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วิชาหลักการประกันวินาศภัย 
 
1. คําวา Sum Insured หมายถึง 

ก. จํานวนเงินที่ระบุไวในกรมธรรม 
ข. จํานวนเงินสูงสุดที่ผูรับประกันภัยจะตองรับผิด 
ค. จํานวนเงินสูงสุดที่ผูเอาประกันภัยจะสามารถเรียกรองได 
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ขอ ค. 

 
2. ผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่เอาประกันภัยได หมายถึง 

ก. ผูที่จะไดประโยชนจากการที่ทรัพยสินนั้นคงสภาพอยูหรือจะไดรับความเสียหายจากการที่
ทรัพยสินนั้นถูกทําลายไป 

ข. ผูที่จะไดรับประโยชนจากการใชทรัพยสินนั้น ๆ เมื่อคงสภาพอยูหรือจะไดรับคาสินไหม
ทดแทนเม่ือทรัพยสินนั้นถูกทําลายไป 

ค. ผูมีสิทธิครอบครองทรัพยสินนั้น ๆ เมื่อคงสภาพอยูหรือเมื่อทรัพยสินนั้น ๆ ถูกทําลายไป 
ง. ถูกทุกขอ 

 
3. สวนไดเสียที่เอาประกันภัยได มีอะไรบาง 

ก. กรรมสิทธ์ิ      
ข. สิทธิตามกฎหมาย 
ค. ความรับผิดตามกฎหมาย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
4. ขอใดมิใชผูมีสวนไดเสียในเหตุทีเ่อาประกันภัย 

ก. เจาของทรัพยสิน 
ข. เจาหนี ้
ค. ผูครอบครอง 
ง. ลูกหนี้ 

 
5. ขอใดไมถูกตองตามหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 

ก. ตองเปนคาเสียหาย ณ สถานที่และในเวลาที่เกิดภัยขึ้น 
ข. ตองไมเกินคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
ค. ตองเปนความเสียหายจากบุคคลภายนอก 
ง. ตองไมเกินจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว 

 
5. หลักการของการประกันภัยที่กําหนดใหผูเอาประกันภัยตองเปดเผยขอความจริงโดยสุจริต 
อยางย่ิงเพราะ 

ก. ขอความจริงเหลานั้นอยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยแตเพียงฝายเดียว 
ข. ขอความจริงเหลานั้นอยูในความรูเห็นของผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยแตเปนหนาที่

ของผูเอาประกันภัยที่จะตองเปดเผยขอความจริงน้ันใหผูรับประกันภัยทราบโดยกฎหมาย 
ค. ขอความจริงเหลานั้นเปนขอความจริงที่ผูรับประกันภัยจะใชพิจารณาเพ่ือตัดสินใจเขารับ

การเส่ียงภัยหรือไมและคิดเบ้ียประกันภัยเทาใด 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค. 
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7. คําวา Deductible หมายถึง 

ก. จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนสวนแรกที่บริษัทตองรับผิด 
ข. จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง 
ค. สวนลดเบ้ียประกันภัย 
ง. สวนลดอุปกรณดับเพลิง 

 
8. ตามปกติแลวผูรับประกันภัยตองเช่ือในคําบอกเลาของผูเอาประกันภัยวาผูเอาประกันภัยจะไมชัก
นําใหหลงเช่ือในเหตุการณที่ไมจริง ซึ่งจะทําใหการประมาณการเส่ียงภัยผิดพลาดมิฉะนั้นสัญญา
นั้นจะ 

ก. โมฆียะ 
ข. โมฆะ 
ค. สมบูรณ 
ง. สมบูรณ แตผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยเพิ่มขึ้นอีก 

 
9. ขอใดคือลักษณะสําคัญของสาเหตุใกลชิด 

ก. เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องโดยไมขาดตอน 
ข. เปนเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ได 
ค. เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจากผลโดยออมของภัยที่รับประกันภัย 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
10. คําวา Ex-gratia payment หมายถึง 

ก. วิธีการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยการประนีประนอมกัน 
ข. วิธีการชดใชคาสินไหมทดแทนตามแตผูรับประกันภัยจะพิจารณา 
ค. วิธการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยพิจารณาตามเงื่อนไขจากผูเอาประกันภัย 
ง. การจายคาสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมใหแกผูเอาประกันภัยเนื่องจากผูเอาประกันภัยจายเบ้ีย

ประกันภัยเพ่ิม 
 
11. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงหมายความวา 

ก. การชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจริง 
ข. การชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจริงแตไมเกินกวาจํานวนเงินเอา

ประกันภัย 
ค. การชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. การชดใชคาสินไหมทดแทนตามแตที่ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยจะตกลงกัน 

 
12. หลักการรับชวงสิทธิจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ 

ก. เปนวินาศภัยที่เกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษยเทานั้นและผูกอใหเกิดวินาศภัยนั้นจะตอง
ไมใชผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน 

ข. เปนวินาศภัยที่เกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษยเทานั้นและผูกอใหเกิดวินาศภัยนั้นเปนผูรับ
ประกันภัย 

ค. เปนวินาศภัยที่เกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษยเทานั้นและผูกอใหเกิดวินาศภัยนั้นเปนผู
เอาประกันภัย 

ง. เปนวินาศภัยที่เกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษยเทานั้นและผูกอใหเกิดวินาศภัยนั้นเปนผู
เอาประกันภัยและผูรับประโยชน 
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13. คําวาภัย (Peril) หมายถึง 

ก. ความเสียหาย 
ข. โอกาสที่เกิดความเสียหาย 
ค. ปจจัยที่ทําใหเกิดความเสียหายเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
ง. สาเหตุที่ทาํใหเกิดความเสียหาย 

 
14. หลักการรับชวงสิทธิไดถูกบัญญัติข้ึนเพ่ือใหมีความสัมพันธกับหลักการชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามที่เปนจริงเพ่ืออะไร 

ก. เพ่ือใหบุคคลภายนอกผูกอวินาศภัยน้ันตองรับผิดในความเสียหายที่ตนไดกระทําข้ึนตาม
กฎหมายและเพ่ือใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไดรับคาสินไหมทดแทนไปตาม
ความเสียหายที่แทจริง 

ข. เพ่ือใหผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจํานวนเดียวกัน ทั้งจากผูกอ
วินาศภัยและผูรับประโยชน 

ค. เพ่ือใหผูรับประโยชนสามารถเขารับชวงสิทธิไมเกินกวาจํานวนที่ตนไดจายคาสินไหม
ทดแทนได 

ง. เพ่ือใหผูรับประโยชนหรือบุคคลภายนอกผูกอวินาศภัยนั้น ตองรับผิดในความเสียหายที่ตน
ไดกระทําข้ึนตามกฎหมาย 

 
15. คํากลาวทีว่าใหสิทธิแกผูรับประกันภัยเขาไปยืนในรองเทาของผูเอาประกันภัย ขอความที่ขีด
เสนใตหมายถึงการใชสิทธิตามหลักการประกันภัยขอใด 

ก. หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง 
ข. หลักการรับชวงสิทธิ 
ค. หลักการเฉล่ีย 
ง. หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงและหลักการรับชวงสิทธิ 

 
16. คําวา ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง 

ก. การกระทําโดยทุจริตเพ่ือหวังคาสินไหมทดแทน 
ข. การกระทําโดยขาดสติเพ่ือใหเกิดความเสียหายขึ้น 
ค. การกระทําโดยจงใจโดยหวังคาตอบแทนจากผูจาง 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
17. ขอใดไมเก่ียวกับหลักสุจริตใจอยางย่ิง 

ก. การเปดเผยขอเท็จจริง 
ข. การไมแถลงขอความเท็จ 
ค. การไมแสวงหากําไรจากการประกันภัย 
ง. การปฏิบัติตามขอรับรอง 

 
18. คําวา การชดใชคาสินไหมทดแทน (Indemnity) หมายถึง 

ก. การชดใชความเสียหายตามคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการ 
ข. การชดใชความเสียหายตามที่ไดตกลงกัน 
ค. การชดใชความเสียหายตามที่เสียหายจริง 
ง. การชดใชความเสียหายตามคําส่ังของศาล 
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19. ขอใดไมมีสวนเก่ียวของกับหลักการเฉล่ีย 

ก. มีผูรับประกันภัยต้ังแต 2 รายขึ้นไป 
ข. กรมธรรมหลายฉบับใหความคุมครองภัยชนิดเดียวกัน 
ค. มีวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน 
ง. ความเสียหายเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกซ่ึงผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหม

ทดแทนแลว 
 
20. กรณีใดตอไปนี้ ผูรับประกันภัยไมมีสิทธิรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตาม
กฎหมาย 

ก. กรณีที่ผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทน โดยสําคัญผิดวาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสีย
ในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัย 

ข. กรณีที่ผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนโดยสําคัญผิดวากรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ 
ค. กรณีที่ผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนที่ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนนั้นเปนการกระทํา

ทุจริตของผูเอาประกันภัย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
21. ขอใดมิใชเหตุการณที่เปนการเส่ียงภัยที่แทจริง (Pure risk) 

ก. การเกิดไฟไหม 
ข. การเกิดอุบัติเหตุล่ืนลม 
ค. รถยนตชนกัน 
ง. การขาดทุนจากการซ้ือหุน 

 
22. การจัดการการเส่ียงภัยแบบใดที่เปนความหมายของการประกันภัย 

ก. การลดความเส่ียงภัย 
ข. การรับความเส่ียงภัยไวเอง 
ค. การโอนความเส่ียงภัย 
ง. การหลีกเล่ียงความเส่ียงภัย 

 
23. ขอใดมิใชหนาที่ของผูเอาประกันภัย 

ก. หนาทีเ่ปดเผยขอความจริง 
ข. หนาที่บอกกลาวการเกิดวินาศภัย 
ค. หนาที่ปองกันรักษาทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ง. หนาที่ในการรับชวงสิทธิ 

 
24. หากผูรับประกันภัยตองการยกเลิกกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยจะตองคืนเบ้ียประกันภัย
ใหแกผูเอาประกันภัยอยางไร 

ก. คืนตามอัตราที่ผูรับประกันภัยกําหนด 
ข. คืนตามอัตราประยะส้ัน 
ค. คืนโดยหักเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมมีผลบังคับไปแลวออกตามสวน 
ง. คืนใหทั้งหมดตามที่ระบุไวในกรมธรรม 

 
25. ขอใดแสดงไดวาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยของตน 

ก. ผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนผูเชาบานไดทําประกันภัยเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟา 
ข. ผูเอาประกันภัยนํารถยนตที่ตนเชาซื้อไปทําประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัยทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
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ง. ถูกทุกขอ 
 
26. ผูรับประกันภัยไมตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนในการ
ทําประกันวินาศภัยในกรณีใด 

ก. ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ข. ความไมสมประกอบแหงวัตถุที่เอาประกันภัย 
ค. เปนขอยกเวนที่ระบุไวนกรมธรรม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
27. หากทรัพยสินที่เอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยเปล่ียนมือไป สิทธิตามสัญญาประกันภัยจะ
โอนไปดวยกรณีใด 

ก. โอนไปโดยอัตโนมัติ 
ข. โอนโดยพินัยกรรม 
ค. โอนโดยนิติกรรม 
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค. 

 
28. ขอใดถูกตองที่สุดในดานทฤษฎีที่เก่ียวกับการประกันภัย 

ก. เมตริกและสถิติ 
ข. ความนาจะเปนและกฎจํานวนมาก 
ค. ความนาจะเปนและสถิติ 
ง. สถิติและกฎจํานวนมาก 

 
29. ใบคําขอเอาประกันภัยหมายถึง 

ก. เอกสารซ่ึงผูเอาประกันภัยกรอกขอความย่ืนตอบริษัทประกันภัยเพ่ือแสดงความประสงคขอ
เอาประกันภัย 

ข. เอกสารซ่ึงผูรับประกันภัยออกใหผูเอาประกันภัยเพ่ือเปนการคุมครองชั่วคราวกอนออก
กรมธรรมประกันภัย 

ค. เอกสารแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาในขณะที่ทําหรือระหวางที่สัญญาประกันภัย
มีผลบังคับอยู 

ง. ไมมีขอใดถูก 
 
30. ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซ้ือกรมธรรมประกันอุบัติเหตุไดจากที่ใด 

ก. บริษัทประกันชีวิต 
ข. บริษัทประกันวินาศภัย 
ค. บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
31. ในกรมธรรมประกันภัยถาผูเอาประกันภัยเปนผูขอเลิกสัญญาบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหผูเอา
ประกันภัยอยางไร 

ก. คืนใหทั้งหมด 
ข. คืนตามอัตราระยะส้ัน (Short Rate) 
ค. คืนสวนที่เหลือโดยหักเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่คุมครองไปแลว 
ง. ผิดหมดทุกขอ 
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32. คําวา “Indemnity” หมายถึง 

ก. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามที่เสียหายจริง 
ข. หลักกามีสวนไดเสียในเหตุประกันภัย 
ค. หลักการรับชวงสิทธิ 
ง. หลักสาเหตุใกลชิด 

 
33. การประกันภัยที่เกิดข้ึนคร้ังแรกของโลก คือ 

ก. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
ข. การประกันภัยอัคคีภัย 
ค. การประกันภัยทางทะเล 
ง. การประกันภัยรถยนต 

 
34. รานขายกาแฟของนาย Edward Lloyd เปนจุดแรกของการกําเนิดการประกันภัยในรูปแบบ
ปจจุบัน และไดพัฒนาเปนสถาบันประกันภัยที่มีช่ือเสียงโดงดังทั่วโลก อยูในประเทศ 

ก. ฝร่ังเศส 
ข. สวิตเซอรแลนด 
ค. สาธารณรัฐเยอรมัน 
ง. สหราชอาณาจักร 

 
35. ในการรับประกันภัยบริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยถาคํานวณแลวโอกาสหรือความเปนไปได
ที่จะเกิดภัยนั้น ๆ  มีคาเปน 

ก. ศูนย 
ข. หน่ึง 
ค. นอยกวาหนึ่ง 
ง. มีคามากกวาศูนยแตนอยกวาหนึ่ง 

 
36. การประกันภัยเปนการบริหารการเส่ียงภัยประเภท 

ก. การเส่ียงภัยเอง (Retention of Risk) 
ข. การหลีกเล่ียงการเส่ียงภัย (Avoidance) 
ค. การลดการเส่ียงภัย (Reduction) 
ง. การโอนการเส่ียงภัย (Transfer) 

 
37. ลักษณะของการเส่ียงภัยที่จะรับประกันภัยไดจะตอง 

ก. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายสามารถคาดคะเนหรือคํานวณได 
ข. เหตุการณที่เกิดความเสียหายจะตองไมมากในขณะใดขณะหน่ึง 
ค. ความเสียหายตองเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
38. การประกันภัยและการพนันมีลักษณะแตกตางกันทุกประการ แตมีลักษณะหน่ึงที่เหมือนกันคือ 

ก. เปนเร่ืองที่ข้ึนอยูกับเหตุการณอันไมแนนอนในอนาคต 
ข. เปนเร่ืองที่เก่ียวของกับสวนไดเสียเหมือนกัน 
ค. เปนเร่ืองที่เส่ียงหากําไรเหมือนกัน 
ง. เปนเร่ืองที่ลดการเส่ียงภัยเหมือนกัน 
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39. ประโยชนหลักหรือโดยตรงของการประกันภัย 

ก. ทําใหเกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ 
ข. ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ 
ค. ทําใหเกิดการออมทรัพย 
ง. ทําใหเกิดความคุมครองความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทางการเงินแกผูเอาประกันภัย 

 
40. การเส่ียงภัยแท ไดแก 

ก. การเส่ียงภัยจากน้ําทวมบาน 
ข. การเส่ียงภัยจากการขายขาดทุนของพอคา 
ค. การเส่ียงภัยจากการพนัน 
ง. การเส่ียงภัยจากการซ้ือขายหุน 

