม่ได้ เนื่องจากไม่ทราบว่ารถคันไหนก่อให้เกิดความเสียหาย 
 ข.  ได้ ในส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นเรียกจากบริษัทประกันภัย 
 ค.  ได้ ในส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นเรียกจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 ง.  ได้ ในส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นเรียกจากกองทุนประกันสังคม 
 
77. กรณีรถชนกัน 2 คัน และมีประกันภัยภาคบังคับทั้ง 2 คัน เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ตาบอด โดยเกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่ทั้ง 2 คัน บริษัทประกันภัยทั้ง 2 คัน จะร่วมรับผิดต่อผู้ประสบภัยจํานวนเท่าใด 
 ก.  10,000 บาท  ข.  50,000 บาท  ค.  100,000 บาท  ง.  200,000 บาท 
 
78. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะขอรับได้ในกรณีใด 
 ก.  ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย หรือชนแล้วหนี 
 ข.  อุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือถูกยักยอก แล้วเจ้าของรถได้แจ้งความต่อเจ้า
      พนักงานสอบสวนไว้แล้ว 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง.  ผิดทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
 



 

 

79. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ออกใช้เมื่อใด 
 ก.  พ.ศ. 2533  ข.  พ.ศ. 2535  ค.  พ.ศ. 2537  ง.  พ.ศ. 2539 
80. ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นกับบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยภายในกี่วัน 
 ก.  ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอรับค่าเสียหาย 
 ข.  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอรับค่าเสียหาย 
 ค.  ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ 
 ง.  ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอรับค่าเสียหาย 
 
81. จํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม พ.ร.บ. ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ความเสียหายต่อร่างกายตามที่จ่ายจริงไม่เกินจํานวน 15,000 บาท 
 ข.  ความเสียหายต่อชีวิต จํานวนเงิน 35,000 บาท 
 ค.  ความเสียหายต่อร่างกาย และต่อชีวิต รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
82. เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว กรณีใดสามารถไล่เบี้ยเรียกคืนได้ 
 ก.  ผู้ประสบภัยได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเจ้าของรถมาก่อน 
 ข.  ผู้ประสบภัยที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากคู่กรณีมาแล้ว 
 ค.  บริษัทผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
83. นางสายฝนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนและเสียชีวิตทันที บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์
คันดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ทายาทของนางสายฝนเป็นจํานวนเงินเท่าใด 
 ก.  10,000 บาท  ข.  35,000 บาท  ค.  50,000 บาท  ง.  100,000 บาท 
 
84. ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึงข้อใด 
 ก.  ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงไม่เกิน 35,000 บาท 
 ข.  ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 35,000 บาท 
 ค.  ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 35,000 บาท 
 ง.  ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงไม่เกิน 15,000 บาท และ/หรือค่าปลงศพจํานวน 35,000 บาท 
 
 
 
 



 

 

85. น.ส.ดาวกําลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วเฉี่ยวชนล้มลงแล้วขับหนีไป พลเมืองดีนําน.ส.ดาวส่ง
โรงพยาบาลเสียค่ารักษาพยาบาลทั้งส้ิน 20,000 บาท น.ส.ดาวจะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากใครและจํานวนเท่าไร 
 ก.  จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด วงเงิน 15,000 บาท 
 ข.  จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย วงเงิน 15,000 บาท 
 ค.  จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด วงเงิน 20,000 บาท 
 ง.  จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย วงเงิน 20,000 บาท 
86. บริษัทไม่รับประกันภัยภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. แก่เจ้าของซ่ึงใช้รถ หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องระวางโทษปรับเท่าใด 
 ก.  10,000 บาท ถึง 50,000 บาท   ข. 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
 ค.  50,000 บาท ถึง 1000,000 บาท   ง.  50,000 บาท ถึง 250,000 บาท 
 
87. ภายใตก้ารประกันภัยภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยได้ในกรณีใด 
 ก.  ผู้ขับขี่หลบหนี 
 ข.  ผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งให้บริษัททราบ 
 ค.  รถท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นรถที่ถูกยักยอกทรัพย์ และเจ้าของรถได้ร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนไว้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
88. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของคําว่า “หูหนวก” ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 ก.  ได้ยินแผ่วเบาผิดปกติ 
 ข.  ได้ยินเสียงลาง ๆ 
 ค.  ได้ยินเสียงอู้อี้ไม่รู้ความหมายใช้เวลารักษาประมาณ 7 เดือน 
 ง.  เสียความสามารถในการได้ยินเสียงตลอดไป 1 ข้าง หรือ 2 ข้าง 
 
89. หากผู้ประสบภัยถูกรถยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไป ผู้ประสบภัยสามารถขอรับความ
คุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้หรือไม่ อย่างไร 
 ก.  ได้ โดยนําใบรับรองแพทย์มาขอรับเงินจากกองทนุ 
 ข.  ได้ โดยนําใบเสร็จรับเงินจากร้านขายยามาขอรับเงินจากกองทุน 
 ค.  ได้ โดยนําใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนมาขอรับเงินจากกองทุน 
 ง.  ได้ โดยนําใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาลมาขอเบิกเงินจากกองทุน 
 
90. นายทองให้บุตรชายอายุ 12 ปี นํารถจักรยานยนต์ซึ่งได้จดัทําประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทประกันภัยมาขับข่ี เกิด
อุบัติเหตุล้มเอง เสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท บุตรชายของนายทองจะได้รับความคุ้มครองจากบริษทัเป็นเงิน 
 ก.  10,000 บาท  ข.  15,000 บาท  ค.  50,000 บาท  ง.  ไม่ได้เนื่องจากไม่มีใบขับข่ี 
 



 

 

91. กรณีเจ้าของรถยนต์ไม่เอาประกันภัย พ.ร.บ. จะต้องระวางโทษปรับเท่าใด 
 ก.  ไม่เกิน 5,000 บาท ข.  ไม่เกิน 10,000 บาท ค.  ไม่เกิน 15,000 บาท ง.  ไม่เกิน 20,000 บาท 
 
92. หากหลักฐานบัตรประจําตัวของผู้ประสบภัยสูญหาย ผู้ประสบภัยจะทําอย่างไรเพื่อขอรับค่าเสียหายจากกองทุน 
 ก.  แจ้งความขอทําบัตรประจําตัว   ข.  ใช้ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
 ค.  ใช้สําเนาทะเบียนบ้าน    ง.  ถูกทุกข้อ 
 
93. ค่าบริการทางการแพทย์ใดที่ไม่สามารถเบิกจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ 
 ก.  ค่าเอ็กซเรย ์     ข.  ค่าจ้างพยาบาลพิเศษที่มิใช่คําส่ังแพทย์ 
 ค.  ค่าไม้ค้ํายัน     ง.  ค่าห้องและค่าอาหาร 
 
94. นายตู่นํารถที่ไม่มีการจัดทําประกันภัยภาคบังคับมาขับขี่และเป็นเจ้าของรถเอง เมื่อเกิดความเสียหายโดยขับรถล้มเอง 
นายตู่สามารถร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะรถไม่มีการประกันภัย  ข.  ไม่ได้ เพราะผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของรถ 
 ค.  ไม่ได้ เพราะเป็นผู้ทําความเสียหายเอง  ง.  ได้ เพราะเป็นผู้ประสบภัย 
 
95. การขอรับค่าปลงศพจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้ใดมีสิทธิเป็นผู้ร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นลําดับแรก 
 ก.  บุตรบุญธรรม ซึ่งเป็นผู้จัดการศพ  ข.  ภรรยานอกสมรส 
 ค.  ลุงที่ผู้ตายอาศัยอยู ่    ง.  บิดาผู้ตายซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาผู้ตาย 
 
96. นายก้องผู้ขับขี่รถ โดยมีน.ส.อ้อยวิ่งข้ามถนนมาตัดหน้ารถ เป็นเหตุให้นายก้องหักรถหลบไปชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิต 
นายก้องจะได้รับความคุ้มครองตามประกันภัยภาคบังคับเป็นจํานวนเงนิเท่าไร 
 ก.  35,000 บาท  ข.  50,000 บาท  ค.  100,000 บาท  ง.  ไม่คุ้มครอง 
 