 
41. การประกันชีวิต โค กระบือ เปน 

ก. การประกันชีวิตประเภทสามัญ 
ข. การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม 
ค. การประกันวินาศภัยประเภทประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
ง. การประกันวินาศภัยประเภทการประกันภัยขนสง 

 
42. เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแลว กฎหมายกําหนดใหผูรับประกันภัยจะตองสงมอบเอกสาร
ใดบางใหกับผูเอาประกันภัย 

ก. คําขอเอาประกันภัย 
ข. ใบแจงยอดการชําระเบ้ียประกันภัย 
ค. กรมธรรมประกันภัย 
ง. ไมตองสงมอบเอกสารใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
43. การประกันภัยโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

ก. การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยรถยนต 
ข. การประกันภัยเก่ียวกับบุคคล การประกันภัยเก่ียวกับทรัพยสิน และการประกันภัยเก่ียวกับ

ความรับผิดตามกฎหมาย 
ค. การประกันภัยเก่ียวกับบุคคล การประกันภัยเก่ียวกับทรัพยสิน และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
ง. การประกันภัยเก่ียวกับบุคคล การประกันภัยเก่ียวกับทรัพยสิน และการประกันภัยทางทะเล

และขนสง 
 
44. การประกันวินาศภัยในประเทศไทย แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ได 

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

 
 
45. นายอํานาจถูกฟาผาในขณะที่กําลังเดินอยูกลางทุงโลงขณะฝนตก โดยที่ไดใสสรอยคอ
ทองคําหนัก 2 บาท ออกไปดวย ตัวภัย (Peril) ในกรณีนี้ ไดแก 

ก. โอกาสที่จะเกิดฟาผา 
ข. ฟาผา 
ค. นายอํานาจ 
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ง. การใสสรอยคอทองคํา 
 
46. นายอํานาจถูกฟาผาในขณะที่กําลังเดินอยูกลางทุงโลงขณะฝนตก โดยที่ไดใสสรอยคอ
ทองคําหนัก 2 บาท ออกไปดวย  จากโจทย โอกาสที่นายอํานาจจะถูกฟาผาถือเปน 

ก. ตัวภัย (Peril) 
ข. การเส่ียงภัย (Risk) 
ค. สภาวะภัย (Hazard) 
ง. ความเสียหาย (Loss) 

 
47. นายอํานาจถูกฟาผาในขณะที่กําลังเดินอยูกลางทุงโลงขณะฝนตก โดยที่ไดใสสรอยคอ
ทองคําหนัก 2 บาท ออกไปดวย  จากโจทย ขอใดมิใชสภาวะภัย (Hazard) 

ก. นายอํานาจเดินอยูกลางทุงโลง 
ข. นายอํานาจเดินอยูขณะฝนตก 
ค. นายอํานาจใสสรอยคอทองคําเดินอยู 
ง. สรอยคอทองคําหนัก 2 บาท 

 
48. ทานมีความเห็นวาการเส่ียงภัย (Risk) ใดที่มีสภาวะภัย (Hazard) สูงที่สุด 

ก. บานคร่ึงตึกคร่ึงไม 
ข. บานไมหลังคามุงจาก 
ค. บานไมหลังคากระเบ้ือง 
ง. บานตึกหลังคากระเบ้ือง 

 
49. ในธุรกิจประกันภัย การเส่ียงภัยประเภทใดที่บริษัทจะรับประกันภัยได 

ก. การเส่ียงภัยแทจริง (Pure Risk) 
ข. การเส่ียงภัยเพ่ือกําไร (Speculative Risk) 
ค. การเส่ียงภัยทางเศรษฐกิจ (Economic Risk) 
ง. การเส่ียงภัยทั้ง 3 ประเภท 

 
50. วิธีการใดไมถือวาเปนการปองกันการเกิดภัย (Prevention) 

ก. การติดปายหามสูบบุหร่ีในปมน้ํามัน 
ข. การดับเพลิงเม่ือเกิดไฟไหม 
ค. การตรวจสอบสภาพรถกอนออกเดินทาง 
ง. การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงไวรอบโรงงาน 

 
51. ขอใดไมใชประโยชนของการประกันภัย 

ก. ทําใหเกิดการออมทรัพย 
ข. ทําใหเกิดกําไร 
ค. ชวยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ง. กอใหเกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ 

 
52. ขอใดถือเปนสภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) 

ก. สูบบุหร่ีบนเตียงนอน 
ข. ไมดับธูปกอนนอน 
ค. เปดแกสอุนอาหารทิ้งไว 
ง. ถูกทุกขอ 
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53. การเลนการพนัน ถือเปนการเส่ียงภัย (Risk) ประเภทใด 

ก. การเส่ียงภัยแทจริง (Pure Risk) 
ข. การเส่ียงภัยเพ่ือกําไร (Speculative Risk) 
ค. การเส่ียงภัยเบ้ืองตน (Primary Risk) 
ง. การเส่ียงภัยเฉพาะ (Particular Risk) 

 
54. เหตุการณใดที่บริษัทมักกําหนดเปนขอยกเวนนกรมธรรมประกันภัย และจะไมคุมครองความ
เสียหาย 

ก. ภัยสงคราม 
ข. ภัยจลาจล 
ค. การปฏิวัติ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
55. ผูมีหนาที่ชําระเบ้ียประกันภัย เรียกวา 

ก. ผูรับประโยชน 
ข. ผูรับประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัย 
ง. ผูมีสวนไดเสีย 

 
56. คํากลาวทีว่า “อัตราเบ้ียประกันภัยที่ดี จะตองมีความยุติธรรม” หมายความวา 

ก. บริษัทประกันภัยควรคิดอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับคนอาชีพเดียวกันแตอายุตางกันในอัตรา
เทากัน 

ข. บริษัทประกันภัยควรคิดอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับคนที่มีอายุเทากันแมอาชีพตางกันใน
อัตราเทากัน 

ค. ผูที่เส่ียงภัยสูงควรเสียเบ้ียประกันภัยสูง ผูที่เส่ียงภัยตํ่าควรเสียเบ้ียประกันภัยตํ่า 
ง. ผูที่เส่ียงภัยสูงควรจะเฉล่ียภัยกับผูที่เส่ียงภัยตํ่า 

 
57. โรงงานผลิตกระดาษแหงหน่ึงสรางดวยไมทั้งหลังและต้ังอยูไมหางจากสถานีบริการน้ํามันมาก
นัก ในกรณีนี้สภาวะภัย (Hazard) ไดแก 

ก. การผลิตกระดาษของโรงงานน้ัน 
ข. โรงงานนั้นต้ังอยูใกลกับสถานีบริการน้ํามัน 
ค. โรงงานนั้นสรางดวยไมทั้งหลัง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
58. โรงงานผลิตกระดาษแหงหน่ึงสรางดวยไมทั้งหลังและต้ังอยูไมหางจากสถานีบริการน้ํามันมาก
นัก ในกรณีนี้ โอกาสที่โรงงานจะถูกไฟไหมถือเปน 

ก. ตัวภัย (Peril) 
ข. การเส่ียงภัย (Risk) 
ค. สภาวะภัย (Hazard) 
ง. ความเสียหาย (Loss) 

 
59. นายประสิทธ์ิสูบบุหร่ีและเผลอหลับไปจนทําใหเกิดไฟไหมบานตนเองและเพ่ือนบานใกลเคียง 
สภาวะภัย (Hazard) เชนนี้เรียกวาเปนสภาวะภัยแบบใด 

ก. สภาวะภัยทางวัตถุ (Physical Hazard) 
ข. สภาวะภัยทางคุณธรรม (Moral Hazard) 
ค. สภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) 
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ง. ไมมีขอใดถูก 
 
60. ขอใดถือเปนสภาวะภัยทางคุณธรรม (Moral Hazard) 

ก. เสียบปล๊ักพัดลมไวตลอดทั้งวันทั้งคืน 
ข. สภาพบานที่อยูในชุมชนแออัด 
ค. สูบบุหร่ีในสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ 
ง. การเผาทรัพยสินเอาประกันภัย 

 
61. ความหมายใดคือความหมายที่สมบูรณที่สุดของคําวา “การเส่ียงภัย (Risk)” 

ก. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเมื่อไรก็ไดและจะนํามาซึ่งความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ 

ข. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่ไมแนนอนเมื่อไรก็ไดและจะนํามาซ่ึงความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ 

ค. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่ไมแนนอนข้ึนในอนาคตและจะนํามาซึ่งความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ 

ง. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งที่ไมแนนอนขึ้นในอนาคตและจะนํามาซ่ึง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

 
62. ในเร่ืองของการประกันภัย เรามักคํานวณคาความเปนไปไดหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณอยาง
ใดอยางหนึ่งขึ้นไดโดยวิธีใดเปนสวนใหญ 

ก. ความเปนไปไดที่ทราบจํานวนลวงหนา (Priori Probabilities) 
ข. จากประสบการณและการรวบรวมขอมูลในอดีต (Empirical Method) 
ค. การคาดการณหรือการประมาณการ (Forecast) 
ง. ถูกทุกขอ 

 
63. บริษัทประกันภัยในประเทศอังกฤษที่มีช่ือเสียงและกอต้ังมาเปนเวลานานกวา 300 ปแลว 
ไดแก 

ก. The British & European Reinsurance Co.,Ltd. 
ข. Lloyd’s of London 
ค. Sun Alliance & London Insurance PLC. 
ง. Unione Italina (UK) Reinsurance Co.,Ltd. 

 
64. สภาวะภัยทางคุณธรรม (Moral Hazard) และสภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) มี
ความเหมือนกันที่วาเปนภาวการณที่ชวยสงเสริมใหเกิดมากข้ึนอันเปนผลมาจากสภาพจิตใจของ
บุคคลแตมีความแตกตางกันคือ 

ก. สภาวะภัยทางคุณธรรมเปนการกระทําที่ต้ังใจหรือเจตนา 
ข. สภาวะภัยทางอุปนิสัยเปนการกระทําที่เกิดจากความประมาทเลินเลอไมเจตนา 
ค. ผิดทั้งขอ ก. และ ข. 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 

 
65. ประเภทของการบริหารการเส่ียงภัย (Risk Management) ไดแก 

ก. การลดการเส่ียงภัย 
ข. การหลีกเล่ียงการเส่ียงภัย 
ค. การโอนการเส่ียงภัย 
ง. ถูกทุกขอ 
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66. การประกันภัยคํ้าจุน คือ 

ก. การประกันความรับผิดชอบของตนเองตอบุคคลภายนอก 
ข. การประกันภัยรถยนต 
ค. การประกันภัยความซ่ือสัตย 
ง. การประกันชีวิต 

 
67. จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจายใหแกบริษัทประกันภัยเพ่ือกอใหเกิดภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัยวา เมื่อเกิดความเสียหายตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยแลวบริษัทประกันภัยจะตอง
จายคาสินไหมทดแทนใหเรียกวา 

ก. จํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. ทุนประกันภัย 
ค. เบ้ียประกันภัย 
ง. คาบําเหน็จ 

 
68. ขอใดถือเปนการเส่ียงภัยที่เอาประกันภัยไมได (Uninsurable Risk) 

ก. ความเส่ียงภัยที่ขัดตอกฎหมาย 
ข. ผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดสวนเสียในวัตถุที่เอาประกันภัย 
ค. ความเส่ียงภัยที่เปนมหันตภัย (Catastrophic Risk) 
ง. ถูกทุกขอ 

 
69. ขอใดไมถือเปนสภาวะภัยทางดานวัตถุ (Physical Hazard) ที่สงเสริมใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 

ก. บานอยูอาศัยสรางดวยไมทัง้หลัง 
ข. บานถูกลอบวางเพลิงจากผูเอาประกันภัย 
ค. บานอยูในบริเวณชุมชนแออัด 
ง. บานใชเปนที่เก็บวัตถุไวไฟ 

 
70. การที่เจาของรถยนตที่มีประกันภัยไวขับรถดวยความคะนองและทําใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดยที่ขาดความระมัดระวังในการปองกันภัยตามสมควร ถือเปน
สภาวะภัย (Hazard) ประเภทใด 

ก. สภาวะภัยทางวัตถุ (Physical Hazard) 
ข. สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) 
ค. สภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
71. ขอใดไมถือเปนการจัดการการเส่ียงภัย (Risk Management) 

ก. การหลีกเล่ียงการเส่ียงภัย 
ข. การลดการเส่ียงภัย 
ค. การรับการเส่ียงภัยไวเอง 
ง. การวิเคราะหการเส่ียงภัย 

 
72. คนที่กลัวจะเสียชีวิตเพราะเคร่ืองบินตก เลยตัดสินใจไมเดินทางโดยเคร่ืองบินตลอดชีวิตถือ
เปนการจัดการการเส่ียงภัยโดยวิธีใด 

ก. การหลีกเล่ียงการเส่ียงภัย 
ข. การลดการเส่ียงภัย 
ค. การปองกันการเส่ียงภัย 
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ง. การโอนการเส่ียงภัย 
 
73. หลักคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการคํานวณหาคาความเปนไปไดที่จะเกิดภัย ไดแก 

ก. Law of Forecasting 
ข. Law of Large Number 
ค. Law of Large Risk 
ง. ถูกทุกขอ 

 
74. ผูรับประกันภัย หมายถึง 

ก. ประชาชนผูทําประกันภัย 
ข. บริษัทประกันภัย 
ค. กรมการประกันภัย 
ง. ผิดหมดทุกขอ 

 
75. ขอควรปฏิบัติอันดับแรกของผูที่ประสงคจะทําประกันภัย คือ 

ก. กรอกขอความในใบคําขอเอาประกันภัยและย่ืนตอบริษัทประกันภัย 
ข. รับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัทประกันภัย 
ค. ชําระคาเบ้ียประกันภัย 
ง. ดําเนินการในขอใดกอนก็ได 

 
76. การประกันภัยโจรกรรม ถือเปนการประกันวินาศภัยประเภทใด 

ก. การประกันอัคคีภัย 
ข. การประกันภัยสินคา 
ค. การประกันภัยรถยนต 
ง. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

 
77. ขอใดเปนการประกันภัยที่เก่ียวของกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) 

ก. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน 
ข. การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 
ค. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของนายจาง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
78. บริษัทประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนโดยใชหลักเกณฑใด 

ก. กําหนดความเสียหาย ณ สถานที่และในเวลาที่ไดเกิดวินาศภัยข้ึน 
ข. ตองไมเกินความเสียหายที่แทจริง 
ค. ตองไมเกินจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว 
ง. ถูกทุกขอ 

 
79. ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย คือ 

ก. เปนสัญญาเส่ียงโชค 
ข. เปนสัญญาตางตอบแทน 
ค. เปนสัญญาที่อาศัยความซ่ือสัตยอยางย่ิงของคูสัญญา 
ง. ถูกทุกขอ 
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80. การเอาประกันภัยสูงกวามูลคา (Over Insurance) หมายถึง 

ก. การที่ผูเอาประกันภัยกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงกวามูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน 
ข. การที่ผูเอาประกันภัยกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่ากวามูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน 
ค. การที่ผูเอาประกันภัยไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนสูงกวามูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน 
ง. ผิดหมดทุกขอ 

 
81. ผูใดไมเก่ียวของในสัญญาประกันภัย 

ก. ผูเอาประกันภัย 
ข. บริษัทประกันภัย 
ค. พนักงานพิจารณาสินไหมทดแทน 
ง. ผูรับประโยชน 

 
82. ขอใดที่มิใชหลักสําคัญพ้ืนฐานของสัญญาประกันภัย 

ก. หลักสุจริตอยางย่ิง 
ข. หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย 
ค. หลักการประกันภัยชวง 
ง. หลักสาเหตุใกลชิด 

 
83. วิธีการใดถือเปนการปกปองการเส่ียงภัย (Protection) 

ก. การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงไวรอบโรงงาน 
ข. การตรวจสภาพรถกอนออกเดินทาง 
ค. การดับเพลิงเม่ือเกิดไฟไหม 
ง. การติดปายหามสูบบุหร่ีในปมน้ํามัน 