97. การเรียกร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น นอกจากจะรับได้จากสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและบริษัท
ประกันภัยแล้ว ยังสามารถขอรับได้จากที่ใดได้บ้าง 
 ก.  สํานักงานประกันสังคม   ข.  สํานกังานคุ้มครองผู้บริโภค 
 ค.  บริษัทประกันชีวิต    ง.  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

98. การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ข้อไม่ถูกต้อง 
 ก.  จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายแก่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลท่ีรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ซึ่ง 
       ผู้ประสบภัยมอบอํานาจให้ 
 ข.  ให้จ่ายให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอพิสูจน์
       ความผิด 
 ค.  จ่ายให้กับญาติผู้ประสบภัยโดยไม่ได้รับมอบอํานาจก็ได้ 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
99. เมื่อผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัย ร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้เสร็จสิ้นภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ 
 ก.  ภายใน 7 วัน     ข.  ภายใน 30 วัน 
 ค.  ภายใน 150 วัน    ง.  ภายใน 180 วัน 
 
100. ข้อใดมิใช่หลักฐานที่นํามายื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อสํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 ก.  ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจ้งหนี้ 
 ข.  สําเนาบัตรประจําตัว ใบสําคัญประตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือสําเนาทะเบียนบ้าน 
 ค.  กรมธรรม์ประกันภัย 
 ง.  สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน 
 
101. รถจักรยานยนต์ซึ่งมีประกันภัยภาคบังคับ ขับขี่โดยนายราม และมี ด.ช. ราทร ซ้อนท้าย ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนแล้ว
หลบหนีไป บุคคลทั้งสองถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ปรากฏว่านายรามเสียค่ารักษาพยาบาล 8,900 บาท ส่วนด.ช. 
ราทร เสียชีวิต นายรามจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบรษิัทที่รับประกันภัยจํานวนเท่าใด 
 ก.  8,900 บาท  ข.  15,000 บาท  ค.  30,000 บาท  ง.  50,000 บาท 
 
102. จากข้อ 101. กรณีของด.ช. ราทร จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยจํานวนเท่าใด 
 ก.  35,000 บาท  ข.  30,000 บาท  ค.  50,000 บาท  ง.  100,000 บาท 
 
103. หากผู้ประสบภัยไม่มีเงินในการชําระค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเฉี่ยว
ชนแล้วหลบหนีไป ผู้ประสบภัยควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยมากที่สุด 
 ก.  มอบอํานาจให้โรงพยาบาลร้องขอต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ในวงเงินไม่เกนิ 15,000 บาท 
 ข.  ขอยืมเงินมาจ่ายให้โรงพยาบาลแล้วนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
 ค.  นอนรักษาตัวจนกว่าพนักงานสอบสวนจะจับตัวผู้กระทําผิดได้ 
 ง.  หนีออกจากโรงพยาบาล 
 



 

 

104. ผู้ประสบภัยจากรถจ่ายค่ารักษาพยาบาลไป 12,000 บาท และจ่ายค่าพาหนะนําส่งไปโรงพยาบาลขณะเกิดเหตุจํานวน 
1,000 บาท บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นเท่าใด 
 ก.  12,000 บาท  ข.  13,000 บาท  ค.  15,000 บาท  ง.  50,000 บาท 
 
105. นายเขยถูกรถยนต์ที่มีประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ชนได้รับบาดเจ็บและเจ้าของรถพามารักษาตัวที่โรงพยาบาล 
และจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล 15,000 บาท โดยขอใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับบริษัทประกันภัย กรณีนี้
เจ้าของรถกระทําได้หรือไม่อย่างไร 
 ก.  ได้ เพราะเจ้าของรถเป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุ 
 ข.  ได้ เพราะเจ้าของรถเป็นผู้เอาประกัน และเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
 ค.  ไม่ได้ เพราะเจ้าของรถไม่ใช่ผู้ประสบภัย 
 ง.  ไม่ได้ เพราะผู้ประสบภัยไม่สามารถนําใบเสร็จไปเบิกได้อีก 
 

*************************************************** 
 

ข้อสอบ “วิชา ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง” 
(ออกข้อสอบ 14 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
1. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบถึงความไม่พร้อมในการออกทะเลของเรือที่ใช้ขนสินค้า 
 ก.  ผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากสินค้าได้รับความเสียหาย 
 ข.  ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกันภัยต้องทราบ 
 ค.  ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะถือว่าสัญญาไม่ได้เกิดขึ้น 
 ง.  ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะมีการระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ 
 
2. ข้อใดมิใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
 ก.  จัดส่งหลักฐานเกี่ยวกับจํานวนเงินเอาประกันภัยเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ข.  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
 ค.  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรือและเส้นทางเดินเรือ 
 ง.  จัดหาผู้สํารวจภัยเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น 
 
3. คําว่า “Salvage” หมายถึง 
 ก.  การกู้ภัย  ข.  ค่ากูภ้ัย  ค.  ซากทรัพย ์  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 



 

 

4. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยในการประกันภัยสินค้าทางทะเล มีลักษณะอย่างไร 
 ก.  เป็นการกําหนดหรือตกลงมูลค่าเอาประกันภัยของทรัพย์สินล่วงหน้า 
 ข.  เป็นการกําหนดหรือตกลงมูลค่าเอาประกันภัยของทรัพย์สินตามราคาต้นทุนการผลิตทีแ่ท้จริง 
 ค.  เป็นการกําหนดหรือตกลงมูลค่าเอาประกันภัยของทรัพย์สินตามมูลค่าที่อาจจะเกิดความเสียหาย 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
5. ข้อกําหนดความเสียหายร่วม (General Average) หมายถึงอะไร 
 ก.  ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยอุบัติเหตุและเป็นความเสียหายซึ่งฝ่ายต่าง ๆ  ที่มีส่วนได้เสียต้อง
       ร่วมกันรับผิดชอบ 
 ข.  ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัยเพื่อความอยู่รอด  
       ปลอดภัยของส่วนร่วม 
 ค.  ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัยเพื่อความอยู่รอด  
       ปลอดภัยของส่วนร่วม ซึ่งเจ้าของทรัพย์ทุกฝ่ายทั้งหมดต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
 ง.  ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัยเพื่อความอยู่รอด  
       ปลอดภัยของส่วนร่วม ซึ่งเจ้าของเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
6. ความเสียหายเฉพาะ (Particular Average) คืออะไร 
 ก.  ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรงและเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดร่วมกันรับผิดชอบ 
 ข.  ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรงและมีผลเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหาย 
 ค.  ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทําอย่างจงใจในสภาวะที่เกิดภัย เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม 
      โดยเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหาย 
 ง.  ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทําอย่างจงใจในสภาวะที่เกิดภัย เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม 
      โดยเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
 
7. ข้อใดมิใช่เป็นความเสียหายที่ถือเป็นความเสียหายร่วม (General Average) 
 ก.  การโยนสินค้าทิ้งทะเลขณะเรือเกยตื้น  ข.  การตัดโซ่และสมอเรือเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย 
 ค.  ค่าแรงลูกเรือที่อยู่ในความล่าช้าการเดินเรือ ง.  ค่าธรรมเนียมท่าเรือหลบภัยเมื่อเครื่องยนต์เรือเสีย 
 
8. การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองต่อ 
 ก.  โครงสร้างตัวเรือ เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา 
 ข.  โครงสร้างตัวเรือ และสิ่งที่ติดตั้งตรึงตรา 
 ค.  โครงสร้างตัวเรือ 
 ง.  โครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของเรือ 
 



 

 

9. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของการประกันตัวเรือ 
 ก.  เมื่อเกิดความเสียหายต่อเรือที่เอาประกันภัยเกินกว่า 50% ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็ม
       ตามจํานวนเงินเอาประกันและผู้รับประกันภัยจะได้ซากเรือนั้นไป 
 ข.  เมื่อเกิดความเสียหายต่อเรือที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยสงวนสิทธิที่จะคัดค้านสถานที่ที่จะซ่อมหรือ
       บริษัทที่จะดําเนินการซ่อม 
 ค.  เมื่อเกิดความเสียหายต่อเรือที่เอาประกันภัยกลางทะเลลึก ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
       ตามจํานวนเงินเอาประกัน โดยมิต้องประเมินราคาความเสียหายที่แท้จริงและจะได้รับซากเรือไป 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
10. ในการเรียกร้องความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง (Constructive Total Loss) ผู้เอาประกันภัยต้องทําอย่างไร 
 ก.  แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยการทําใบแจ้งการสละทิ้ง (Notice of Abandonment) 
 ข.  แจ้งให้ผู้รับประกันภยัทราบ โดยการทําใบเรียกร้องค่าเสียหายและการประมูล (Notice of Claim and 
      Tenders) 
 ค.  แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยการทําบันทึกสละสิทธิการเรียกร้องจากผู้ทําละเมิด 
 ง.  แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบว่าเรือได้รับความเสียหาย โดยดําเนินการใด ๆ ตามปกติ 
 
 
11. ข้อใดอธิบายลักษณะของเรือแบบ Bulk Carrier ได้ดีที่สุด 
 ก.  ไม่มีเส้นทางและตารางเวลาที่แน่นอน  ข.  มีเส้นทางเดินเรือและตารางเวลาที่แน่นอน 
 ค.  ใช้ขนสินค้าแบบกอง ไม่มีการบรรจุหีบห่อ ง.  เรือแบบธรรมดาหรือดั้งเดิม ไม่มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 
 
12. ในการประกันภัยตัวเรือแบบเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy) การสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
 ก.  ถึงวันและเวลาที่ได้ระบุไว ้   ข.  เรือได้ถึงปลายทางที่ระบุไว้ 
 ค.  ครบกําหนด 7 วัน หลังจากเรือถึงปลายทาง ง.  ครบกําหนด 10 วัน หลังจากเรือถึงปลายทาง 
 
13. ข้อใดมิใช่การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติของกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ 
 ก.  การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ  ข.  การเปลี่ยนแปลงกัปตันและลูกเรือ 
 ค.  การช่างเหมาลํา    ง.  การยึดโดยสิทธิตามกฎหมาย 
 
14. โดยปรกติกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือจะให้ความคุ้มครองในระยะเวลาใด 
 ก.  3 เดือน     ข.  1 ปี 
 ค.  จากเมืองท่าต้นทางไปถึงเมืองท่าปลายทาง ง.  ผิดทุกข้อ 
 
 



 

 

15. กรมธรรม์ประกันตัวเรือกําหนดเวลาสิ้นสุดในช่วงที่เรือเอาประกันภัยยังอยู่ในทะเล ผู้เอาประกันภัยต้องทําอย่างไร 
 ก.  ขอขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ 1 เดือน 
 ข.  แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อนวันสิน้สุดกรมธรรม์ 
 ค.  ขอขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติโดยต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ขยายออกไป 
 ง.  แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์ และจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มในลักษณะรายเดือน  
 
16. ลักษณะของค่าสินไหมทดแทนที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยในการประกันภัยทางทะเลได้ คืออะไรบ้าง 
 ก.  ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 ข.  ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และการสูญเสียรายได้ 
 ค.  ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 
 ง.  ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และการเสียรายได ้  
 
17. ความคุ้มครองของ Institute War Clauses (Cargo) สิ้นสุดลงเมื่อใด 
 ก.  เมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเล ที่ท่าเรือปลายทาง 
 ข.  เมื่อสินค้ามาถึงยังท่าเรือปลายทาง 
 ค.  เมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลที่ท่าเรือปลายทาง หรือเมื่อครบกําหนด 7 วัน นับจากวันที่สินค้า   
      เดินทางถึงท่าเรือปลายทาง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
 ง.  เมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลที่ท่าเรือปลายทาง หรือเมื่อครบกําหนด 15 วัน นับจากวันที่สินค้า   
      เดินทางถึงท่าเรือปลายทาง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
18. ข้อใดอธิบายลักษณะเรือแบบ Liner ได้ดีที่สุด 
 ก.  ไม่มีเส้นทางและตารางเวลาที่แน่นอน  ข.  มีเส้นทางเดินเรือและตารางเวลาที่แน่นอน 
 ค.  ใช้ขนสินค้าแบบกอง ไม่มีการบรรจุหีบห่อ ง.  เรือแบบธรรมดาหรือดั้งเดิม ไม่มีการใช้ตูค้อนเทนเนอร์ 
 
19. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความคุ้มครองของ Institute Strike Clauses (Cargo) 
 ก.  ความคุ้มครองสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดจาก นัดหยุดงาน นายจ้างปิดงาน การก่อความวุ่นวายโดยฝูงชน 
 ข.  ความคุ้มครองสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดจาก บุคคลซ่ึงมีเจตนากอ่การร้ายทางการเมือง 
 ค.  ความคุ้มครองสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดจาก นัดหยุดงาน นายจ้างปิดงาน การก่อความวุ่นวายโดยฝูงชน 
      การก่อความไม่สงบในการทํางาน การก่อจลาจล และบุคคลซ่ึงมีเจตนาก่อการร้ายทางการเมือง 
 ง.  ความคุ้มครองสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดจาก นัดหยุดงาน นายจ้างปิดงาน การก่อความวุ่นวายโดยฝูงชน 
      การก่อความไม่สงบในการทํางาน การก่อจลาจล และบุคคลซ่ึงมีเจตนาก่อการร้ายทางการเมือง และการถูก
     จับกุมหรือถูกยึดอํานาจอันมีผลมาจากการก่อการร้าย 
 
 
 



 

 

20. คําว่า “EXCESS” หรือ “การรับผิดส่วนแรก” หมายถึงอะไร 
 ก.  จํานวนค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระเอง 
 ข.  จํานวนค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยภายใน 7 วันนับจากมีการ
       เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ค.  จํานวนค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยภายใน 7 วันนับจากมีการ
       เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ง.  จํานวนค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยได้ แต่ต้อง
       เรียกร้องจากผู้รับขนสินค้า 
 
21. ข้อใดอธิบายลักษณะของเรือแบบ Conference Ship ได้ดีที่สุด 
 ก.  เรือที่มีเส้นทางเดินเรือประจํา มีตารางที่แน่นอน โดยเจ้าของเรือเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงมีเรือในสังกัดหลายลํา 
 ข.  เรือที่มีเส้นทางเดินเรือประจํา มีตารางที่แน่นอน โดยเจ้าของเรือได้ลงนามในข้อตกลงกับเจ้าของเรืออื่น ใน
      การรักษาระดับพิกัดอัตราค่าระวางเรือ และเงื่อนไขในการขนส่ง 
 ค.  เรือที่มีเส้นทางเดินเรือประจํา มีตารางที่แน่นอน โดยเจ้าของเรือเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงมีเรือในสังกัดหลายลํา 
      และลงนามข้อตกลงกับเจ้าของเรืออื่น ในการรักษาระดับพิกัดอัตราค่าระวางเรือ และเงื่อนไขในการขนส่ง 
 ง.  เรือที่ไม่มีเส้นทางเดินเรือประจํา ไม่มีตารางที่แน่นอน ซึ่งเจ้าของเรือได้ลงนามในข้อตกลงกับเจ้าของเรืออื่น 
      ในการรักษาระดับพิกัดอัตราค่าระวางเรือ และเงื่อนไขในการขนส่ง 
 
22. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพเรือ 
 ก.  เป็นเรือเหล็ก     ข.  มีขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ต้นกรอส 
 ค.  อายุไม่เกิน 30 ปี    ง.  สามารถถูกลากจูงได้ 
 
23. การกําหนดอายุของเรือโดยทั่วไป จะกําหนดไว้สูงสุดเท่าไร จึงจะถือว่าเป็นเรือที่เข้ามาตรฐาน 
 ก.  10 ปี   ข.  15 ปี   ค.  20 ปี   ง.  25 ปี 
 
24. เงื่อนไขการซื้อขายแบบ F.O.B. หมายถึงอะไร 
 ก.  ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้าเฉพาะทีอ่ยู่ในโกดัง ณ เมืองท่าต้นทาง 
 ข.  ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้าจนกระทั่งสินค้าข้ึนสู่เรือเดินสมุทร ณ เมืองท่าต้นทาง 
 ค.  ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้าจนกระทั่งสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินสมุทร ณ เมืองท่าปลายทาง 
 ง.  ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้าจนกระทั่งสินค้าถูกขนส่งถึงโกดังของผู้ซื้อสินค้า 
 