 
84. การเส่ียงภัย (Risk) ใดในขอตอไปนี้ที่ทานเห็นวามีสภาวะภัย (Hazard) ตํ่าที่สุด 

ก. บานไมหลังคามุงจาก 
ข. บานคร่ึงตึกคร่ึงไม 
ค. บานตึกหลังคาไม 
ง. บานตึกหลังคามุงกระเบ้ือง 

 
85. การเกิดอัคคีภัยเปนการเส่ียงภัยประเภทใด 

ก. การเส่ียงภัยแท 
ข. การเส่ียงภัยเพ่ือกําไร 
ค. การเส่ียงภัยเบ้ืองตน 
ง. การเส่ียงภัยเฉพาะ 

 
86. น.ส.สมศรีปลูกบานซ่ึงสรางดวยไมอยูในชุมชนซอยราชวิถี 6 และไดเกิดเพลิงไหมข้ึนในกรณี
เชนน้ี สภาวะภัยคือ 

ก. บานต้ังอยูในชุมชนซอยราชวิถี 6 
ข. การเกิดเพลิงไหม 
ค. โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม 
ง. ถูกทุกขอ 
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87. น.ส.สมศรีปลูกบานซ่ึงสรางดวยไมอยูในชุมชนซอยราชวิถี 6 และไดเกิดเพลิงไหมข้ึนในกรณี
เชนน้ี โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหมถือเปน 

ก. ตัวภัย 
ข. การเส่ียงภัย 
ค. สภาวะภัย 
ง. ความเสียหาย 

 
88. น.ส.สมศรีปลูกบานซ่ึงสรางดวยไมอยูในชุมชนซอยราชวิถี 6 และไดเกิดเพลิงไหมข้ึนในกรณี
เชนน้ี ตัวภัยคือ 

ก. บานต้ังอยูในชุมชนซอยราชวิถี 6 
ข. การเกิดเพลิงไหม 
ค. โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
89. เหตุการณใดที่สามารถหาคาความเปนไปไดโดยการอาศัยประสบการณ หรือเก็บสถิติขอมูลที่
เกิดขึ้นในอดีต (Empirical Method) 

ก. การโยนเหรียญ 
ข. การทอดลูกเตา 
ค. การเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
90. ขอใดถือวาเปนประโยชนของการประกันภัย 

ก. กอใหเกิดเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ 
ข. เปนรากฐานสําคัญของระบบสินเช่ือ 
ค. ชวยสงเสริมการออมทรัพย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
91. ความเส่ียงภัยใดที่ทานคิดวาเปนการเส่ียงภัยที่เอาประกันภัยไมได 

ก. ความเส่ียงภัยที่ขัดตอกฎหมาย 
ข. ความเส่ียงภัยที่ผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในวัตถุ 
ค. ความเส่ียงภัยที่เปนมหันตภัย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
92. ขอใดไมใชการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

ก. การประกันสุขภาพ 
ข. การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 
ค. การประกันภัยทางทะเลและการขนสง 
ง. การประกันภัยพืชผล 

 
93. เหตุการณใดตอไปนี้ที่บริษัทประกันภัยตองการจะรับประกันภัยแตผูเอาประกันภัยไมประสงคจะ
ทําประกันภัย 

ก. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นเปนไปอยางแนนอน 
ข. ไมมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นอยางแนนอน 
ค. อาจจะเกิดหรือไมเกิดเหตุการณน้ันก็ได 
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ง. ถูกทุกขอ 
94. ลักษณะของการเส่ียงภัยแบบใดที่บริษัทจะรับประกันภัยได 

ก. ความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากเจตนาของผูเอาประกันภัย 
ข. ความเสียหายทีเ่กิดขึ้นทั้งที่สามารถประเมินเปนตัวเงินไดและประเมินเปนตัวเงินไมได 
ค. จํานวนความเสียหายนั้นจะตองมีลักษณะคลายคลึงกันและจํานวนมากพอ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
95. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการประกันภัยและการพนัน 

ก. การประกันภัยเปนการเส่ียงหากําไร แตการพนันไมไดมีเจตนามุงหวังกําไร 
ข. การประกันภัยและการพนันไมไดมีผลบังคับตามกฎหมาย 
ค. ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย แตผูเลนการพนันไมตองมีสวน

ไดเสียในเร่ืองที่เอาพนัน 
ง. การประกันภัยและการพนันเปนการสรางการเส่ียงภัยข้ึนเอง 

 
96. ปจจุบันกรมการประกันภัยใชกฎหมายใดในการควบคุมดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย 

ก. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2500 
ข. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 
ค. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
ง. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2540 

 
97. ขอใดถือเปนหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริงตามสัญญาประกันวินาศภัย 

ก. การจายเปนตัวเงิน 
ข. การซอมแซม 
ค. การหาของแทน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
98. หากผูเอาประกันภัยทําประกันภัยกับบริษัทหลายบริษัท เมื่อเกิดความเสียหายข้ึนกับผูเอา
ประกันภัย บริษัทผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนโดยใชหลักการใด 

ก. หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย 
ข. หลักสุจริตอยางย่ิง 
ค. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง 
ง. หลักการเฉล่ีย 

 
99. ขอใดมิใชสาระสําคัญที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย 

ก. ช่ือและที่อยูของผูรับประกันภัย 
ข. ขอคุมครอง 
ค. ขอยกเวน 
ง. วันที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
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วิชาการประกันภัยทางทะเลและการขนสง 
 

1. ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไมทราบถึงความไมพรอมในการออกทะเลของเรือที่ใชขนสินคา 
ก. ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธ์ิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หากสินคาไดรับความเสียหาย 
ข. ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธ์ิไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะถือวาเปนส่ิงที่ผูเอาประกันภัย

ตองทราบ 
ค. ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธ์ิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะถือวาสัญญาประกันภัยไม

เกิดขึ้นต้ังแตตน 
ง. ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธ์ิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะมีการระบุไวชัดเจนใน

กรมธรรม 
 
2. ขอใดไมใชภัยซ่ึงไดรับความคุมครองใน ICC (B) 

ก. น้ําซัดสินคาตกทะเล 
ข. น้ําในแมน้ําเขาไปในระวางเรือ 
ค. ความสูญเสียบางสวนของหีบหอซ่ึงตกจากเรือขณะขนลงจากเรือ 
ง. ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ําหรือตกราง 

 
3. ขอใดมิใชหนาที่ของผูเอาประกันภัย 

ก. จัดสงหลักฐานเก่ียวกับจํานวนเงินเอาประกันภัยเม่ือมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
ข. แจงรายละเอียดเก่ียวกับสินคาใหผูรับประกันภัยทราบ 
ค. แจงขอมูลเก่ียวกับเรือและเสนทางเดินเรือ 
ง. จัดหาผูสํารวจภัยเม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้น 

 
4. คําวา “salvage” หมายถึง 

ก. การกูภัย 
ข. คากูภัย 
ค. ซากทรัพย 
ง. ถูกทั้ง 3 ขอ 

 
5. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยในการประกันภัยสินคาทางทะเล มีลักษณะอยางไร 

ก. เปนการกําหนดหรือตกลงมูลคาเอาประกันภัยของทรัพยสินลวงหนา 
ข. เปนการกําหนดหรือตกลงมูลคาเอาประกันภัยของทรัพยสินตามราคาตนทุนการผลิตที่

แทจริง 
ค. เปนการกําหนดหรือตกลงมูลคาเอาประกันภัยของทรัพยสินตามมูลคาที่อาจจะเกิดความ

เสียหายขึ้น 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

 
6. ขอกําหนดความเสียหายรวม (General Average) ในการประกันภัยทางทะเล หมายถึงอะไร 

ก. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยอุบัติเหตุและเปนความเสียหายซึ่งฝายตาง ๆ ที่มี
สวนไดเสียตองรวมกันรับผิดชอบ 

ข. ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจและชอบดวยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัย
เพ่ือความอยูรอดปลอดภัยของสวนรวม 

ค. ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจและชอบดวยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัย
เพ่ือความอยูรอดปลอดภัยของสวนรวม ซ่ึงเจาของทรัพยทุกฝายทั้งหมดตองรวมกัน
รับผิดชอบ 

ง. ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจและชอบดวยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัย
เพ่ือความอยูรอดปลอดภัยของสวนรวม ซ่ึงเจาของเรือจะตองเปนผูรับผิดชอบ 
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7. ความเสียหายเฉพาะ (Particular Average) ในการประกันภัยทางทะเล คืออะไร 

ก. ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทําอยางจงใจในสภาวะที่เกิดภัย เพ่ือความ
ปลอดภัยของสวนรวม โดยมีผลเฉพาะเจาของทรัพยสินที่เสียหาย 

ข. ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรงและมีผลเฉพาะเจาของทรัพยสินที่
เสียหาย 

ค. ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทําอยางจงใจในสภาวะที่เกิดภัยเพ่ือความ
ปลอดภัยของสวนรวมและเจาของทรัพยสินที่เสียหายทั้งหมดตองรวมกันรับผิดชอบ 

ง. ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรงและเจาของทรัพยสินที่เสียหายทั้งหมด
ตองรวมกันรับผิดชอบ 

 
8. ขอใดมิใชเปนความเสียหายที่ถือเปนความเสียหายรวม (General Average) 

ก. การโยนสินคาทิ้งทะเลขณะเรือเกยต้ืน 
ข. การตัดโซและสมอเรือเพ่ือหลีกเล่ียงอันตราย 
ค. คาแรงลูกเรือในระหวางความลาชาของการเดินเรือ 
ง. คาธรรมเนียมทาเรือหลบภัยเม่ือเคร่ืองยนตเรือเสีย 

 
9. การประกันภัยตัวเรือ ใหความคุมครองตอ 

ก. โครงสรางตัวเรือ เฟอรนิเจอร และส่ิงติดต้ังตรึงตรา 
ข. โครงสรางตัวเรือและส่ิงติดต้ังตรึงตรา 
ค. โครงสรางตัวเรือ 
ง. โครงสรางตัวเรือและเคร่ืองจักรอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเรือ 

 
10. ขอใดคือลักษณะของการประกันภัยตัวเรือ 

ก. เม่ือเกิดความเสียหายตอเรือที่เอาประกันภัยเกิดกวา 50% ผูเอาประกันภัยจะไดรับคา
สินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยจะไดซากเรือนั้นไป 

ข. เม่ือเกิดความเสียหายตอเรือที่เอาประกันภัย ผูรับประกันภัยสงวนสิทธ์ิที่จะคัดคานสถานที่
ที่จะซอมหรือบริษัทที่จะดําเนินการซอม 

ค. เม่ือเกิดความเสียหายตอเรือที่เอาประกันภัยกลางทะเลลึก ผูรับประกันภัยตองจายคา
สินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยมิตองประเมินราคาความเสียหายที่
แทจริงและจะไดรับซากเรือไป 

ง. เม่ือเกิดความเสียหายตอเรือที่เอาประกันภัย ผูรับประกันภัยสงวนสิทธที่จะยกเลิกการรับ
ประกันภัยเรือลําอ่ืน ๆ ของผูเอาประกันภัยรายเดียวกัน โดยตองคืนเบ้ียประกันภัยเต็ม
จํานวนสําหรับเรือลําอ่ืน ๆ นั้น 

 
11. ในการเรียกรองความเสียหายทีเ่สมือนเสียหายส้ินเชิง (Constructive Total Loss) สําหรับการ
ประกันภัยตัวเรือ ผูเอาประกันภัยตองดําเนินการอยางไร 

ก. ตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบ โดยการทําใบแจงการสละทิ้ง (Notice of 
abandonment) 

ข. ตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบ โดยการทําใบเรียกรองคาเสียหายและการประมูล (Notice 
of claim and tenders) 

ค. ตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบและทําบันทึกสละสิทธ์ิการเรียกรองจากผูทําละเมิด 
ง. แจงผูรับประกันภัยทราบวาเรือไดรับความเสียหายโดยดําเนินการใด ๆ ตามปกติ 
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12. ขอใดอธิบายลักษณะของเรือแบบ Bulk Carrier ไดดีที่สุด 
ก. ไมมีเสนทางและตารางเวลาที่แนนอน 
ข. มีเสนทางเดินเรือประจํา มีตารางเดินเรือแนนอน 
ค. ใชขนสินคาแบบกอง ไมมีการบรรจุหีบหอ 
ง. เรือแบบธรรมดา หรือด้ังเดิม ไมมีการใชตูคอนเทนเนอร 

 
13. ในการประกันภัยตัวเรือแบบเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy) การส้ินสุดของกรมธรรมประกันภัย
จะเกิดขึ้นเมื่อ 

ก. ถึงวันและเวลาที่ไดระบุไวในกรมธรรม 
ข. เรือไดถึงปลายทางที่ระบุไวในกรมธรรม 
ค. ครบกําหนด 7 วัน หลังจากที่เรือไดถึงปลายทางที่ระบุไวในกรมธรรม 
ง. ครบกําหนด 10 วัน หลังจากที่เรือไดถึงปลายทางที่ระบุไวในกรมธรรม 

 
14. ขอใดมิใชการส้ินสุดโดยอัตโนมัติของกรมธรรมประกันภัยตัวเรือ 

ก. การเปล่ียนแปลงความเปนเจาของ 
ข. การเชาเหมาลํา 
ค. การยึดโดยสิทธิตามกฎหมาย 
ง. การเปล่ียนแปลงกัปตันและตัวเรือ 

 
15. โดยปกติกรมธรรมประกันภัยตัวเรือจะใหความคุมครองในระยะเวลาเทาใด 

ก. ตามระยะเวลาการเดินเรือจากเมืองทาตนทางไปยังเมืองปลายทาง 
ข. 3 เดือน 
ค. 1 ป 
ง. ตามระยะเวลาการเดินเรือจากเมืองทาตนทางไปยังเมืองทาปลายทางขาด 30 วัน 

 
16. หากกรมธรรมประกันภัยตัวเรือกําหนดเวลาส้ินสุดในชวงที่เรือที่เอาประกันภัยยังอยูในทะเล ผู
เอาประกันภัยตองดําเนินการอยางไร 

ก. ขอขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ 1 เดือน 
ข. ตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบกอนวันส้ินสุดกรมธรรม 
ค. ขอขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติโดยตองจายเบ้ียประกันภัยเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่

ขยายออกไปเมื่อส้ินสุดการเดินทาง 
ง. ตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบกอนวันส้ินสุดกรมธรรม และจายเบ้ียประกันภัยเพ่ิมใน

ลักษณะรายเดือน 
 
17. ลักษณะของคาสินไหมทดแทนที่สามารถเรียกรองจากบริษัทประกันภัยในการประกันภัยทาง
ทะเลได คืออะไรบาง 

ก. ความเสียหาย ความสูญเสีย คาใชจายและคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น 
ข. ความเสียหาย ความสูญเสีย คาใชจายและการสูญเสียรายได 
ค. ความเสียหาย ความสูญเสีย คาใชจายและความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
ง. ความเสียหาย ความสูญเสีย คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นและการสูญเสียรายได 
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18. การซ้ือขายแบบ C.I.F. หมายถึงอะไร 
ก. ผูขายสินคาตองรับผิดชอบในการนําสินคาขึ้นสูเรือเดินสมุทร ทําประกันภัยสินคาคุมครอง

ถึงปลายทาง และจายคาระวางเรือ 
ข. ผูซ้ือสินคาตองรับผิดชอบในการนําสินคาขึ้นสูเรือเดินสมุทร ทําประกันภัยสินคาคุมคอรงถึง

ปลายทาง และจายคาระวางเรือ 
ค. ผูขายสินคารับผิดชอบในการทําประกันสินคาคุมครองปลายทาง และจายคาระวางเรือ แต

ผูซ้ือเปนผูนําสินคาขึ้นสูเรือเดินสมุทร 
ง. ผูซ้ือสินคารับผิดชอบในการทําประกันภัยสินคาคุมครองปลายทาง และจายคาระวางเรือ 