25. การขนส่งสินค้าโดยใช้เรือที่มีอายุเกินกว่าที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะมีผลต่อการทําประกันภัยหรือไม่ อย่างไร 
 ก.  ไม่สามารถทําประกันภัยได ้   ข.  ไม่มีผลใด ๆ ต่อการทําประกันภัย 
 ค.  ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น   ง.  ต้องมีการกําหนด EXCESS ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 



 

 

 
26. การเปลี่ยนแปลงของภัยแบบใดที่ผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองต่อไป โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
 ก.  เรือแล่นออกนอกเส้นทางเดินเรือปกติ 
 ข.  มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือไปจากเดิมโดยจงใจ 
 ค.  สินค้าซ่ึงเข้าใจกันในทางปฏิบัติว่าต้องขนส่งโดยบรรทุกไว้ใต้ระวางเรือ แต่ความเป็นจริงวางไว้บนดาดฟ้า 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
27. หลักการพื้นฐานของ INCOTERMS คืออะไร 
 ก.  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการซ้ือขายระหว่างประเทศ 
 ข.  การกําหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในเรื่องค่าใช้จ่ายและการเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจากผู้ขายไป
      ยังผู้ซื้อ 
 ค.  การกําหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการขนส่งและการรับมอบสินค้า 
 ง.  การกําหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการขนส่งและการรับมอบสินค้าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
      การซื้อขายระหว่างประเทศ 
 
28. Bill of Lading หมายถึงอะไร 
 ก.  เอกสารใบรับสินค้าของผู้รับขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าท่ีขนส่ง 
 ข.  เอกสารใบรับสินค้าของผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสินที่ส่งมอบ 
 ค.  เอกสารใบส่ังสินค้าของผู้ซ้ือ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าท่ีสั่งซ้ือ 
 ง.  เอกสารใบรับสินค้าของเจ้าของเรือ ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าท่ีจะบรรทุกในเรือ 
 
29. ข้อใดมิใช่ภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม ICC (C) 
 ก.  เพลิงไหม ้  ข.  เรือเกยตื้น  ค.  ฟ้าผ่า  ง.  การขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ 
30. ข้อใดอธิบายลักษณะเรือแบบ Conventional Vessel ได้ดีที่สุด 
 ก.  เป็นเรือแบบธรรมดา หรือดั้งเดิม ไม่มีการใช้ตู้คอนแทนเนอร์ 
 ข.  เรือบรรทุกสินค้า ส่วนใหญ่เป็นตู้เหล็ก 
 ค.  มีเส้นทางเดินเรือประจํา มีตารางเวลาเดินเรือที่แน่นอน 
 ง.  ไม่มีเส้นทางเดินเรือประจํา ไม่มีตารางเวลาเดินเรือที่แน่นอน 
 
31. หน้าที่ในการพิสูจน์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่เป็นของฝ่ายใด 
 ก.  ผู้เอาประกันภัย    ข.  ผู้รับประกันภัย 
 ค.  ทั้งสองฝ่ายตามแบบ ICC (A)   ง.  ทั้งสองฝ่ายตามแบบ ICC (B) 
 



 

 

32. หากเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าถูกกักไว้ ณ ท่าเรือ ระหว่างเส้นทางเดินเรือปกติ อันเนื่องมาจากเจ้าของเรือล้มละลาย 
และสินค้าที่อยู่ในเรือเกิดความเสียหาย เจ้าของสินค้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข ICC (A) หรือไม่ 
 ก.  ได้รับ เพราะสินค้าได้รับความเสียหาย 
 ข.  ได้รับ เพราะเจ้าของสินค้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการล้มละลายของเจ้าของเรือ 
 ค.  ไม่ได้รับ เพราะสินค้าเสียหายจากการถูกกักเรือ 
 ง.  ไม่ได้รับ เพราะสินค้าเสียหายเกิดจากการล้มละลายของเจ้าของเรือ 
 
33. คําว่า “Franchisc” หรือ “ชีดปลอดความรับผิด หมายถึงอะไร 
 ก.  จํานวนความเสียหายที่กําหนดไว้ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดเอง 
 ข.  จํานวนความเสียหายที่กําหนดไว้ ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ผู้เอา   
      ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง แต่ถ้ามากกว่า ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนที่เกิน 
 ค.  จํานวนความเสียหายที่กําหนดไว้ ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ผู้เอา   
      ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง แต่ถ้ามากกว่า ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
34. Sister Ship Clause ในการประกันภัยตัวเรือมีความหมายว่าอย่างไร 
 ก.  เมื่อเรือเกิดการชนกันขึ้น โดยเรือ 2 ลํานั้นเป็นเจ้าของเดียวกัน ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในการชดใช้ค่า
      สินไหมทดแทน 
 ข.  เมื่อเรือเกิดการชนกันขึ้น โดยเรือ 2 ลํานั้นเป็นเจ้าของเดียวกัน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
      ให้ เสมือนหนึ่งว่าเรือดังกล่าวไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวกัน 
 ค.  เมื่อเรือที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
      ในการที่ผู้เอาประกันภัยต้องเช่าเรือลําอื่นมาใช้แทน 
 ง.  เมื่อเรือที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะสละสิทธิในการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย 
      สําหรับเรือลําอ่ืนที่ผู้เอาประกันภัยนํามาใช้แทน 
 
35. เงื่อนไข New for Old ในการประกันภัยตัวเรือมีความหมายว่าอย่างไร 
 ก.  ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับการซ่อมแซมเรือ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา 
 ข.  ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจัดหาเรือลําใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ถ้าเรือได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง 
 ค.  ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจัดหาเรือลําใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ถ้าเรือได้รับความเสียหายเสมือนหนึ่งความ
      เสียหายสิ้นเชิง 
 ง.  ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดในการซ่อมแซมเรอื 
 
 



 

 

36. การกล่าวว่า “เรือต้องมีความเหมาะสมในการออกทะเล” นั้น ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญยิ่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักการพื้นฐานใดในการประกันภัยทางทะเล 
 ก.  หลักการเปิดเผยข้อความจริง    
 ข.  หลักการสุจริตใจอย่างยิ่ง 
 ค.  หลักการรับรอง     
 ง.  หลักการชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง 
 
37. ข้อใดมิใช่เงื่อนไขของการส้ินสุดของความคุ้มครองตามเงื่อนไข ICC ในการประกันภัยการขนส่งทางทะเล 
 ก.  สินค้าถูกส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้า ณ ปลายทางที่ระบุ 
 ข.  เมื่อครบกําหนด 30 วัน หลังจากสินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ ท่าปลายทาง 
 ค.  สินค้าถูกส่งสินค้าถึงโกดังที่ผู้เอาประกันภัยเลือกใช้เป็นที่แจกจ่ายสินค้า 
 ง.  สินค้าถูกส่งถึงโกดังที่ผู้เอาประกันภัยเลือกใช้เป็นที่เก็บสินค้านอกเหนือเส้นทางขนส่งตามปกติ 
 
38. การที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล กําหนดไม่ยินยอมให้ผู้รับขนส่ง (Carrier) หรือ ผู้รับฝาก
ทรัพย์ (Bailee) เป็นผู้รับประโยชน์ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร 
 ก.  เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยแน่ใจว่ารักษาและใช้สิทธิต่าง ๆ อย่างเหมาะสมต่อผู้รับขนส่งหรือผู้รับฝากทรัพย์ 
 ข.  เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ขนส่ง หรือผู้ฝากทรัพย์ ช่วยกันปอ้งกันหรือกอบกู้วัตถุที่เอาประกันภัย 
 ค.  เพื่อให้ผู้ขนส่ง หรือผู้ฝากทรัพย์ สามารถเป็นผู้ดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย
      แทนผู้เอาประกันภัยได้ 
 ง.  เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับขนส่งหรือผู้รับฝากทรัพย์ หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญาจ้างเรอืบรรทุกสินค้า 
 