แตผูขายเปนผูนําสินคาขึ้นสูเรือเดินสมุทร 
 
19. ขอใดอธิบายลักษณะเรือแบบ Liner ไดดีที่สุด 

ก. ไมมีเสนทางและตารางเวลาที่แนนอน 
ข. มีเสนทางเดินเรือประจํา มีตารางเดินเรือแนนอน 
ค. ใชขนสินคาแบบกอง ไมมีการบรรจุหีบหอ 
ง. เรือแบบธรรมดาหรือด้ังเดิม ไมมีการใชตูคอนเทนเนอร 

 
20. ขอใดถูกตองที่สุดเก่ียวกับความคุมครองของ Institute Strike Clauses (Cargo) 

ก. คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการนัดหยุดงาน นายจางปดงาน และ
การกอความวุนวายโดยฝูงชน 

ข. คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุคคลซ่ึงมีเจตนากอการรายทาง
การเมือง 

ค. คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการนัดหยุดงาน นายจางปดงาน การกอ
ความไมสงบในการทํางาน การกอจลาจล ความวุนวาย โดยฝูงชน และบุคคลซ่ึงมีเจตนา
รายทางการเมือง 

ง. คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนัดหยุดงาน นายจางปดงาน การ
กอความไมสงบในการทํางาน การกอจลาจลความวุนวายโดยฝูงชน บุคคลซ่ึงมีเจตนาราย
ทางการเมือง และการถูกจับกุมหรือถูกยึดอันมีผลมาจากการกอการราย 

 
21. การเปล่ียนแปลงของภัยแบบใดที่บริษัทประกันภัยจะใหความคุมครองตอไปเม่ือผูเอา
ประกันภัยแจงใหผูรับประกันภัยทราบโดยทันทีและจายเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติม 

ก. ความจําเปนตองขนสินคาลงกลางทะเลและขนข้ึนเรือใหมหรือการถายลําเรือในกรณีที่เกิด
ความเสียหายตอเรือที่ใชขนสงจนตองเขารับการซอมแซมกลางทาง หรือจําเปนตอง
เปล่ียนเรือใหม 

ข. เรือแลนออกนอกเสนทางไปชวยเรือลําอ่ืนที่กําลังประสบภัยพิบัติ 
ค. สัญญาการขนสงจําตองส้ินสุดลงกลางทาง ดวยเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ

ผูเอาประกันภัยและสินคาจําตองถูกขาย ณ สถานที่นั้น หรือนําสงตอไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่กําหนดคร้ังแรกโดยพาหนะอ่ืน 

ง. สินคาซ่ึงเขาใจกันในทางปฏิบัติวาตองขนสงโดยบรรทุกไวใตระวางเรือ แตความเปนจริงมี
การขนสงโดยไวบนดาดฟา 

 
22. ความคุมครองของ Institute War Clauses (Cargo) ส้ินสุดเมื่อใด 

ก. เม่ือสินคาถูกขนลงจากเรือเดินทะเล ที่ทาเรือปลายทาง 
ข. เม่ือสินคามาถึงยังทาเรือปลายทาง 
ค. เม่ือสินคาถูกขนลงจากเรือเดินทะเลที่ทาเรือปลายทาง หรือเมื่อครบกําหนด 7 วัน นบัจาก

วันที่สินคามายังทาเรือปลายทาง แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 
ง. เม่ือสินคาถูกขนลงจากเรือเดินทะเลที่ทาเรือปลายทาง หรือเมื่อครบกําหนด 15 วัน นับ

จากวันที่สินคามาถึงยังทาเรือปลายทาง แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 
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23. คําวา “EXCESS” หรือ “การรับผิดสวนแรก” หมายถึงอะไร 
ก. จํานวนคาสินไหมทดแทนสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับภาระเอง 
ข. จํานวนคาสินไหมทดแทนสวนแรกที่ผูรับประกันภัยจะตองจายใหผูเอาประกันภัย ภายใน 7 

วัน นับจากมีการเรียกรองคาสินไหม 
ค. จํานวนคาสินไหมทดแทนสวนแรกที่ผูรับประกันภัยจะตองจายใหผูเอาประกันภัย ภายใน 

15 วัน นับจากมีการเรียกรองคาสินไหม 
ง. จํานวนคาสินไหมทดแทนสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยไมสามารถเรียกรองจากผูรับประกันภัย

ได แตตองเรียกรองจากผูรับขนสินคา 
 
23. ขอใดอธิบายลักษณะของเรือแบบ Conferrence Ship ไดดีที่สุด 

ก. เปนเรือที่มีเสนทางเดินเรือประจํา มีตารางเดินเรือที่แนนอน โดยเจาของเรือเปนกลุมบุคคล
ซึ่งมีเรือในสังกัดหลายลํา 

ข. เปนเรือที่มีเสนทางเดินเรือประจํา มีตารางเดินเรือที่แนนอน เจาของเรือไดลงนามใน
ขอตกลงกับเจาของเรืออ่ืนในการรักษาระดับพิกัดอัตราคาระวางเรือและเง่ือนไขในการ
ขนสง 

ค. เปนเรือที่มีเสนทางเดินเรือประจํา แตไมมีตารางเวลาที่แนนอน โดยเจาของเรือเปนกลุม
บุคคลซ่ึงมีเรือในสังกัดหลายลําและไดลงนามในขอตกลงกับเจาของเรือกลุมอ่ืนเพ่ือรักษา
พิกัดอัตราคาระวางเรือและเง่ือนไขในการขนสง 

ง. เปนเรือที่ไมมีเสนทางเดินเรือประจํา และไมมีตารางเวลาที่แนนอน โดยเจาของเรือไดลง
นามในขอตกลงกับเจาของเรืออ่ืนในการรักษาระดับพิกัดอัตราคาระวางเรือและเงื่อนไขใน
การขนสง 

 
24. เง่ือนไขการซื้อขายแบบ F.O.B. หมายถึงอะไร 

ก. ผูขายสินคารับผิดชอบในสินคาเฉพาะที่อยูในโกดัง ณ เมืองทาตนทาง 
ข. ผูขายสินคารับผิดชอบในสินคาจนกระทั่งสินคาข้ึนสูเรือเดินสมุทร ณ เมืองทาตนทาง 
ค. ผูขายสินคารับผิดชอบในสินคาจนกระทั่งสินคาถูกขนลงจากเรือเดินสมุทร ณ เมืองทา

ปลายทาง 
ง. ผูขายสินคารับผิดชอบสินคาจนกระทั่งสินคาถูกขนสงถึงโกดังของผูซื้อสินคา 

 
25. สินคาตอไปนี้ ขอใดเหมาะสมกับการทําประกันภัยตามเง่ือนไข ICC (C) มากกวาสินคาอ่ืน 

ก. เคร่ืองจักรกลหนัก อุปกรณกอสราง หนังสัตว 
ข. ผา โลหะมีคา เคมีภัณฑ 
ค. กาแฟ โกโก ชา 
ง. ถานหิน แร แทงโลหะ 

 
26. ขอใดถูกตองเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพเรือ 

ก. เปนเรือเหล็ก 
ข. มีขนาดไมตํ่ากวา 50 ตันกรอส 
ค. อายุไมเกิน 30 ป 
ง. สามารถถูกลากจูงได 

 
27. การกําหนดอายุของเรือโดยทั่วไป จะกําหนดไวสูงสุดเทาไร จึงจะถือวาเปนเรือที่เขามาตรฐาน 

ก. 10 ป 
ข. 15 ป 
ค. 20 ป 
ง. 25 ป 
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28. การขนสงสินคาโดยใชเรือที่มีอายุเกินกวาที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน จะมีผลตอการทํา
ประกันภัยหรือไม อยางไร 

ก. ไมสามารถทําประกันภัยได 
ข. ไมมีผลใด ๆ ตอการทําประกันภัย 
ค. ตองจายเบ้ียประกันภัยเพ่ิมขึ้น 
ง. ตองมีการกําหนด EXCESS ในสัดสวนที่สูงขึ้น 

 
29. การเปล่ียนแปลงไปของภัยแบบใดที่บริษัทประกันภัยจะใหความคุมครองตอไป โดยผูเอา
ประกันภัยไมตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบ 

ก. เรือแลนออกนอกเสนทางเดินเรือปกติ 
ข. มีการเปล่ียนแปลงเสนทางเดินเรือไปจากเดิมโดยจงใจ 
ค. สินคาซ่ึงเขาใจกันในทางปฏิบัติวาตองขนสงโดยบรรทุกไวใตระวางเรือแตความเปนจริงมี

การขนสงโดยไวบนดาดฟา 
ง. ถูกทุกขอ 

 
30. หลักการพ้ืนฐานของ INCOTERMS คืออะไร 

ก. เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการซ้ือขายระหวางประเทศ 
ข. การกําหนดหนาที่ของคูสัญญาแตละฝายในเร่ืองคาใชจายและการเส่ียงภัยในการขนสง

สินคาจากผูขายไปยังผูซื้อ 
ค. การกําหนดหนาที่ของคูสัญญาแตละฝายในการขนสงสินคาและการรับมอบสินคา 
ง. การกําหนดหนาที่ของคูสัญญาแตละฝายในการขนสงสินคาและการรับมอบสินคาเพ่ือให

เกิดความคลองตัวในการซ้ือขายระหวางประเทศ 
 
31. Bill of Lading หมายถึงอะไร 

ก. เอกสารใบรับสินคาของผูรับขนสง ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดของสินคาที่ขนสง 
ข. เอกสารใบสงมอบสินคาของผูขาย ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดของสินคาที่สงมอบ 
ค. เอกสารใบส่ังสินคาของผูซ้ือ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดของสินคาที่ส่ังซ้ือ 
ง. เอกสารใบรับสินคาของเจาของเรือ ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดของสินคาที่จะบรรทุกใน

เรือ 
 
32. ขอใดอธิบายลักษณะเรือแบบ Conventional Vessel ไดดีที่สุด 

ก. เปนเรือแบบธรรมดา หรือด้ังเดิม ไมมีการใชตูคอนเทนเนอร 
ข. เรือบรรทุกตูสินคา สวนใหญเปนตูเหล็ก 
ค. มีเสนทางเดินเรือประจํา มีตารางเดินเรือที่แนนอน 
ง. ไมมีเสนทางและตารางเวลาที่แนนอน 

 
33. หนาที่ในการพิสูจนวาความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจะไดรับความคุมครองหรือไมเปนของฝายใด 

ก. ผูเอาประกันภัย 
ข. ผูรับประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองแบบ ICC (A) และผูรับประกันภัยสําหรับความ

คุมครองแบบ ICC (B) และ ICC (C) 
ง. ผูรับประกันภัยสําหรับความคุมครองแบบ ICC (A)และผูเอาประกันภัยสําหรับความคุมครอง

แบบ  ICC (B) และ ICC (C) 
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34. หากเรือที่ใชในการขนสงสินคาถูกกักไว ณ ทาเรือ ระหวางเสนทางเดินเรือปกติอันเนื่องมาจาก
เจาของเรือลมละลาย และสินคาที่อยูในเรือไดรับความเสียหาย เจาของสินคาจะไดรับความ
คุมครองตามเง่ือนไข ICC (A) หรือไม 

ก. ไดรับ เพราะสินคาไดรับความเสียหาย 
ข. ไดรับ เพราะเจาของสินคาไมมีมีสวนรูเห็นเก่ียวกับการลมลายของเจาของเรือ 
ค. ไมไดรับ เพราะสินคาเสียหายจากการถูกกักเรือ 
ง. ไมไดรับ เพราะสินคาเสียหายเกิดจากการลมละลายของเจาของเรือ 

 
35. คําวา “franchise” หรือ “ขีดปลอดความรับผิด” หมายถึงอะไร 

ก. จํานวนความเสียหายที่กําหนดไวใหผูเอาประกันภัยเปนผูรับผิดชอบเอง 
ข. จํานวนความเสียหายที่กําหนดไว ซ่ึงหากความเสียหายที่เกิดขึ้นนอยกวาจํานวนที่กําหนด

ไว ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง แตถาความเสียหายที่เกิดข้ึนมากกวาจํานวนที่
กําหนดไว ผูรับประกันภัยจะรับผิดชอบในสวนที่เกิน 

ค. จํานวนความเสียหายที่กําหนดไว ซ่ึงหากความเสียหายที่เกิดขึ้นนอยกวาจํานวนที่กําหนด
ไว ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง แตถาความเสียหายที่เกิดข้ึนมากกวาจํานวนที่
กําหนดไว ผูรับประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

ง. ถูกทุกขอ 
 
36. Sister Ship Clause ในการประกันภัยตัวเรือ มีความหมายอยางไร 

ก. เม่ือเรือเกิดการชนกันขึ้น โดยเรือ 2 ลําน้ันเปนเจาของเดียวกัน ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด
ในการชดใชคาสินไหมทดแทน 

ข. เม่ือเรือเกิดการชนกันขึ้น โดยเรือ 2 ลําน้ันเปนเจาของเดียวกัน ผูรับประกันภัยจะชดใชคา
สินไหมทดแทน ใหเสมือนหนึ่งวาเรือดังกลาวไมไดเปนของเจาของเดียวกัน 

ค. เม่ือเรือที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหาย ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน
รวมทั้งคาใชจายในการที่ผูเอาประกันภัยจะตองเชาเรือลําอ่ืนมาใชแทน 

ง. เม่ือเรือที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหาย ผูรับประกันภัยจะสละสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา
เบ้ียประกันภัยสําหรับเรือลําอ่ืนที่ผูเอาประกันภัยนํามาใชแทน 

 
37. เง่ือนไข New for Old ในการประกันภัยตัวเรือ มีความหมายอยางไร 

ก. ผูรับประกันภัยตกลงที่จะจายคาสินไหมทดแทนสําหรับการซอมแซมเรือ โดยไมมีการหัก
คาเส่ือมราคา 

ข. ผูรับประกันภัยตกลงที่จะจัดหาเรือลําใหมใหแกผูเอาประกันภัยถาเรือไดรับความเสียหาย
โดยส้ินเชิง 

ค. ผูรับประกันภัยตกลงที่จะจัดหาเรือลําใหมใหแกผูเอาประกันภัย ถาเรือไดรับความเสียหาย
เหมือนหนึ่งความเสียหายส้ินเชิง 

ง. ผูรับประกันภัยตกลงที่จะใชวัสดุอุปกรณใหมทั้งหมดในการซอมแซมเรือ 
 
38. การกลาววา “เรือตองมีความเหมาะสมในการออกทะเล” นั้น ถือเปนเง่ือนไขหน่ึงที่สําคัญย่ิง 
เง่ือนไขนั้นถือเปนสวนหนึ่งของหลักการพ้ืนฐานใดในการประกันภัยทางทะเล 

ก. หลักการเปดเผยขอความจริง 
ข. หลักการสุจริตใจอยางย่ิง 
ค. หลักการรับรอง 
ง. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง 
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39. เรือขนสงสินคาลําหนึ่งไดจอดรอการขนถายสินคาข้ึนจากเรือ ณ ทาเรือของเมืองทาปลายทาง 
ภายหลังจากวันที่เรือมาถึง 9 วัน ไดเกิดสงครามขึ้นทําใหสินคาไดรับความเสียหาย เจาของสินคา
ไดมีการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลแบบ ICC (A) + Institute War Clauses (Cargo) + 
Institute Strike Clauses (Cargo) จะไดรับความคุมครองหรือไม 

ก. ไมได เน่ืองจากสงครามนั้นเกิดขึ้นหลังจากเรือมาถึงทาแลว 
ข. ไมได เน่ืองจากความคุมครองของ Institute War Clauses (Cargo) ส้ินสุดลง หลังจาก

ครบ 7 วัน นับจากเรือมาถึงทาเรือ ณ ทาปลายทาง 
ค. ได เน่ืองจากเรือมาถึงทาเรือ ณ ทาปลายทางไมครบ 15 วัน จึงไดรับการคุมครองตาม 

Institute War Clauses (Cargo) 
ง. ได เน่ืองจากเรือมาถึงทาเรือ ณ ทาปลายทางไมครบ 60 วัน จึงไดรับความคุมครองตาม 

Institute War Clauses (Cargo) 
 
40. เมื่อสินคาถูกขนลงจากเรือเดินทะเลไปไวที่ทาเรือแลวได 16 วัน คนงานของทาเรือกอเหตุนัด
หยุดงาน และจุดไฟเผาสินคาที่ทาเรือ หากเจาของสินคามีการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล
แบบ ICC (C) + Institute War Clauses + Institute Strike Clause จะไดรับความคุมครอง
หรือไม 

ก. ได เพราะเปนภัยที่ไดรับความคุมครองตาม Institute Strike Clause และยังมิครบกําหนด 
60 วัน หลังจากสินคาลงจากเรือเดินทะเล ณ ทาปลายทาง 

ข. ได เพราะเปนภัยที่ไดรับการคุมครองตาม ICC (C) และยังมิครบกําหนด 30 วัน หลักจาก
สินคาลงจากเรือเดินทะเล ณ ทาปลายทาง 

ค. ไมได เพราะแมจะเปนภัยที่ไดรับการคุมครองตาม ICC (C) แตสินคาถูกขนลงจากเรือเดิน
ทะเลเกินกวากําหนด 7 วันแลว 

ง. ไมได เพราะแมจะเปนภัยที่ไดรับการคุมครองตาม Institute Strike Clause แตสินคาถูก
ขนลงจากเรือเดินทะเลเกินกวากําหนด 15 วันแลว 

 
41. ขอใดมิใชเง่ือนไขของการส้ินสุดของความคุมครองตามเง่ือนไข ICC ในการประกันภัย การ
ขนสงสินคาทางทะเล 

ก. สินคาถูกสงถึงโกดังของผูรับสินคา ณ ปลายทางที่ระบุ 
ข. เม่ือครบกําหนด 30 วัน หลังจากสินคาลงจากเรือเดินทะเล ณ ทาปลายทาง 
ค. สินคาถูกสงถึงโกดังที่ผูเอาประกันภัยเลือกใชเปนที่แจกจายสินคา 
ง. สินคาถูกสงถึงโกดังที่ผูเอาประกันภัยเลือกใชเปนที่เก็บสินคานอกเหนือเสนทางขนสง

ตามปกติ 
 
42. การที่เง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลกําหนดไมยินยอมใหผูรับขนสง 
(Carrier) หรือผูรับฝากทรัพย (Bailee) เปนผูรับประโยชน มีจุดประสงคเพ่ืออะไร 

ก. เพ่ือใหผูเอาประกันภัยแนใจวารักษาและใชสิทธิ์ตาง ๆ อยางเหมาะสมตอผูรับขนสงหรือ
ผูรับฝากทรัพย 

ข. เพ่ือใหผูเอาประกันภัย ผูขนสง หรือผูรับฝากทรัพย ชวยกันปองกันหรือกอบกูวัตถุที่เอา
ประกันภัย 

ค. เพ่ือใหผูขนสง หรือผูรับฝากทรัพย สามารถเปนผูดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
จากผูรับประกันภัยแทนผูเอาประกันภัยได 

ง. เพ่ือปองกันไมใหผูรับขนสงหรือผูรับฝากทรัพยหลุดพนจากความรับผิดชอบจากสัญญา
การจางเรือบรรทุกสินคา 
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43. อัตราเบ้ียประกันภัยการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนกําหนดไวอยางไร 

ก. กําหนดไวเปนชวงขั้นตํ่า-ขั้นสูง ระหวาง 0.10%-15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. กําหนดไวเปนขั้นตํ่าที่ 0.15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ค. ไมมีการกําหนดใด ๆ 
ง. กําหนดไวเฉพาะอัตราข้ันสูงที่ไมเกิน 5% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 
44. สินคาถูกขนลงจากเรือเดินทะเล ณ เมืองทาปลายทาง มาไวทีท่าเรือได 31 วัน เกิด
แผนดินไหว ทาํใหสินคาไดรับความเสียหาย หากเจาของสินคามีการประกันภัยการขนสงสินคา
แบบ ICC (C) + Institute War Clauses + Institute Strike Clauses จะไดรับคุมครองหรือไม 

ก. ได เพราะเปนภัยที่ไดรับความคุมครองตาม ICC (C) และยังมิครบกําหนด 60 วัน หลังจาก
สินคาลงจากเรือเดินทะเล ณ ทาปลายทาง 

ข. ได เพราะเปนภัยที่ไดรับความคุมครองตาม Institute War Clauses และยังมิครบกําหนด 
60 วัน หลังจากสินคาลงจากเรือเดินทะเล ณ ทาปลายทาง 

ค. ไมได เพราะเปนภัยที่ไมไดรับความคุมครองตาม ICC (C)  
ง. ไมได เพราะเปนภัยที่ไมไดรับความคุมครองตาม Institute War Clauses 

 
45. หากผูเอาประกันภัยหรือลูกจางไมทราบถึงสภาพความไมพรอมในการออกทะเลของเรือที่ใช
ในการขนสงสินคา ผูเอาประกันภัยจะยังไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยการขนสงทาง
ทะเลอยูหรือไม 

ก. ได หากผูรับประกันภัยยินยอม 
ข. ได เน่ืองจากผูรับประกันภัยสละสิทธ์ิเร่ืองการนําขอรองเรียนน้ันมาใชในการปฏิเสธ หากผู

เอาประกันภัยหรือลูกจางไมทราบถึงความไมพรอมในการออกทะเลของเรือนั้น 
ค. ไมได เน่ืองจากเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยที่จะตองสืบทราบ 
ง. ไมได เน่ืองจากมีการกําหนดไวแจงชัดในกรมธรรมวาผูรับประกันภัยสามารถนําขอรับรอง

นั้นมาใชในการปฏิเสธได 
 
46. ผูเอาประกันภัยในการประกันภัยขนสงสินคาทางทะเลตองมีสวนไดเสียในสินคาที่เอา
ประกันภัยตลอดเวลาที่มีการทําประกันภัยหรือไม 

ก. ตองมีตลอดเวลาเชนเดียวกับการประกันภัยอ่ืน ๆ 
ข. ตองมีเฉพาะเวลาที่เร่ิมตนการประกันภัย 
ค. ตองมีเมื่อสินคาอยูในเรือเดินทะเล 
ง. ตองมี ณ เวลาทีเ่กิดความเสียหาย 

 
47. ในกรณีที่เกิดความเสียหายตอสินคาขึ้นระหวางการขนสง ทานควรแนะนําใหผูเอาประกันภัย
เรียกรองคาเสียหายจากใครบาง 

ก. ผูรับประกันภัย 
ข. ผูขนสง 
ค. ผูรับประกันภัยและผูขนสง 
ง. ผูรับประกันภัย ผูขนสง และผูขาย 
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48. อายุความในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทเรือ หรือผูรับขน แตกตางจากการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยอยางไร 

ก. การเรียกรองจากบริษัทเรือ กําหนดไวไมเกิน 2 ป แตการเรียกรองจากบริษัทประกันภัย 
กําหนดไวไมเกิน 1 ป 

ข. การเรียกรองจากบริษัทเรือ กําหนดไวไมเกิน 1 ป แตการเรียกรองจากบริษัทประกันภัย 
กําหนดไวไมเกิน 2 ป 

ค. การเรียกรองจากบริษัทเรือ กําหนดไวไมเกิน 2 ป แตการเรียกรองจากบริษัทประกันภัย 
กําหนดไวไมเกิน 3 ป 

ง. การเรียกรองจากบริษัทเรือ กําหนดไวไมเกิน 3 ป แตการเรียกรองจากบริษัทประกันภัย 
กําหนดไวไมเกิน 2 ป 

 
49. ในการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลผูเอาประกันภัยสามารถโอนกรมธรรมประกันภัย
ใหกับผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ไดหรือไม 

ก. ได โดยแจงบริษัทประกันภัยเปนลายลักษณอักษร 
ข. ได โดยการสลักหลังกรมธรรมและไมจําเปนตองแจงบริษัทประกันภัย 
ค. ได แตตองแจงใหบริษัทประกันภัยทราบและรอใหบริษัทประกันภัยเห็นชอบและออกใบ

สลักหลังให 
ง. ไมได 

 
50. ในการประกันภัยตัวเรือ ผูเอาประกันภัยสามารถโอนกรมธรรมประกันภัยไปใหผูอ่ืนไดหรือไม 

ก. ได โดยแจงบริษัทประกันภัยเปนลายลักษณอักษร 
ข. ได โดยการสลักหลังกรมธรรมและจําเปนตองแจงบริษัทประกันภัย 
ค. ได แตตองแจงใหบริษัทประกันภัยทราบและรอใหบริษัทประกันภัยเห็นชอบและออกใบ

สลักหลังให 
ง. ไมได 

 
51. ขอใดมิใชเอกสารที่ตองใชในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

ก. L/C 
ข. Bill of Lading 
ค. หนังสือโตตอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับขน 
ง. ใบสํารวจความเสียหาย 

 
52. ในการขนสงสินคาลงจากเรือ สินคาตกจากเรือเสียหายทั้งหีบหอ ผูเอาประกันภัยซ่ึงทํา
ประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลดวยเง่ือนไข ICC (C) จะไดรับความคุมครองหรือไม 

ก. ไมไดรับ เน่ืองจากกรมธรรมไมมีการระบุคุมครอง 
ข. ไมไดรับ เน่ืองจากกรมธรรมระบุยกเวนไว 
ค. ไดรับ เนื่องจากกรมธรรมระบุความคุมครองการสูญเสียทั้งหีบหอซ่ึงตกจากเรือขณะขนข้ึน

ลง 
ง. ไดรับ เนื่องจากกรมธรรมไมมีการระบุยกเวนไว 

 
53. ในการประกันภัยการขนสงทางทะเล หากสินคาเสียหายในขณะขนสงจากโกดังมาทาเรือ จาก
การพลิกคว่ําของรถบรรทุกที่ทําการขนสง จะไดรับความคุมครองหรือไม 

ก. ไมได เน่ืองจากกรมธรรมไมคุมครองถึงการขนสงระหวางโกดัง-ทาเรือ 
ข. ไมได เน่ืองจากกรมธรรมไมคุมครองถึงความเสียหายจากการที่รถบรรทุกพลิกคว่ํา 
ค. ได เน่ืองจากกรมธรรมคุมครองถึงความเสียหายจากการที่รถบรรทุกพลิกคว่ํา 
ง. ได หากมีการซื้อประกันภัยการขนสงสินคาทางบกเพ่ิมเติม 
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54. ขอใดมิใชภัยที่ไดรับความคุมครองตาม ICC (C) 
ก. เพลิงไหม 
ข. เรือเกยต้ืน 
ค. การขนถายสินคาลงที่ทาเรือหลบภัย 
ง. ฟาผา 

 
 
55. ความเสียหายอันเน่ืองมากจากสาเหตุตอไปนี้ไดรับการคุมครองตาม ICC (B) และ ICC (C) 
และ ICC (A) 

ก. น้ําในทะเลเขาไปในตูคอนเทนเนอร 
ข. ภูเขาไฟระเบิด 
ค. สินคาถูกโยนทิ้งทะเล 
ง. ฟาผา 

 
56. ขอใดมิใชขอยกเวนใน ICC (A) 

ก. การจงใจทําใหเสียหายหรือทําลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือสวนหนึ่งสวนใดโดยการกําทํา
ผิดของบุคคลใด ๆ 

ข. การร่ัวไหลหรือสูญเสียนํ้าหนัก หรือปริมาตรตามปกติ หรือการเส่ือมสภาพตามปกติของ
สินคา 

ค. ความสูญเสีย เสียหาย หรือคาใชจายอันเกิดจากลมละลาย หรือการผิดสัญญาทางการเงิน
ของเจาของเรือ ผูจัดการ ผูเชาเหมาเรือ หรือผูดําเนินการเดินเรือ 

ง. ความสูญเสีย เสียหาย หรือคาใชจายอันเกิดจากการใชอาวุธสงคราม ปรมาณู หรือ
นิวเคลียร หรือปฏิกิริยาที่คลายคลึงหรือกัมมันตภาพรังสี 

 
57. ขอใดมิใชความเสียหายซึ่งจะไดรับการคุมครองตาม ICC (C) 

ก. ความเสียหายของสินคาจากการถูกโยนทิ้งทะเล 
ข. ความเสียหายของสินคาจากการถูกนํ้าซัดตกทะเล 
ค. ความเสียหายของสินคาจากเรือสัมผัสกับวัตถุภายนอก นอกจากนํ้า 
ง. ความเสียหายของสินคาจากระเบิด 
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การประกันอัคคีภัย 
 

1. ผูเอาประกันภัยสามารถทําประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัยโดยมีระยะเวลาประกันภัยสูงสุดก่ีป 
ก. 10 ป 
ข. 15 ป 
ค. 20 ป 
ง. 30 ป 

 
2. ภัยธรรมชาติที่ผูเอาประกันภัยไมสามารถซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมไดจากประกันอัคคีภัย คือ ภัย
ในขอใด 

ก. ภัยแผนดินไหว 
ข. ภัยไฟปา 
ค. ภัยจากลูกเห็บ 
ง. ภัยจากการทรุดตัวของแผนดิน 

 
3. ส่ิงปลูกสรางที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ต้ังทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่ไมมีผูอยูอาศัยหรือไมมี
ผูดูแลรักษาและยังคงอยูในสภาพเชนนั้นเปนเวลาเกินกวาก่ีวันติดตอกัน จะมีผลทําใหสัญญาตาม
กรมธรรมประกันอัคคีภัยระงับไป 

ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. ไมมีการกําหนดเงื่อนไขดังกลาว 

 
4. หนาที่รักษาทรัพยสินที่เอาประกันภัยหลังจากเกิดอัคคีภัยเปนหนาที่ของผูใด 

ก. บริษัทประกันภัย 
ข. ผูเอาประกันภัย 
ค. ผูสํารวจภัย 
ง. ตัวแทนและนายหนา 

 
5. นายแดงไดทําประกันอัคคีภัยรานคาของตนซ่ึงมีมูลคา 600,000 บาท ไวในวงเงินเอาประกันภัย
เพียง 400,000 บาท ตอมาเกิดไฟไหมบานหลังดังกลาวเพียงบางสวน คิดเปนมูลคาความเสียหาย 
180,000 บาท ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนแกนายแดงเปนจํานวนเงินเทาไร 

ก. 100,000 บาท 
ข. 120,000 บาท 
ค. 150,000 บาท 
ง. 180,000 บาท 

 
6. ขอไดมิใชประโยชนของใบสลักหลัง 

ก. เพ่ือแกไขรายละเอียดในกรมธรรมประกันอัคคีภัยใหถูกตอง 
ข. เพ่ือเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงสิทธิประโยชนและหนาที่ของผูเก่ียวของในกรมธรรม 
ค. เพ่ือลดขอบเขตการคุมครองตามสัญญาประกันอัคคีภัย 
ง. เพ่ือใหความคุมครองช่ัวคราวแกผูเอาประกันภัย 
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7. ตามกรมธรรมประกันอัคคีภัยมาตรฐาน จะใหความคุมครอง “โบรานวัตถุหรือศิลปวัตถุ” สําหรับ
ความเสียหายไมเกิน........................บาท เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดแจงเปนอยางอ่ืน 

ก. 2,000 บาท 
ข. 3,000 บาท 
ค. 5,000 บาท 
ง. 10,000 บาท 

 
8. หากตองการทําประกันอัคคีภัยโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง ทานคิดวาควรแนะนําใหซ้ือความ
คุมครองถึงภัยเพ่ิมประเภทใด 

ก. ภัยลมพายุ 
ข. ภัยระอุ 
ค. ภัยจากควัน 
ง. ภัยระเบิด 

 
9. นายดําเปนผูเชาบานของนายแดง หากนายดําตองการนําบานไปทําประกันอัคคีภัยจะสามารถ
ทําไดหรือไม 