39. อัตราเบี้ยประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกําหนดไว้อย่างไร 
 ก.  กําหนดไว้เป็นช่วงขั้นต่ํา – ขั้นสูง ระหว่าง 0.10% ถึง 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ข.  กําหนดไว้เป็นขั้นต่ําที่ 0.15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ค.  ไม่มีการกําหนดใด ๆ 
 ง.  กําหนดไว้เฉพาะอัตราข้ันสูงที่ไม่เกิน 5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
40. หากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างไม่ทราบถึงสภาพความไม่พร้อมในการออกทะเลของเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ผู้เอา
ประกันภัยจะยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนสง่ทางทะเลอยู่หรือไม่ 
 ก.  ได้ หากผู้รับประกันยินยอม 
 ข.  ได้ เนื่องจากผู้รับประกันภัยสละสิทธิเร่ืองการนําข้อร้องเรียนนั้นมาใช้ในการปฏิเสธ หากผู้เอาประกันภัย
       หรือลูกจ้างไม่ทราบถึงความไม่พร้อมในการออกทะเลของเรือนั้น 
 ค.  ไม่ได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผูเ้อาประกันภัยที่จะต้องสืบทราบ 
 ง.  ไม่ได้ เนื่องจากมีการกําหนดไว้ชัดแจ้งในกรมธรรม์ว่า ผู้รับประกันภัยสามารถนําข้อรับรองนั้นมาใช้ในการ
      ปฏิเสธได้ 



 

 

41. สินค้าต่อไปนี้ข้อใดเหมาะสมกับการทําประกันภัยตามเงื่อนไข ICC (C) มากกว่าสินค้าอื่น 
 ก.  เครื่องจักกลหนัก อปุกรณ์ก่อสร้าง หนังสัตว์ 
 ข.  ผ้าโลหะมีค่า เคมีภัณฑ์ 
 ค.  กาแฟ โกโก้ ชา 
 ง.  ถ่านหิน แร่ แท่งโลหะ 
 
42. การเปลี่ยนแปลงของภัยแบบใดที่บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองต่อไป เมื่อผู้เอาประกันภัยแจ้งให้ทราบทันที 
และจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 
 ก.  ความจําเป็นต้องขนสินค้าลงกลางทะเลและขนขึ้นเรือใหม่หรือการถ่ายลําเรือ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
      ต่อเรือที่ใช้ขนส่งจนต้องเข้ารับการซ่อมแซมกลางทาง หรือจําเป็นต้องเปล่ียนเรือใหม่ 
 ข.  เรือแล่นออกนอกเส้นทางไปช่วยเรือลําอื่นที่กําลังประสบภัยพิบัติ 
 ค.  สัญญาการขนส่งจําต้องส้ินสุดลงกลางทาง ด้วยเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย 
      และสินค้าจําต้องถูกขาย ณ สถานที่นั้น หรือส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่กําหนดครั้งแรกโดยพาหนะอื่น 
 ง.  สินค้าซ่ึงเข้าใจกันในทางปฏิบัติว่าต้องขนส่งโดยบรรทุกไว้ใต้ระวางเรือ แต่ความเป็นจรงิวางไว้บนดาดฟ้า 
 
43. การซื้อขายแบบ C.I.F. หมายถึงอะไร 
 ก.  ผู้ขายสินค้าต้องรับผิดในการนําสินค้าเข้าสู่เรือเดินสมุทร ทําประกันภัยสินค้าคุ้มครองถึงปลายทาง และจ่าย
      ค่าระวางสินค้า 
 ข.  ผู้ซ้ือสินค้าต้องรับผิดในการนําสินค้าเข้าสู่เรือเดินสมุทร ทําประกันภัยสินคา้คุ้มครองถึงปลายทาง และจ่าย
      ค่าระวางสินค้า 
 ค.  ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในการทําประกันภัยสินค้าคุ้มครองปลายทาง และจ่ายค่าระวางเรือ แต่ผู้ซ้ือสินค้าเป็น
      ผู้นําสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร 
 ง.  ผู้ซ้ือสินค้ารับผิดชอบในการทําประกันภัยสินค้าคุ้มครองปลายทาง และจ่ายค่าระวางเรือ แต่ผู้ขายสินค้าเป็น
      ผู้นําสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร 
 

*********************************************************** 

 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อสอบ “วิชา ประกันภัยเบ็ดเตล็ด” 
(ออกข้อสอบ 14 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
1. ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการแท้งลูก 
อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์  ข.  ได้ เพราะระบุชัดเจนไว้ในกรมธรรม์ 
 ค.  ได้ เพราะเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ 
 ง.  ไม่ได้ เพราะการแท้งลูกเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง มใิช่อุบัติเหตุโดยตรง 
 
2. นายชัยมีอาชีพขับรถแท็กซี่ และได้ทําประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัทประกันภัย ต่อมานายชัยถูกเกณฑ์ไป
เป็นทหารและต้องปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิต นายชัยจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ อย่างไร 
 ก.  ไม่ได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปราม 
 ข.  ไม่ได้ เพราะไม่ได้แจ้งบริษัทประกันภัยว่าจะไปเป็นทหาร 
 ค.  ได้ เพราะตอนที่ทําประกันภัยไม่ได้เป็นทหาร 
 ง.  ได้ ตามแต่จํานวนที่เบี้ยประกันภัยเดิมจะซื้อความคุ้มครองอาชีพทหาร 
 
3. การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึงอะไร 
 ก.  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจําตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่ว   
       ระยะเวลาหนึ่ง 
 ข.  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจําตามปกติได้โดยตลอดไป แต่ทํางาน
       อื่นเพื่อสินจ้างได้ 
 ค.  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง
       ตลอดไป 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
4. การให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีข้อกําหนดอย่างไร 
 ก.  ความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตทันทีจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 
 ข.  ความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ต้องเป็น
      อุบัติเหตุที่มีสาเหตุหรือเกิดขึ้นในเวลาคุ้มครอง 
 ค.  ความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้
      ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้น 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 



 

 

5. ในการทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หากผู้เอาประกันภัยเสียแขนหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง จะได้รับการชดเชย
 ก.  200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  ข.  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ค.  50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  ง.  25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 
6. การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความว่าอย่างไร 
 ก.  อวัยวะนั้นถูกตัดออก 
 ข.  การสูญเสียอวัยวะรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง 
 ค.  อวัยวะนั้นถูกตัดขาด และรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิงชั่ว
      ระยะเวลาหนึ่ง 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 
7. นายดําทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัทประกันภัย 5 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท โดยมีข้อตกลงคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลแห่งละ 10,000 บาท ต่อมานายดําประสบอุบัติเหตุและได้จ่ายค่ารักษาไปท้ังส้ิน 22,000 บาท นายดํา
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ทั้งหมดเท่าใด 
 ก.  22,000 บาท  ข.  30,000 บาท  ค.  100,000 บาท  ง.  330,000 บาท 
 
8. ข้อใดมิใช่ข้อยกเว้นสําหรับสัญญาคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (หมวด 1) ของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพหมู่ 
 ก.  การรักษาโรคประสาท   ข.  การคลอดบุตร 
 ค.  การบริการโดยศัลยแพทย ์   ง.  การวางยาสลบ 
 
9. สัญญาคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ภายใต้กรมธรรม์ประกันอบุัติเหตุและสุขภาพหมู่ 
บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคุ้มครองอย่างไร 
 ก.  ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายคุ้มครอง   
 ข.  ร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายคุ้มครอง 
 ค.  ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายคุ้มครองท่ีจ่ายไปเฉพาะส่วนที่เกินจํานวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
 ง.  ร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายคุ้มครองท่ีจ่ายไปเฉพาะส่วนที่เกินจํานวนเงินความเสียหายส่วนแรก 
 
10. การผ่าท้องเพราะตั้งครรภ์นอกมดลูก ในสัญญาคุ้มครองการคลอดบุตรในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสุขภาพหมู่ จะ
ได้รับค่าชดเชยต่อคร้ังอย่างไร 
 ก.  ตามจํานวนที่จ่ายจริง หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของผลประโยชน์ที่กําหนดไว้แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า 
 ข.  ตามจํานวนที่จ่ายจริง หรือไม่เกินร้อยละ 150 ของผลประโยชน์ที่กําหนดไว้แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า 
 ค.  ตามจํานวนที่จ่ายจริง หรือไม่เกินร้อยละ 200 ของผลประโยชน์ที่กําหนดไว้แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า 
 ง.  ตามจํานวนที่จ่ายจริง หรือไม่เกินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า 



 

 

11. ในการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในการแท้งลูก จะได้รับการชดเชยตามสัญญาคุ้มครองการคลอดบุตรภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่หรือไม่ อย่างไร 
 ก.  ไม่ได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ 
 ข.  ได้รับ ตามจํานวนที่จ่ายไปจริง 
 ค.  ได้รับ ตามจํานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจํานวนผลประโยชน์สูงสุดที่กําหนดไว้ในตาราง 
 ง.  ได้ ตามจํานวนที่จ่ายจริง หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของผลประโยชน์ที่กําหนดไว้แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า 
 
12. การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ โดยปกติให้ความคุ้มครองต่อผู้ได้รับความคุ้มครองถึงอายุเท่าใด 
 ก.  55 ปี   ข.  65 ปี   ค.  70 ปี   ง.  75 ปี  
 
13. ข้อใดมิใช่ผลประโยชน์ในสัญญาคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
หมู่ 
 ก.  ค่าบริการสําหรับใช้ห้องผ่าตัด   ข.  ค่าบริการศัลยแพทย์ 
 ค.  ค่าบริการรถพยาบาล    ง.  ค่าบริการแพทย์สําหรับยาสลบและการวางยาสลบ 
 
14. การพักรักษาตัวเพื่อการพักผ่อนหรืออนามัยในโรงพยาบาลในฐานะคนไขใน ได้รับคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพหมู่หรือไม่ 
 ก.  ได้ เพราะไม่ได้ระบุยกเว้นทั่วไป  ข.  ไม่ได้ เพราะมีการระบุยกเว้นไว้ 
 ค.  ได้ หากเป็นการสั่งการโดยแพทย์ผู้รักษา ง.  ได้ หากมีการซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้ 
 
15. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 
 ก.  การเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาล 
 ข.  การเสียชีวิตและการสูญเสียมือ เท้า และสายตา 
 ค.  การเสียชีวิตและการสูญเสียมือ เท้า และสายตา และค่ารักษาพยาบาล 
 ง.  การเสียชีวิตและการสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร และค่ารักษาพยาบาล 
 
16. เบี้ยประกันภัยของการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ขึ้นอยู่กับอะไร 
 ก.  จํานวนวันที่เดินทาง    ข.  อาชีพของผู้เอาประกันภัย 
 ค.  พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง   ง.  ระยะทางที่เดินทาง 
 
17. ข้อใดมิใช่ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
 ก.  การฆ่าตัวตาย      
 ข.  การปีนเขาหรือไต่เขา      

ค.  การแท้งลูก   ง.  การโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 



 

 

18. นายดําเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทําประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไว้กับบริษัทประกันภัย ในระหว่างที่อยู่
ที่เชียงใหม่ นายดําซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์และได้รับบาดเจ็บต้องถูกตัดมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ นายดําจะได้รับชดเชย 
 ก.  100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  ข.  75% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ค.  50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  ง.  ไม่ได้รับเลย 
 
19. นายเอกเดินทางไปเที่ยวจังหวัดลําพูน โดยได้ทําประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไว้กับบริษัทประกันภัย โดยมีความ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท ในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่นายเอกได้ถูกชักชวนให้ขึ้นชกมวยสมัครเล่น เมื่อนายเอก
ก้าวขึ้นเวทีเกิดพลาดตกบันไดแขนหัก จ่ายค่ารักษาพยาบาลไป 2,000 บาท นายเอกสามารเรียกร้องค่าชดเชยได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะการชกมวยเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ 
 ข.  ได้ 2,000 บาท 
 ค.  ได้ 5,000 บาท 
 ง.  ไม่ได้ เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดในขณะเดินทางไปหรือเดินทางกลับ 
 
20. กรมธรรม์ผู้เล่นกอล์ฟ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 
 ก.  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 ข.  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และ
      รางวัลพิเศษสําหรับ “โฮล-อิน-วัน” 
 ค.  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และรางวัลพิเศษสําหรับ “โฮล-อิน-วัน” และค่าใช้จ่าย
      หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง 
 ง.  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และคา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องชดใช้ให้กับ
      ผู้เรียกร้อง 
 
21. กรมธรรม์ประกันผู้เล่นกอล์ฟ กําหนดจํานวนเงินความรับผิดพื้นฐานสําหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่าใด 
 ก.  500,000 บาท  ข.  30,000 บาท  ค.  200,000 บาท  ง.  100,000 บาท 
 
22. ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับรางวัลพิเศษสําหรับ “โฮล-อิน-วัน” กี่ครั้งในระยะเวลาที่เอาประกันภัยในแต่ละปี 
 ก.  1 ครั้ง  ข.  2 ครั้ง  ค.  3 ครั้ง  ง.  ทุกครั้งที่ทําได้ 
 
23. การให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟมีอะไรบ้าง 
 ก.  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร การรักษาพยาบาล 
 ข.  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร การรักษาพยาบาล 
 ค.  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวและถาวร การรักษาพยาบาล 
 ง.  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวและถาวร การรักษาพยาบาล และการ
      สูญเสียรายได้เนื่องจากการบาดเจ็บ 



 

 

 
24. นายเจได้เข้าร่วมการแข่งขันเจ็ตสกี ประสบอุบัติเหตุขาหักและจ่ายค่ารักษาพยาบาลไป 52,000 บาท โดยได้ทําประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 1) ไว้ โดยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 60,000 บาท นายเจจะได้รับการชดใช้ 
 ก.  60,000 บาท เต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 ข.  52,000 บาท เต็มตามจ่ายจริง 
 ค.  52,000 บาท และค่าอนามัยอีก 8,000 บาท 
 ง.  ไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ 
 
25. ภัยใดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 ก.  การฆ่าตัวตาย  ข.  การได้รับเชื้อโรค ค.  การทะเลาะวิวาท ง.  การล่าสัตว์ป่า 
 
26. ความบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือข้อใด 
 ก.  ขณะชกมวย  ข.  ขณะเล่นสกีน้ํา ค.  ขณะเล่นเรือใบ ง.  ขณะเล่นบันจี้จั้มพ์ 
 
27. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ําต่อกรมธรรม์ของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นเท่าใด 
 ก.  300 บาท  ข.  500 บาท  ค.  200 บาท  ง.  ไม่มีการกําหนด 
 
28. ปัจจัยในข้อใดมีความเกีย่วข้องกับเบี้ยประกันภัยของการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่มากที่สุด 
 ก.  อายุของผู้เอาประกันภัย   ข.  จํานวนร้อยละของผู้หญิงต่อผู้รับการคุ้มครอง 
 ค.  อาชีพของผู้เอาประกันภัย   ง.  ระยะเวลาการคุ้มครอง 
 
29. อัตราค่าจ้างหรือค่าบําเหน็จสูงสุดสําหรับการประกันอุบตัิเหตุและสุขภาพหมู่เป็นร้อยละเท่าใดของเบี้ยประกันภัย 
 ก.  18   ข.  15   ค.  13   ง.  23 
 
30. อัตราค่าจ้างหรือค่าบําเหน็จสูงสุดสําหรับการประกันภัยโรคมะเร็งเป็นร้อยละเท่าใดของเบี้ยประกันภัย 
 ก.  15      ข.  13 
 ค.  ปีแรกร้อยละ 18 ปีต่อไปร้อยละ 15  ง.  ปีแรกร้อยละ 18 ปีต่อไปร้อยละ 13 
 
31. ข้อแตกต่างของการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน กับการประกันภัยทั่วไป คือข้อใด 
 ก.  วัตถุที่เอาประกันภัยคือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 
 ข.  วัตถุที่เอาประกันภัยคือความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อผู้เสียหาย 
 ค.  วัตถุที่เอาประกันภัยคือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
 ง.  วัตถุที่เอาประกันภัยคือทรัพย์สินของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
 



 

 

32. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกให้ความคุ้มครองต่อการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยและความ
สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบคุคลใด 
 ก.  ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย   ข.  บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย 
 ค.  ผู้เอาประกันภัย    ง.  บุคคลอื่นซึ่งเข้ามาใช้บริการในสถานที่เอาประกันภัย 
 
33. ผู้รับประโยชน์จากการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนคือข้อใด 
 ก.  ผู้ประสบภัย  ข.  ผูเ้อาประกันภัย ค.  เจ้าของกิจการ ง. ถูกทุกข้อ 
 