ก. ได เพราะนายดําไดจายคาเชาบานใหแกนายแดง จึงถือวามีสิทธิในขณะนั้น 
ข. ได เพราะถือวาขณะนั้นนายดําเปนเจาของบาน 
ค. ไมได เพราะนายดําไมมีสวนไดเสียในบานหลังดังกลาว 
ง. ไมได หากนายแดงไมอนุญาต 

 
10. โดยทั่วไปกรมธรรมประกันอัคคีภัย สามารถใหความคุมครองแกผูเอาประกันเกินกวา 1 ป แต
สูงสุดไมเกินก่ีป 

ก. 2 ป 
ข. 3 ป 
ค. 4 ป 
ง. 5 ป 

 
11. กระเก็บเบ้ียประกันภัยลวงหนาสําหรับการประกันภัยสตอคสินคาที่มีเงื่อนไขพิเศษการ
ประกันภัยแบบกระแสรายวันคิดเปนอัตรารอยละเทาไหรของเบ้ียประกันภัยเต็มป 

ก. รอยละ 50 
ข. รอยละ 55 
ค. รอยละ 70 
ง. รอยละ 75 

 
12. ทรัพยสินในขอใดที่ไดรับความคุมครองจากกรมธรรมประกันอัคคีภัยมาตรฐาน 

ก. เคร่ืองเรือน 
ข. ภาพเขียน 
ค. ตนฉบับเอกสาร 
ง. ทองคํา 

 
13. ขอใดมิใชทรัพยสินซึ่งจัดเปนขอยกเวนตามกรมธรรมประกันอัคคีภัย 

ก. เงินแทง ทองแทง อัญมณี 
ข. เคร่ืองไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 
ค. กลองถายรูป 
ง. วัตถุโบราณ 
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14. หากเกิดการระเบิดขึ้นจากแกสที่ใชในรานสุก้ี เปนผลใหเกิดไฟไหมทําใหอาคารไดรับความ
เสียหายบางสวนหากเจาของรานมีการทําประกันอัคคีภัยแตไมไดซ้ือความคุมครองถึงภัยระเบิด 
เจาของรานดังกลาวจะไดรับการชดใชคาเสียหายอยางไร 

ก. ผูรับประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนในสวนที่ความเสียหายน้ันเกิดจากการระเบิด 
ข. ผูรับประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทน ทั้งความเสียหายจากการระเบิดและไฟไหม 
ค. ผูรับประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายในสวนที่เกิดจากเพลิงไหม

เทานั้น 
ง. ผูรับประกันภัยจะไมจายคาสินไหมทดแทน เนื่องจากไมใหซื้อความคุมครองถึงภัยระเบิด 

 
15. คําวาสาเหตุใกลชิด (Proximate Cause) หมายถึง 

ก. ความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากภัยที่ใกลเคียงกับวินาศภัยตามกรมธรรม 
ข. ตนเหตุที่ทาํใหเกิดความเสียหายโดยตรงหรือเปนเหตุตอเน่ืองโดยไมขาดตอนที่ทําใหเกิด

ความเสียหาย 
ค. สาเหตุที่แทจริงที่ทาํใหเกิดความเสียหาย 
ง. สาเหตุแหงความเสียหายทีซ้ื่อความคุมครองเพ่ิมเติมได 

 
16. หากผูเอาประกันภัยทําประกันอัคคีภัยโดยตรงกับผูรับประกันภัยโดยไมผานตัวแทนหรือ
นายหนาประกันภัยผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัยในอัตรารอยละเทาไร 

ก. ไมเกินรอยละ 12 
ข. ไมเกินรอยละ 18 
ค. ไมเกินรอยละ 20 
ง. ไมเกินรอยละ 23 

 

17. นายแดงทําประกันอัคคีภัยสํานักงานของตนไวในวงเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท โดย
ทําประกันภัยไวกับ 2 บริษัท คือ บริษัท ก. ในวงเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท และบริษัท ข.ใน
วงเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท ตอมาเกิดไฟไหมสํานักงานดังกลาวเพียงบางสวน คิดเปน
มูลคาความเสียหาย 500,000 บาท ดังน้ันบริษัทประกันภัยทั้งสองจะตองจายคาสินไหมทดแทน
อยางไร 

ก. บริษัท ก.จาย 250,000 บาท บริษัท ข. จาย 250,000 บาท 
ข. บริษัท ก. จาย 300,000 บาท บริษัท ข. จาย 200,000 บาท 
ค. บริษัท ก. จาย 350,000 บาท บริษัท ข. จาย 150,000 บาท 
ง. บริษัท ก. จาย 400,000 บาท บริษัท ข. จาย 100,000 บาท 

 

18. นายสมชาย เปดกิจการรานขายของชําและไดทําประกันอัคคีภัยไวกับบริษัท โชคดีประกันภัย 
จํากัด ตอมาประสบกับการขาดทุนจนตองปดกิจการลง สถานที่ดังกลาวจึงใชเปนที่อยูอาศัยเทานั้น 
กรณีนี้นายสมชายจะสามารถขอคืนเบ้ียประกันภัยเนื่องจากสภาพความเส่ียงภัยเปล่ียนแปลงไปได
หรือไม 

ก. ไมได เพราะถือเปนรานคาต้ังแตเร่ิมทําประกันภัย 
ข. ไมได เพราะผิดหลักการประกันภัย 
ค. ได เพราะสภาพความเส่ียงภัยลดลง 
ง. แลวแตบริษัทจะพิจารณา 

 

19. อาคารที่มีความสูงต้ังแตก่ีช้ันข้ึนไป จึงจะคิดเบ้ียประกันภัยเพ่ิมสําหรับความสูงของอาคาร 
ก. 7 ช้ัน 
ข. 10 ช้ัน 
ค. 12 ช้ัน 
ง. 15 ช้ัน 



 

 

30 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

 
20. สถานที่ต้ังทรัพยสินในภาคใดของประเทศไทย หากทําประกันอัคคีภัยแลวทานควรแนะนําให
ซื้อภัยเพ่ิมเติมจากแผนดินไหว 

ก. ภายกลาง 
ข. ภาคเหนือ 
ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ง. ภาคใต 

 
21. โรงงานทอผาแหงหน่ึงไดทําประกันอัคคีภัยตัวอาคาร เคร่ืองจักร และสตอคสินคาไวกับบริษัท 
ชวนช่ืนประกันภัย จํากัด โดยซื้อความคุมครองเฉพาะภัยหลักเทานั้น ตอมาเกิดเพลิงไหมขึ้น
บางสวนของโรงงาน เม่ือตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหมดังกลาว ปรากฏวาเกิดจากเคร่ืองจักรตัว
หน่ึงเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรข้ึน อยากทราบวากรณีน้ีบริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอา
ประกันภัยอยางไร 

ก. จายตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงแตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. จายเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากไฟไหมอันเปนผลตอเน่ืองจากการเกิดกระแสไฟฟา

ลัดวงจร แตไมจายคาเสียหายสําหรับมอเตอรของเคร่ืองจักร 
ค. ไมจาย เน่ืองจากตนเหตุความเสียหายไมไดเกิดจากไฟไหม 
ง. ไมจาย เน่ืองจากไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรม 

 
22. บริษัทประกันภัยสามารถแจงบอกเลิกกรมธรรมประกันอัคคีภัยไดโดยวิธีใด 

ก. เปนหนังสือสงถึงผูเอาประกันภัยทางไปรษณียลงทะเบียนลวงหนา 15 วัน 
ข. ใหพนักงานนําสงหนังสือบอกเลิกถึงที่อยูของผูเอาประกันภัย 
ค. บอกเลิกทางโทรศัพท 
ง. บริษัทประกันภัยไมสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยได 

 
23. กรณีเกิดความเสียหายจากอัคคีภัย ฝายใดตอไปนี้เปนผูมีสิทธิที่จะเลือกวิธีการชดใชคา
สินไหมทดแทน (ชดใชเปนเงินสด ซอมแซม หรือสรางใหมทดแทน) 

ก. ผูเอาประกันภัย 
ข. ผูรับประกันภัย 
ค. ผูสํารวจภัย 
ง. ตัวแทนนายหนา 

 
24. การทําสัญญาเอาประกันภัยระยะยาว (Long Term Agreement) มีเงื่อนไขที่สําคัญคือ 

ก. จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งส้ินของทรัพยสินเดียวกันจะตองไมตํ่ากวา 50 ลานบาท 
ข. จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งส้ินของทรัพยสินเดียวกันจะตองไมตํ่ากวา 100 ลานบาท 
ค. จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งส้ินของทรัพยสินเดียวกันจะตองไมตํ่ากวา 200 ลานบาท 
ง. จํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งส้ินของทรัพยสินเดียวกันจะตองไมตํ่ากวา 300 ลานบาท 

 
25. รานขายผาแหงหน่ึงถูกไฟไหม พนักงานดับเพลิงไดทําการดับเพลิง เมื่อเพลิงสงบลงแลว 
ปรากฏวามีกองผาบางสวนไมถูกไฟไหมแตไดรับความเสียหายจากน้ําที่ใชในการดับเพลิง หากราน
ขายผาแหงนี้มีการทําประกันอัคคีภัย นอกจากทรัพยสินที่ถูกไฟไหมจะไดรับการชดใชคาสินไหม
ทดแทนแลว อยากทราบวากองผาที่ไดรับความเสียหายจากน้ํานั้นไดรับการชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือไม 

ก. ไมชดใช เนื่องจากไมคุมครองตามกรมธรรมประกันอัคคีภัยมาตรฐาน 
ข. ไมชดใช เนื่องจากไมไดซื้อความคุมครองถึงภัยเปยกนํ้า 
ค. ชดใช เนื่องจากเปนความเสียหายสืบเน่ืองจากไฟไหม 
ง. ไมมีขอไดถูก 
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26. ขอกําหนดอายุความทีท่ําใหบริษัทประกันภัยพนความรับผิดตามกรมธรรมประกันอัคคีภัยเปนก่ี
ป นับจากวันที่ไดเกิดการสูญเสีย หรือการเสียหาย เวนแตเร่ืองอยูระหวางการดําเนนิคดีในศาล 
หรือการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ หรือผูช้ีขาด 

ก. 1 ป 
ข. 2 ป 
ค. 3 ป 
ง. 4 ป 

 
27. กรณีที่เกิดฟาผาตนไมขางบานแลวตนไมนั้นลมฟาดมาที่ตัวบาน ทําใหบานไดรับความ
เสียหาย หากบานหลังดังกลาวมีการทาํประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย จะไดรับการชดใชคา
สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือไม 

ก. ไดรับความคุมครองเนื่องจากเปนสาเหตุสืบเน่ืองจากฟาผาซ่ึงเปนความคุมครองหลักตาม
กรมธรรม 

ข. ไดรับความคุมครอง เนื่องจากรมธรรมมิไดระบุยกเวนไว 
ค. ไมคุมครอง เนื่องจากความเสียหายนั้นไมไดเกิดจากฟาผาตัวบานโดยตรง 
ง. ไมคุมครอง เนื่องจากตนไมนั้นไมไดอยูภายในบาน 

 
28. นาวสาวสมศรี ทําประกันอัคคีภัยสํานักงานของตนไวกับบริษัท เอกเทศประกันภัย จํากัด โดยมี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป และเสียเบ้ียประกันภัย 24,000 บาท ตอมาเม่ือทําประกันภัยไปได 4 
เดือนบริษัทบอกเลิกกรมธรรมประกันอัคคีภัยดังกลาว ฉะนั้นบริษัทจะตองคืนเบ้ียประกันภัยใหแก
นางสาวสมศรีเปนจํานวนเงินเทาไร 

ก. 12,000 บาท 
ข. 16,000 บาท 
ค. 18,000 บาท 
ง. 20,000 บาท 

 
29. ประโยชนของประทําประกันอัคคีภัยแบบการชดใชตามมูลคาในการจัดการทดแทนทรัพยสิน 
(Replacement Value) คือขอใด 

ก. ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชเต็มมูลคาตามราคาใหมของทรัพยสินโดยไมมีการหักคา
เส่ือมราคา 

ข. ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชตามมูลคาของทรัพยสิน ณ เวลานั้นโดยมีการหักคาเส่ือม
ราคา 

ค. ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชตามมูลคาของทรัพยสินตามที่ผูรับประกันภัยจะพิจารณา
เห็นเหมาะสม 

ง. ไมมีขอใดถูก 
 
30. วิธีใดตอไปน้ีเปนวิธีการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย 

ก. Actual Cast Value 
ข. Agreed Value 
ค. Replacement Value 
ง. ถูกทั้ง 3 ขอ 
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31. นางราตรี ไดทําประกันอัคคีภัยไว โดยแจงตอบริษัทประกันภัยวาสถานที่เอาประกันภัยน้ันใช
เปนที่อยูอาศัย ตอมาบานหลังดังกลาวถูกเพลิงไหมโดยมีสาเหตุมาจากการเก็บวัสดุที่เปน
เช้ือเพลิงคือประทัดไวเพื่อสงไปขายเปนจํานวนมาก ทาํใหเกิดการระเบิดและลุกไหมขึ้น กรณีน้ี
บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน โดยอางเหตุผลตามกฎหมายประกันภัย
ในขอใด 

ก. การปกปดขอเท็จจริง เพราะไมไดแจงวามีการเก็บประทัดไวดวย 
ข. การแถลงขอความเท็จ เพราะแจงวาเปนบานอยูอาศัยเทานั้น 
ค. การผิดเงื่อนไขขอรับรอง 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 
32. ขอรับรองในการประกันอัคคีภัยคืออะไร 

ก. เปนเง่ือนไขที่ผูเอาประกันภัยรับรองวาในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัยจะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในขอรับรองน้ัน 

ข. เปนเง่ือนไขที่ผูเอาประกันภัยรับรองวาจะทําประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหน่ึงติดตอกัน
เปนเวลา 3 ป หรือ 5 ป 

ค. เปนเง่ือนไขที่ผูรับประกันภัยรับรองวาจะปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับผูเอาประกันภัย 
ง. เปนเง่ือนไขรับรองเก่ียวกับการติดต้ังอุปกรณดับเพลิง 

 
33. เง่ือนไขเก่ียวกับการทําใหกลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement Condition) เหมาะสําหรับการ
ทําประกันภัยทรัพยสินประเภทใด 

ก. ตัวอาคารและเคร่ืองจักร 
ข. สตอคสินคาและตัวอาคาร 
ค. เคร่ืองจักรและสตอคสินคา 
ง. ทรัพยสินใด ๆ  

 
34. ขอใดมิใชปจจัยที่ใชในการคิดเบ้ียประกันอัคคีภัย 

ก. ลักษณะส่ิงปลูกสราง 
ข. ลักษณะภัย/การประกอบอาชีพ 
ค. สถานที่ต้ังทรัพยสิน 
ง. พฤติกรรมของผูเอาประกันภัย 

 
35. โรงเรียนของนางสาวแอว อยูติดกับโรงงานของนายอ๋ัน ซึ่งเปนตนเพลิง พนักงานดับเพลิงทํา
การดับเพลิงแลวสามารถควบคุมเพลิงไวได โดยไฟไมลามมาถึงโรงเรียนของนางสาวแอว แตตัว
อาคารไดรับความเสียหายเนื่องจากน้ํายาดับเพลิงที่พนักงานดับเพลิงใชดับไฟ หากโรงเรียนของ
นางสาวแอวมีการทําประกันอัคคีภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไม 

ก. ไมได เพราะไมใชความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากไฟไหมโดยตรง 
ข. ไมได เพราะไมใชตนเพลิง 
ค. ได หากมีการซื้อภัยเพ่ิมเติมจากควัน 
ง. ได เพราะความเสียหายดังกลาวเปนสาเหตุสืบเนื่องจากไฟไหม 

 
36. นายประสิทธ์ิ ทําประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัยไวกับบริษัท โชคดีประกันภัย จํากัด ตอนาย
ประสิทธ์ิมีเร่ืองทะเลาวิวาทกับนายประสาท นายประสาทจึงจางคนมาวางเพลิงบานนายประสิทธ์ิ 
กรณีบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหนายประสิทธ์ิหรือไม 

ก. ไมชดใช เนื่องจากเปนภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) 
ข. ชดใช เนื่องจากนายประสิทธ์ิไมไดรูเห็นเปนใจ 
ค. ชดใช เนื่องจากไฟไหมเปนความคุมครองเหลักตามกรมธรรม 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 
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37. นายภิรมย ทําประกันอัคคีภัยไวกับบริษัท บูรพาประกันภัย จํากัด ในวงเงินเอาประกันภัย 
1,000,000 บาท ทรัพยสินที่เอาประกันภัยประกอบดวย ตัวอาคาร เฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟา
ตาง ๆ  ตอมาเกิดไฟไหมในละแวกบานของนายภิรมย นายภิรมยจึงขนโทรทัศน พัดลม วิทยุ วีดีโอ 
ออกมากองไวนอกบานแตเนื่องจากไฟมิไดลุกลามมาถึงบานของนายภิรมย แตทรัพยสินที่ขน
ออกมาน้ันถูกขโมยไป กรณีน้ีบริษัทประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกนายภิรมยหรือไม 
อยางไร 

ก. ชดใชตามความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจริงในขณะเกิดเหตุ 
ข. ชดใชเพระถือวาเปนการปองกันรักษาทรัพยสินของผูเอาประกันภัย 
ค. ไมชดใช เนื่องจากเปนขอยกเวนในกรมธรรม 
ง. ไมชดใช เนื่องจากไฟไมไดไหมบานนายภิรมย 

 
38. ภัยขอใดตอไปนี้ที่ไมสามารถซ้ือเปนภัยเพ่ิมเติมไดในการทําประกันอัคคีภัย 

ก. ภัยไฟปา 
ข. ภัยจากการบูดเนา 
ค. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน 
ง. ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย มีการลุกไหมหรือการระเบิด 

 
39. บริษัทนําเขาสวนประกอบของผลิตภัณฑเคร่ืองไฟฟาแหงหนึ่ง ไดทําประกันอัคคีภัยอาคาร
และสตอคสินคาไวกับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง โดยซ้ือภัยระเบิดและภัยน้ําทวมเพิ่มเติม ตอมาได
เกิดความเสียหายกับสตอคสินคาเนื่องจากไดมีการทดสอบเคร่ืองพรมนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ และนํ้า
ไดเกิดการร่ัวไหลข้ึนทําใหสินคาไดรับความเสียหาย ซ่ึงบริษัทประกันภัยไดพิจารณาจาย
คาเสียหายใหกับบริษัทนําเขาแหงนี้ ทานคิดวาบริษัทประกันภัยใชหลักการในขอใดในการ
พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว 

ก. ชดใชตามหลักการสินไหมกรุณา (Ex gruna payment) 
ข. ชดใชตามหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน ชดใชตามความเสียหายที่แทจริง 
ค. ชดใชตามหลักการเฉล่ีย เนื่องจากสินคาเสียหายไปเพียงบางสวน 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
40. เอกสารแนบทายวาดวยเง่ือนไขพิเศษสวนเฉล่ียจากการประกันภัยตํ่ากวามูลคาทีแ่ทจริงของ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ใชในกรณีใด 

ก. กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่ากวารอยละ 90 ของมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยในขณะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม 

ข. กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่ากวารอยละ 85 ของมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยในขณะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม 

ค. กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยในขณะเกิดจากความเสียหายอันเน่ืองมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรม 

ง. กรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาแทจริงของทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยใน เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ไดรับความคุมครองตามกรมธรรม 

 
41. ในการทําประกันอัคคีภัยของหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ผูรับประกันภัยสามารถให
สวนลดเบ้ียประกันภัย แกหนวยงานดังกลาวได ในอัตรารอยละเทาใด 

ก. ไมเกินรอยละ 15 
ข. ไมเกินรอยละ 18 
ค. ไมเกินรอยละ 23 
ง. ไมเกินรอยละ 25 
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42. ขอใดมิใชภาวะภัยทางกายภาพในการทําประกันอัคคีภัย 
ก. ลักษณะของภัย 
ข. ลักษณะของส่ิงปลูกสราง 
ค. สถานที่ต้ังทรัพยสิน 
ง. รสนิยมของผูเอาประกันภัย 

 
43. ในการทําประกันอัคคีภัยผูรับผิดชอบในการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยใหถูกตองตาม
มูลคาทรัพยสินที่แทจริงคือ 

ก. ผูรับประกันภัย 
ข. ผูเอาประกันภัย 
ค. ผูสํารวจภัย 
ง. ผูประเมินราคาทรัพยสิน 

 
44. การทําประกันอัคคีภัยโดยวิธีใดตอไปนี้เปนการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามราคาที่
สรางใหมหักดวยคาเส่ือมราคา 

ก. Actual Cash Value 
ข. Replacement Value 
ค. Book Value 
ง. Agreed Value 

 
45. เขตการรับประกันอัคคีภัย หมายถึง 

ก. ขอบเขตพ้ืนที่ที่อธิบดีกรมการประกันภัยประกาศกําหนด 
ข. ขอบเขตพ้ืนที่ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
ค. ขอบเขตพ้ืนที่ที่กรมการประกันภัยประกาศกําหนด 
ง. ขอบเขตพ้ืนที่ที่บริษัทประกันภัยประกาศกําหนด 

 
46. ความมุงหมายของ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ที่กําหนดใหมีเขตการรับประกันอัคคีภัย
เพ่ือประสงคอะไร 

ก. เพ่ือความคลองตัวของบริษัทประกันภัยในการเลือกรับภัย 
ข. เพ่ือเปนแนวทางในการคิดอัตราเบ้ียประกันอัคคีภัย 
ค. เพ่ือควบคุมฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย 
ง. เพ่ือความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและสามารถจายคาสินไหมทดแทนไดทุกราย 

 
47. บริษัทประกันภัยที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 31(2)(ก) พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีโทษ
อยางไร 

ก. ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5 แสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับ
อีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

ข. ตองระวางโทษปรับไมเกิน 4 แสนบาท และถาเปนกรณีการกระทะความผิดตอเนื่องใหปรับ
อีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

ค. ตองระวางโทษปรับไมเกิน 3 แสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับ
อีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

ง. ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2 แสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับ
อีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
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48. วิธีการกําหนดเขตการรับประกันอัคคีภัยในทองที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับทองที่สวน
ภูมิภาคเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร 

ก. แตกตางกัน กรุงเทพมหานครปละปริมณฑลใชเขตการปกครอง (อําเภอ) สวนภูมิภาคใช
เขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

ข. แตกตางกัน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใชเขตการปกครอง (อําเภอ) สวนภูมิภาคใช
เขตองคการบริหารสวนตําบล 

ค. เหมือนกัน ใชแนวดานไฟเปนหลัก 
ง. เหมือนกัน ใชเขตการปกครองตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 

 
49. ลําดับขั้นของส่ิงปลูกสรางที่ใชอยูในปจจุบัน แบงออกเปน 

ก. 6 ลําดับ 
ข. 5 ลําดับ 
ค. 4 ลําดับ 
ง. 3 ลําดับ 

 
50. เขตอันตราย หมายถึง 

ก. เขตที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยสูงมาก 
ข. เขตที่เกิดอัคคีภัยไดยาก 
ค. เขตทีสมาคมประกันวินาศภัยประกาศกําหนด 
ง. เขตที่บริษัทประกันภัยประกาศกําหนด 

 
51. เขตอันตราย แบงออกเปน 

ก. เขตอันตรายช้ัน ก  
ข. เขตอันตรายช้ัน ข 
ค. เขตอันตรายช้ัน ค 
ง. ถูกทั้งขอ ก.และขอ ข. 

 
52. พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) (ก) หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปน้ี 

ก.   รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เพ่ือวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่นาย
ทะเบียนกําหนด ทั้งนี้โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน 

ข.    รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เพ่ือวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่
นายทะเบียนกําหนด ทั้งนี้โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวารอยละย่ีสิบของ
เงินกองทุน 

ค.    รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เพ่ือวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่
นายทะเบียนกําหนด ทั้งนี้โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวารอยละสามสิบของ
เงินกองทุน 

ง.     รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เพ่ือวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่
นายทะเบียนกําหนด ทั้งนี้โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวารอยละส่ีสิบของ
เงินกองทุน 

 
53. การกําหนดช้ันของเมือง หมายถึง 

ก. การกําหนดอันดับเขตการรับประกันอัคคีภัย 
ข. การกําหนดอันดับการใชอัตราเบ้ียประกันอัคคีภัยทั่วประเทศ 
ค. การกําหนดอันดับการเก็บเบ้ียประกันภัยเพ่ิม 
ง. การกําหนดอันดับจังหวัดของประเทศ 
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54. การกําหนดเขตการรับประกันอัคคีภัยและการกําหนดช้ันของเมืองเปนอํานาจของนายทะเบียน
ที่อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. 

ก. พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 
ข. พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
ค. พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
55. ปจจุบันหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนที่ควบคุมการรับประกันอัคคีภัย 

ก. สํานักงานประกันภัยจังหวัด 
ข. บริษัทประกันภัย 
ค. สํานักประกันวินาศภัย กรมการประกันภัย 
ง. สมาคมประกันวินาศภัย 

 
56. ขอใดมิใชความหมายของไฟตามหลักการประกันอัคคีภัย 

ก. จะตองมีการลุกไหมข้ึนจริง 
ข. จะตองเปนไฟที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษยเทานั้น 
ค. จะตองมีบางส่ิงบางอยางถูกไฟไหม โดยที่ส่ิงนั้นไมควรถูกเพลิงไหม 
ง. จะตองเปนไฟที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ หรือโดยความบังเอิญ 

 
57. การระเบิดในขอใดตอไปนี้เปนการระเบิดที่รับความคุมครองตามกรมธรรมประกันอัคคีภัย
มาตรฐาน 

ก. การระเบิดของแกสในรานอาหาร 
ข. การระเบิดของหมอน้ํา 
ค. การระเบิดของแกสที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยเทานั้น 
ง. การระเบิดของประทัดที่เก็บไวในบาน 

 
58. ความคุมครองตอเนื่องอันเกิดจากเพลิงไหม ตรงกับขอใด 

ก. ทรัพยสินที่ถูกระเบิดเพ่ือปองกันการลุกลามของไฟ 
ข. คาใชจายตาง ๆ อันมีเหตุผลเพ่ือรักษาทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวมิใหเสียหาย 
ค. ความเสียหายจากควันและ/หรือการไหมเกรียม ซ่ึงเปนผลมาจาเพลิงไหม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
59. คําวา “วินาศภัย” ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 หมายถึง 

ก. ความเสียหายใด ที่เกิดตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ข. ความเสียหายใด ๆ ที่ประเมินเปนเงินได 
ค. ความเสียหายใด ๆ ที่ประเมินเปนเงินได รวมถึงความสูญเสียในสิทธิประโยชน หรือรายได 

ไดดวย 
ง. การะประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง การประกันรถยนตและการประกัน

เบ็ดเตล็ด 
 
60. ขอใดตอไปน้ีจัดเปน “มหันตภัย” 

ก. ภัยน้ําทวม 
ข. ภัยลูกเห็บ 
ค. ภัยลมพายุ 
ง. ภัยแผนดินไหว 
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61. หนาที่ของผูเอาประกันภัยในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตองกระทําภายใน.................วัน 
นับต้ังแตวันเกิดความเสียหาย 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน 
ง. 60 วัน 

 
62. การประกันภัยโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกรมธรรมประกันอัคคีภัย ควรใชวิธีกําหนดจํานวน
เงินเอาประกันภัยอยางไร 

ก. กําหนดตามมูลคาที่บริษัทผูรับประกันภัยประเมิน 
ข. กําหนดตามมูลคาที่ตัวแทนนายหนาประเมินข้ึน 
ค. กําหนดตามมูลคาซ่ึงเปนที่ยอมรับกันทั้งฝายผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย 
ง. กําหนดตามมูลคาในการจัดทําหรือจัดสรางขึ้นใหม 

 
63. ขอยกเวนขอใดในกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่ผูเอาประกันภัยสามารถซ้ือคืน (buy back) ได 

ก. การเผาทรัพยสินโดยคําส่ังของเจาพนักงาน 
ข. การถูกลักทรัพยระหวาง หรือหลังจากที่เกิดอัคคีภัย 
ค. การแข็งขอ การกบฏ การยึดอํานาจ การกอความวุนวาย 
ง. การระอุตามธรรมชาติ 

 
64. สถานที่ใดตอไปน้ีควรทําประกันภัยในสวนของรากฐานของตัวอาคารควบคูกับการซ้ือความ
คุมครองแผนดินไหว 

ก. อาคารสูง 
ข. โรงงานขนาดใหญ 
ค. โกดังขนาดใหญ 
ง. โรงไฟฟา 

 
65. ภัยทางสังคม (Social Perils) ที่ผูเอาประกันภัยสามารถซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมได คือ 

ก. ภัยเนื่องจากปาเถ่ือน และการกระทําดวยเจตนาราย 
ข. ภัยจลาจล 
ค. ภัยจากการนัดหยุดงาน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
66. ทรัพยสินในขอใดตอไปนี้ไมคุมครองตามกรมธรรมประกันอัคคีภัย 

ก. สตอคสินคาวัตถุดิบ 
ข. สินคาระหวางผลิต 
ค. สินคาก่ึงสําเร็จรูป 
ง. สินคาฝาก 

 
67. ลักษณะความเส่ียงภัยที่ควรเอาประกันภัยแบบระยะส้ัน ตรงกับขอใด 

ก. สินคาทางการเกษตร 
ข. โรงงานทําผลไมแหง 
ค. แท็งกน้ํา 
ง. แผงลอย 
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68. อัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับการประกันอัคคีภัยระยะยาว 2 ป กําหนดไวเปนเทาไร 
ก. 115 % ของอัตราเบ้ียประกันภัย 1 ป 
ข. 125 % ของอัตราเบ้ียประกันภัย 1 ป 
ค. 150 % ของอัตราเบ้ียประกันภัย 1 ป 
ง. 175 % ของอัตราเบ้ียประกันภัย 1 ป 

 
69. อัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับการประกันอัคคีภัยระยะยาว 3 ป กําหนดไวเทาไร 

ก. 175% ของอัตราเบ้ียประกันภัย 1 ป 
ข. 200% ของอัตราเบ้ียประกันภัย 1 ป 
ค. 250% ของอัตราเบ้ียประกันภัย 1 ป 
ง. 275% ของอัตราเบ้ียประกันภัย 1 ป 

 
70. กรมธรรมประกันอัคคีภัยสามารถขยายความคุมครองถึงภัยตาง ๆ ได ยกเวนภัยในขอใด 

ก. ภัยจากการกระทําของขบวนการโจรกอการราย 
ข. ภัยจากการกระทําอยางปาเถ่ือน 
ค. ภัยจากการกระทําอันมีเจตนาราย 
ง. ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน 

 
71. กรณีที่ฟาผาลงบนอาคารที่มีการทําประกันอัคคีภัยแตไมเกิดเพลิงไหมทําใหอาคารน้ันเกิด
ความเสียหายขึ้นบางสวน บริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนหรือไมอยางไร 

ก. ไมจาย เน่ืองจากไมเกิดเพลิงไหม 
ข. จายตามความเสียหายที่แทจริง 
ค. จายเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัย หากอาคารน้ันไมสามารถซอมแซมได 
ง. จายตามที่บริษัทเห็นวาเหมาะสม 

 
72. กรณีที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะ
คืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอยางไร 

ก. บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหลังจากหักเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมใชบังคับแลว ออกตามอัตราเบ้ียประกันภัยระยะส้ัน 