34. การประกันภัยโจรกรรมนั้นผู้ซื้อประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ คือ จร.1 , จร.2 และ จร.3 ซึ่งจะมี
ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกันคือข้อใด 
 ก.  คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ และการชิงทรัพย ์ปล้นทรัพย์ (จร.2) 
 ข.  คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ (จร.1) 
 ค.  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 ง.  การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.3) 
 
35. นายโด่งได้ทําประกันภัยโจรกรรมแบบ จร.2 ไว้ ต่อมามีคนร้ายลอบเข้าบ้านของนายโด่ง เพื่อหวังจะขโมยทรัพย์สิน
ด้วยการใช้วัตถุระเบิด ทําให้ประตูบ้านได้รับความเสียหาย นายโด่งจะได้รับการชดใช้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะคนร้ายยังไม่ได้ขโมยทรัพย์สิน 
 ข.  ไม่ได้ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองการงัดแงะที่ปรากฏร่องรอย 
 ค.  ได้ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการงัดแงะที่ปรากฏร่องรอย และการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 
36. นายแดงเป็นพนักงานบริษัท มีหน้าที่เป็นพนักงานรักษาเงิน ต่อมานายแดงเกิดติดการพนันจึงยักยอกเงินไป จาก
ตัวอย่างบริษัทควรเลือกซื้อการประกันภัยการขนส่งเงินสดแบบใด 
 ก.  แบบ ปง. 1 (ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระทําดังกล่าว) 
 ข.  แบบ ปง. 2 (การสูญเสียเงินจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุยกเว้น) 
 ค.  แบบ ปง. 3 (การสูญเสียเงินจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุยกเว้น และการฉ้อโกง ยักยอก) 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
37. ในกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับเงินตามแบบ ปง.1 มีความคุ้มครองดังนี้ 
 ก.  ความสูญเสียของเงินสดเกิดจากการกระทําสูญหาย 
 ข.  ความสูญเสียของเงินสดเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
 ค.  ความสูญเสียของเงินสดเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระทําดังกล่าว 
 ง.  ถูกทุกข้อ 



 

 

38. ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับเงิน ในข้อตกลงคุ้มครองตามแบบ ปง.1 และ ปง.2 ไม่คุ้มครองข้อใด 
 ก.  การฉ้อโกง หรือยักยอก ไม่ว่าจะกระทําด้วยตนเองหรือผู้อื่น 
 ข.  การปลอมแปลงเอกสาร การถอนเงินสด ความผิดพลาดหรือการละเลยในการทําบัญชีหรือการคํานวณ 
 ค.  สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
39. การพิจารณารับการประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักรและกําหนดเบี้ยประกันภัยพิจารณาปัจจัยใด 
 ก.  ประสบการณ์และความชํานาญในการติดตั้งและระยะเวลาในการติดตั้ง 
 ข.  สภาวะแวดล้อมบริเวณสถานที่ติดตั้งและมาตรการรักษาความปลอดภัย และระบบประกันภัย 
 ค.  เทคนิคเฉพาะของการติดตั้งและตารางการดําเนินการติดตั้ง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
40. ระยะเวลาในการทดลองเดินเครื่องของการประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร (EAR) กําหนดไว้อย่างไร 
 ก.  ไม่เกิน 2 สัปดาห ์ ข.  ไม่เกิน 3 สัปดาห ์ ค.  ไม่เกิน 4 สัปดาห ์ ง. ไม่เกิน 5 สัปดาห์ 
 
41. ข้อใดเป็นการยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร 
 ก.  ความผิดพลาดในการติดตั้ง   ข.  เครื่องจักรหล่นลงมาจากการยกขึ้นลง 
 ค.  การซ่อมแซมตามปกติ   ง.  ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
 
42. การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร (EAR) จะคุ้มครอง 
 ก.  ตั้งแต่เครื่องจักรได้ยกลงมายังสถานที่ที่จะติดตั้งจนติดตั้งเสร็จ 
 ข.  ตั้งแต่เครื่องจักรทดลองเดินเครื่อง 
 ค.  ตั้งแต่เครื่องจักรได้ยกลงมายังสถานที่ที่จะติดตั้งจนติดตั้งเสร็จ และทําการทดลองเดินเครื่องแล้วเสร็จ 
 ง.  ตั้งแต่ติดตั้งเสร็จและทดลองเดินเครื่องไม่เกิน 15 วัน 
 
43. ทรัพย์สินใดที่สามารถเอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ได้ 
 ก.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ข.  เครื่องเอกซเรย์ เครื่องฉายรังสี 
 ค.  เครื่องโทรคมนาคม เช่น ระบบเรด้า เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาวิทยุ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
44. ผู้เช่าเคร่ืองอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์สามารถเอาประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์นั้นได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นเจ้าของ   ข.  ไม่ได้ เพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ค.  ได้ เพราะความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์ ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาเช่า 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 



 

 

45. การประกันภัยป้ายโฆษณา ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 
 ก.  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา 
 ข.  ความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้สัญจรไปมา 
 ค.  ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
46. การประกันภัยป้ายโฆษณามขี้อยกเว้นไม่คุ้มครอง คือ 
 ก.  การใช้งานมากเกินขนาด ให้ความร้อนสูงเกินขนาด หรือเร่งเคร่ืองเกินกําลัง 
 ข.  ความเสียหายจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า 
 ค.  ความเสียหายจากการลักทรัพย์ 
 ง.  ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
 
47. การประกันภัยความซื่อสัตย์ให้ความคุ้มครองอย่างไร 
 ก.  ความรับผิดของนายจ้างที่มีลูกจ้าง 
 ข.  ทรัพย์สินของนายจ้าง 
 ค.  การทุจริตและเอาเปรียบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง 
 ง.  นายจ้างต่อความสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการทุจริตของลูกจ้าง 
 
48. การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เมือ่นายจ้างทราบการฉ้อโกงหรือยักยอก นายจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบทันที และต้องยื่นเรื่องต่อผู้รับประกันภัยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกี่วัน 
 ก.  30 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ 
 ข.  45 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ 
 ค.  3 เดือน นับแต่วันที่ได้แจ้งให้บริษัททราบ 
 ง.  6 เดือน นับแต่วันที่ได้แจ้งให้บริษัททราบ 
 
49. บุคคลใดสามารถซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ก.  บุคคลทั่วไป  ข.  นายจ้าง  ค.  แพทย์ ผู้สอบบัญชี วิศวกร ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
50. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่ออาชีพ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีใด 
 ก.  ความสูญเสียทางการเงินใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทํางานตามวิชาชีพ 
 ข.  ความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อร่างกายซึ่งเกิดจากการดําเนินงานในวิชาชีพ 
 ค.  ความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานในวิชาชีพที่
      มีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้ดําเนินการภายใต้ขอบเขตการประกอบอาชีพของตน 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 



 

 

51. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อวิชาชีพนั้นมีกําหนดอาณาเขตความคุ้มครองเพียงใด 
 ก.  ครอบคลุมอาณาเขตที่ผู้เอาประกันภัยประกอบอาชีพอยู่ 
 ข.  ครอบคลุมอาณาเขตของศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้เอาประกันภัย 
 ค.  นอกจากข้อ ก. และข้อ ข. แล้วยังขยายออกไปนอกประเทศที่ได้ไปทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
52. การประกันภัยพืชผลให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 
 ก.  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลของเกษตรกรรมเนื่องจากภัยธรรมชาติ 
 ข.  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลของเกษตรกรรมเนื่องจากราคาพืชผลตกต่ํา 
 ค.  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลของเกษตรกรรมเนื่องจากการใช้สารเคมี 
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค. 
 
53. การกําหนดจํานวนเงินค่าประกันภัยสําหรับการประกันภัยพืชผลจะกําหนดจาก 
 ก.  มูลค่าต้นกล้า     ข.  ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก 
 ค.  มูลค่าผลผลิต     ง.  ต้นทุนการเพาะปลูกและ/หรือมูลค่าไม้   
 
54. ประโยชน์ของการประกันภัยปศุสัตว์คือข้อใด 
 ก.  เกษตรกรเกิดความมั่นใจในความมั่นคงของอาชีพมากขึ้น 
 ข.  เกษตรกรสามารถเอากรมธรรม์ประกันภัยไปใช้เป็นหลักประกันภัยการกู้ยืมเงิน 
 ค.  ช่วยพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในทางอ้อม เนื่องจากมีเงื่อนไขให้เกษตรกรต้องปฏิบัติ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
55. การพิจารณาการรับประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ผู้รับประกันภัยจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบใด 
 ก.  การบริหารและการจดัการของผู้เอาประกันภัย 
 ข.  ฐานะการเงินของผู้เอาประกันภัย 
 ค.  สถิติความเสียหายที่เกี่ยวกับความบาดเจ็บของพนักงานหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
56. ในกรณีใดบ้างที่นายจ้างต้องจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้าง 
 ก.  ลูกจ้างเสพเคร่ืองต้องของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ 
 ข.  ลูกจ้างจงใจทําให้ตนเองประสบอันตราย 
 ค.  ลูกจ้างยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนประสบอันตราย 
 ง.  ลูกจ้างประสบอันตรายได้รับความเจ็บป่วยจากการทํางาน 
 



 

 

57. กฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างกี่คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงินทดแทนเข้ากองทุนทดแทนแรงงาน 
 ก.  10 คนขึ้นไป  ข.  20 คนขึ้นไป  ค.  30 คนขึ้นไป  ง.  40 คนขึ้นไป 
 
58. การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้างเป็นขั้นต่ํา และขั้นสูงนั้น มีวัตถุประสงค์ 
 ก.  ให้บริษัทประกันภัยใช้ดุลยพินิจในการรับประกันภัยตามความเสี่ยงภัยที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
 ข.  เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเลือก หากต้องการเสียเบี้ยน้อยความคุ้มครองก็จะน้อยลงด้วย 
 ค.  เพื่อเป็นการจูงใจให้เจ้าของเรือทําประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
59. กฎกระทรวงคมนาคมกําหนดให้เรือโดยสารรับจ้างจะต้องทําประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือ
โดยสารรับจ้าง ซ่ึงเรือโดยสารรับจ้างที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องทําประกันภัย คือ 
 ก.  เรือที่รับจ้างอยู่ทั่วไป 
 ข.  เรือที่บรรทุกผู้โดยสารเกินยี่สิบคน 
 ค.  เรือที่บรรทุกผู้โดยสารเกินสิบสองคน 
 ง.  เรือที่บรรทุกผู้โดยสารเกินสองคนเพื่อแสวงหากําไร 
 
60. . กฎกระทรวงคมนาคมกําหนดให้เรือโดยสารรับจ้างจะต้องทําประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือ
โดยสารรับจ้างนั้น มีผลใช้บังคับเมื่อไร 
 ก.  29 เมษายน 2535    ข.  29 เมษายน 2536 
 ค.  29 เมษายน 2539    ง.  29 เมษายน 2540 
 
61. การประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง คุ้มครองอะไร 
 ก.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสารโดยอุบัติเหตุจากการใช้เรือ 
 ข.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสารโดยอุบัติเหตุจากการใช้เรือ
       และผู้ที่กําลังข้ึนหรือลงเรือ 
 ค.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสารโดยอุบัติเหตุจากการใช้เรือ 
      รวมทั้งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุขณะยืนรอที่ท่าน้ํา 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
62. การประกันภัยเครื่องจักรให้ความคุ้มครองต่อเคร่ืองจักรขณะที่ 
 ก.  ใช้งานอยู ่      
 ข.  พนักงาน  
 ค.  ถอดเพื่อทําความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม ่   
 ง.  ถูกทุกข้อ 



 

 

 
63. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร คุ้มครองอะไร 
 ก.  การสูญเสียหรืออุบัติเหตุความเสียหายเนื่องจากการขาดความชํานาญความสะเพร่าของผู้ควบคุมเครื่องจักร 
 ข.  การสูญเสียหรืออุบัติเหตุความเสียหายเนื่องจากการหล่อใช้วัสดุที่มีคณุภาพไม่สมบูรณ์ 
 ค.  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรออกแบบผิดพลาดและเกิดขึ้นหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน ซึ่ง
      ไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้ผลิต 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
64. กรมธรรม์เคร่ืองจักรมีข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง 
 ก.  การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่คาดการณ์ล่วงหน้า 
 ข.  การสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นสื่อกลางในการทํางานของเครื่องจักร เช่น น้ํามันหล่อล่ืน 
 ค.  การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิดในทางฟิสิกส์ 
 ง.  การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจร 
65. กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า ให้ความคุ้มครองอะไร 
 ก.  การสูญเสียสิทธิการเช่าเนื่องจากการเกิดอัคคีภัยหรือฟ้าผ่าหรือวินาศภัยอื่นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เป็นเหตุ
      ให้สัญญาเช่าส้ินสุดลง เพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์สถานที่เช่าตามสัญญาได้ 
 ข.  การสูญเสียสทิธิการเช่า เนื่องการการระเบิดทุกชนิด 
 ค.  การสูญเสียสิทธิการเช่า เนื่องการการเผาทรัพย์สินโดยคําสั่งของพนักงาน 
 ง.  การสูญเสียสิทธิการเช่า เนื่องการการที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาเช่า 
 
66. “สิทธิการเช่า” ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า หมายถึงข้อใด 
 ก.  ส่วนได้เสียของผู้เช่าประกันภัย ในจํานวนเงินมัดจําค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายให้กับผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่า หรือ
      สัญญาบริการสําหรับเวลาเช่าที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่สามารถได้รับคืนมารูปแบบใด ๆ 
 ข.  พื้นที่อาคารส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้ทําสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า 
 ค.  เงินจํานวนหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้า 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
67. การประกันหม้อน้ําให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง 
 ก.  หม้อน้ําและถังอัดความดัน 
 ข.  ทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้เอาประกันภัยที่อยู่บริเวณข้างเคียง 
 ค.  ความบาดเจ็บหรือเสยีชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 



 

 

  
68. ข้อยกเว้นที่สําคัญของการประกันภัยงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา คือ 
 ก.  การสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากลมพายุ น้ําท่วม 
 ข.  การสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการออกแบบผิดพลาด 
 ค.  ภัยจากการโจรกรรม หรอืการลักทรัพย์ 
 ง.  ภัยที่เกิดจากการมุ่งร้ายหรือกลั่นแกล้ง 
 
69. การประกันภัยรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ คําว่า “ผลิตภัณฑ”์ หมายถึง 
 ก.  สินค้าหรือเครื่องใช้ผลิตหรือจําหน่ายหรือขายโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้อื่น แต่ดําเนินการภายใต้ชื่อผู้เอา
      ประกันภัย และได้หมายรวมถึงภาชนะที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบรรจุด้วย 
 ข.  สินค้า เครื่องใช้ ที่ผลิตหรือจําหน่ายหรือขายได้เอาประกันภัยเหล่านั้น 
 ค.  สินค้าเคร่ืองใช้ ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกแบบ 
 ง.  สินเค้าเคร่ืองใช้ทุกชนิดที่ได้รับความเสียหาย 
 
70. การประกันภัยกระจกนั้น หากเป็นกระจกชนิดพิเศษที่มีราคาสูง เช่น กระจกกันกระสุน สามารถเอาประกันภัยได้
หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้ เพราะกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะกระจกธรรมดาเท่านั้น 
 ข.  ไม่ได้ เพราะกระจกพิเศษมีความปลอดภัยอยู่ในตัวแล้ว 
 ค.  ได้ แต่ต้องแจ้งและระบุไว้ในกรมธรรม์ให้ชัดเจน 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
71. ข้อยกเว้นของการประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยกระจก คือ 
 ก.  การเสียรูปหรือเสียหายนอกจากการร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก 
 ข.  การแตกหักซึ่งเกิดขึ้นระหว่างขนส่งหรือระหว่างที่ติดตั้งหรือถอดออกในระหว่างที่ดัดแปลงสถานที่ 
 ค.  การนัดหยุดงาน การจลาจล 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบค่ะ @@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จ ากัด 
ธุรกิจประกันภัยระบบ MGM 

ขยายทีมงานได้ทั่วประเทศไม่จ ากัดพื้นที่ 
เปิดส านักงานประกันภัยเป็นของตัวเอง 
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