ข. บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหลังจากหักเบ้ียประกันภัยสําหรับระยะเวลา
ที่กรมธรรมใชบังคับแลว ออกตามสวน 

ค. บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทกําหนด 
ง. บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยตามอัตราที่เหมาะสม 

 
73. หลักสําคัญของการทําประกันภัยแบบการชดใชตามมูลคาในการจัดการทดแทนทรัพยสิน 
(Replacement Value) ที่ผูเอาประกันภัยควรทราบคือขอใด 

ก. ผูเอาประกันภัยจะตองปรับปรุงจํานวนเงินเอาประกันภัยใหมทุกปโดยหักคาสินไหมทดแทน
ที่เคยเกิดข้ึนแลวออก 

ข. ผูเอาประกันภัยจะตองปรับปรุงจํานวนเงินเอาประกันภัยใหมทุกป ตามภาวการณขึ้นลงของ
ทรัพยสิน 

ค. ผูเอาประกันภัยตองจัดทํารายละเอียดทรัพยสินทุกชนิดใหแกผูรับประกันภัย 
ง. เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนผูรับประกันภัยจะชดใชโดยจัดหาทรัพยสินที่เปนชนิดและประเภท

เดียวกันมาทดแทนได 
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74. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับการประกันภัยแบบกระแสรายวัน (Declaration 
Value Basis) มีวิธีกําหนดอยางไร 

ก. กําหนดจากมูลคาของสตอคสินคา ณ เดือนแรกของปปฏิทิน 
ข. กําหนดจากมูลคาที่แทจริงของสตอคสินคา ณ ส้ินปปฏิทินที่ผานมา 
ค. กําหนดจากมูลคาสูงสุดของสตอคสินคาที่คาดการณไวในปนั้น 
ง. กําหนดจากยอดขายสินคาในปที่ผานมา 

 
75. การทําประกันภัยกระแสรายวัน จะตองมีจํานวนเงินเอาประกันภัยข้ันตํ่าเปนเทาไร 

ก. 5 ลานบาท 
ข. 10 ลานบาท 
ค. 15 ลานบาท 
ง. 20 ลานบาท 

 
76. ในการทําประกันภัยแบบกระแสรายวัน บริษัทประกันภัยจะไดรับชําระเบ้ียประกันภัยข้ันตํ่าเปน
จํานวนไมนอยกวารอยละเทาไรของเบ้ียประกันภัยที่เก็บลวงหนา 

ก. รอยละ 50 
ข. รอยละ 55 
ค. รอยละ 60 
ง. รอยละ 65 

 
77. ขอใดมิใชขอมูลที่ผูเอาประกันภัยจะตองกรอกในใบคําขอเอาประกันอัคคีภัย 

ก. อาชีพของผูเอาประกันภัย 
ข. สถานที่ต้ังทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ค. ผูรับประโยชน (ถามี) 
ง. รายละเอียดของทรัพยสินที่เอาประกันภัย พรอมทั้งจํานวนเงินเอาประกัน 

 
78. ขอใดมิใชเหตุแหงการส้ินสุดของสัญญาประกันอัคคีภัย 

ก. วัตถุที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายทั้งหมด 
ข. ผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัย โดยตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณ

อักษรไมนอยกวา 15 วัน 
ค. ส่ิงปลูกสรางซึ่งเอาประกันภัยไว หรือสถานที่ต้ังทรัพยสินที่เอาประกันภัยตกอยูในสภาพไม

มีผูอาศัย หรือไมมีผูดูแลรักษาและยังคงอยูในสภาพเชนน้ันเปนเวลาเกินกวา 60 วัน
ติดตอกัน 

ง. ทรัพยสินซ่ึงเอาประกันภัยไวไดเปล่ียนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกนากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
79. ขอใดมิใชบุคคลที่เก่ียวของในสัญญาประกันอัคคีภัย 

ก. ผูรับประกันภัย 
ข. ผูเอาประกันภัย 
ค. ผูรับประโยชน 
ง. ผูคํ้าประกัน 
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80. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หมายถึง 
ก. กระประกันภัยที่ใหความคุมครองเม่ือเคร่ืองจักรเสียหายและทําใหธุรกิจตองหยุดชะงักลง 
ข. การประกันภัยที่ใหความคุมครองการหยุดชะงักของธุรกิจอันเปนผลสืบเนื่องมาจากความ

เสียหายตอทรัพยสิน 
ค. การประกันภัยที่ใหความคุมครองการหยุดชะงักของธุรกิจอันเนื่องมาจากผูเอาประกันภัย

ขาดเงินหมุนเวียน 
ง. การประกันภัยที่ใหความคุมครองการขาดทุนของธุรกิจจนถึงขั้นเลิกกิจการ 

 
81. ขอใดมิใชสวนประกอบของกรมธรรมประกันอัคคีภัย 

ก. ตารางกรมธรรม  
ข. ขอกําหนดความคุมครอง 
ค. วิธีคํานวณเบ้ียประกันภัย 
ง. เง่ือนไขการรับประกันภัย 

 
82. ปจจัยในการพิจารณารับประกันอัคคีภัยในขอใดเก่ียวของกับภาวะภัยทางสังคม 

ก. สถานที่ต้ังทรัพยสินของผูเอาประกันภัย 
ข. ประวัติการเกิดความเสียหายของภัยน้ัน ๆ 
ค. ลักษณะของภัย (อาชีพ) 
ง. ประวัติและฐานะการเงินของผูเอาประกันภัย 

 
83. ตามเง่ือนไขในกรมธรรมประกันอัคคีภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผูที่มีหนาที่จัดหาหรือมอบ
พยานหลักฐานใหแกบริษัทคือ 

ก. ผูประเมินความเสียหาย 
ข. ผูสํารวจภัย 
ค. ผูเอาประกันภัย 
ง. นายหนาประกันภัย 

 
84. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จัดเปนการประกันภัยประเภทใด 

ก. การประกันภัยทรัพยสิน 
ข. การประกันภัยบุคคล 
ค. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
ง. การประกันภัยเฉพาะแบบ 

 
85. ขอใดมิใชสาเหตุของการออกหนังสือคุมครองช่ัวคราว (Cover Note) 

ก. รายละเอียดในการประกันอัคคีภัยยังไมครบถวน 
ข. ผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัยยังไมสามารถตกลงกันไดในเง่ือนไขบางประการ 
ค. การจัดสรรการประกันภัยตอยังไมเรียบรอย 
ง. ผูเอาประกันภัยยังไมชําระเบ้ียประกันภัย 

 
86. หนังสือคุมครองช่ัวคราวจะมีระยะเวลาที่มีผลบังคับก่ีวัน 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน 
ง. 60 วัน 
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87. เอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย หมายถึง 
ก. เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขขอผิดพลาดในกรมธรรม 
ข. เอกสารที่ออกเพ่ิมเติมเพื่อใหกรมธรรมประกันภัยมีขอบเขตการคุมครองกวางขวางขึ้นตาม

ความตองการของผูเอาประกันภัย 
ค. เอกสารที่ออกกรณีเปนการทําประกันระยะยาว 
ง. เอกสารที่ออกเฉพาะเร่ืองตามขอตกลงระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย 

 
88. กรมธรรมประกันอัคคีภัยมาตรฐานมีเง่ือนไขกําหนดใหผูเอาประกันภัยตองชําระเบ้ียประกันภัย
ภายในระยะเวลา................วัน นับแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ 

ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

 
89. PML (Probable Maximum Loss) หมายถึง 

ก. การประมาณการความเสียหายสูงสุดที่นาจะเปนไปไดในเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง 
ข. คาสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผูรับประกันภัยจะจายใหแกผูเอาประกันภัย 
ค. ความเส่ียงภัยสูงสุดของทั้งเขตรับประกันภัย 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
90. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ใชหลักการใดในการคํานวณหาจํานวนเงินเอาประกันภัย 

ก. คํานวณจากยอดรายได 
ข. กําหนดเปนสัดสวนตามมูลคาทรัพยสิน 
ค. กําหนดตามผลกําไรที่คาดวาจะไดรับ 
ง. กําหนดตามภาวะเศรษฐกิจ 

 
91. ลักษณะภัยในขอใดตอไปน้ีที่ควรทําประกันอัคคีภัยระยะส้ัน 

ก. สํานักงาน 
ข. โรงแรม 
ค. โกดังเก็บสินคาทางการเกษตร 
ง. บานอยูอาศัย 

 
92. ทรัพยสินประเภทใดตอไปนี้ที่ไมสามารถใชหลักการประกันอัคคีภัยแบบการชดใชตามมูลคาใน
การจัดการทดแทนทรัพยสิน (Replacement Value) 

ก. เคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟา 
ข. เคร่ืองจักร 
ค. เคร่ืองคอมพิวเตอร 
ง. สตอคสินคา 

 
93. พิกัดอัตราเบ้ียประกันอัคคีภัย กําหนดขึ้นใชโดย 

ก. กรมการประกันภัย 
ข. สมาคมประกันวินาศภัยกําหนดข้ึนใชโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ค. นายทะเบียน 
ง. ใชจากตางประเทศ 
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94. ผูเอาประกันภัยซึ่งติดต้ังอุปกรณดับเพลิงในขอใดตอไปน้ี จะไดรับสวนลดอุปกรณดับเพลิงมาก
ที่สุด 

ก. เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงชนิดเคล่ือนที่ได 
ข. เคร่ืองพรมน้ําดับเพลิงแบบอัตโนมัติ 
ค. ทอพนน้ําดับเพลิง 
ง. ทอดับเพลิงภายนอกชนิดมีเคร่ืองสูบน้ําติดต้ังประจําที่แบบทํางานโดยอัตโนมัติ 

 
95. ขอใดมิใชสิทธิของบริษัทเมื่อเกิดวินาศภัยหรือความเสียหาย 

ก. เรียกรองใหผูเอาประกันภัยสงมอบทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยไว 
ข. เขายึดถือครอบครองทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยและสํารวจ จัด คัด เลือก โยกยาย หรือ

จัดการอยางใดอยางหน่ึงแกทรัพยสินนั้น ๆ  
ค. ขาย หรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่เอาประกันภัย เพ่ือประโยชนแกบุคคลที่เก่ียวของ 
ง. ใหผูเอาประกันภัยทํารายงานการสํารวจความเสียหายตามแบบฟอรมที่บริษัทกําหนด 

 
96. การทําประกันอัคคีภัยสําหรับทรัพยสนของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ (ระยะเวลา 1 ป – 3 ป) 
สามารถใชอัตราเบ้ียประกันภัยตํ่ากวาพิกัดอัตราเบ้ียประกันอัคคีภัยไดไมเกินรอยละเทาไร 

ก. รอยละ 10 
ข. รอยละ 15 
ค. รอยละ 13 
ง. รอยละ 23 

 
 
97. รายการใดตอไปนี้ไมนําไปคํานวณในการกําหนดเงินเอาประกันภัยในการทําประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก 

ก. คาสอบบัญชี 
ข. คาเส่ือมราคา 
ค. คาเชารับ 
ง. คาโฆษณา 

 
98. ขอใดตอไปน้ี มิใชหนาที่ของผูสํารวจภัย 

ก. ตรวจสอบและประเมินระดับการเส่ียงภัย 
ข. จัดทํารายงานการสํารวจภัย 
ค. จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือลดการเส่ียงภัย 
ง. คํานวณเบ้ียประกันภัย 

 
99. อัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิม (Surcharge) ใชในกรณีใด 

ก. ใชในกรณีที่ผูเอาประกันภัยซ้ือความคุมครองถึงภัยเพ่ิมเติม 
ข. ใชกับการคํานวณเบ้ียประกันภัยสําหรับส่ิงปลูกสรางที่เปนภัยโดดเด่ียว 
ค. ใชกับการคํานวณเบ้ียประกันภัยในกรณีที่สถานที่ต้ังทรัพยสินอยูในเขตอันตราย 
ง. ใชกับการคํานวณเบ้ียประกันภัยกรณีเปนอาคารที่มีความสูงเกินกวา 7 ช้ัน 

 
100. ขอในมิใชองคประกอบของโครงสรางอัตราดอกเบ้ียวประกันอัคคีภัย 

ก. คาบําเหน็จตัวแทนหรือนายหนา และคาใชจายในการดําเนินงาน 
ข. คากําไร 
ค. คาเสียโอกาส 
ง. คาความเสียหาย 
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101. เมื่อผูเอาประกันภัยแจงการเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยใหแกบริษัทประกันภัยทราบส่ิงแรก
ที่บริษัทประกันภัยจะตองทําคือ 

ก. ตรวจสอบวาความเสียหายน้ันไดรับความคุมครองตามกรมธรรมหรือไม 
ข. แตงต้ังผูสํารวจภัย เพ่ือประเมินความเสียหาย 
ค. ตรวจสอบและปรับปรุงจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. หาขอปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนดังกลาว 

 
102. มาตรการที่จะชวยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตรงกับขอใด 

ก. การประเมินความเส่ียงภัย 
ข. การปองกันความเสียหาย 
ค. การลดอุบัติภัย 
ง. การบรรเทาความเสียหาย 

 
103. ขอใดเปนการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันอัคคีภัยที่ไมถูกตอง 

ก. กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลคาตลาดในปจจุบัน 
ข. กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลคาในการจัดการทดแทนทรัพยสิน 
ค. กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลคาทางบัญชี 
ง. กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามมูลคาปจจุบันบวกดวยอัตราเงินเฟอที่คาดไว 

 
104. หลักการที่สําคัญในการชดใชคาสินไหมทดแทนของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก คือ 

ก. จะตองมีการชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินกอน 
ข. ชดใชตามมูลคาในการจัดการทดแทนทรัพยสิน 
ค. ชดใชตามมูลคาปจจุบัน 
ง. ชดใชตามมูลคาปจจุบัน บวกดวยอัตราเงินเฟอ 

 
105. ปจจัยสําคัญในการคิดเบ้ียประกันภัยสําหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคือ 

ก. ลักษณะ 
ข. ประวัติและฐานะของผูเอาประกันภัย 
ค. ระยะเวลาของการชดใช 
ง. จํานวนเงินเอาประกันภัยของการประกันทรัพยสิน 

 
106. ขอใดมิใชปจจัยในการพิจารณารับประกันอัคคีภัย 

ก. การเส่ียงตอภาวะภัยทางกายภาพ 
ข. การเส่ียงตอภาวะภัยทางศีลธรรม 
ค. ความสามารถในการจัดสรรเอาประกันภัยตอ 
ง. ความสามารถในการหาบริษัทประกันภัยรวม 

 
107. ขอใดมิใชหลักการชดใชคาสินไหมทดแทนของการประกันอัคคีภัย 

ก. ตองไมเกินความเสียหายที่แทจริง 
ข. กําหนดคาเสียหาย  ณ สถานที่ และในเวลาที่เกิดความเสียหาย 
ค. ตองดําเนินการตามนโยบายในการชดใชคาสินไหมทดแทนของแตละบริษัท 
ง. ตองไมเกินจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว 
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108. หลังจากเกิดความเสียหายข้ึน ขอใดตอไปนี้มิใชหนาที่ของผูเอาประกันภัยที่พีงกระทํา 
ก. แจงการเกิดความเสียหายแกผูรับประกันภัยทันที 
ข. จัดหาและสงมอบพยานหลักฐานเก่ียวกับสาเหตุแหงความเสียหาย และรายละเอียดของ

ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายภายใน 30 วัน 
ค. รักษาทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวในทุกสภาพและทุกกรณี 
ง. ขายซากทรัพยบางสวนใหแกผูรับซ้ือ 

 
109. ทานคิดวาขอใดตอไปน้ี มิใชขอมูลที่ใชในการปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันอัคคีภัย 

ก. เบ้ียประกันภัย 
ข. คาสินไหมทดแทน 
ค. เบ้ียประกันภัยตอ 
ง. จํานวนเงินเอาประกันภัย 

 
110. การมีเง่ือนไขพิเศษในการทําประกันอัคคีภัยน้ัน เปนเพราะเหตุใด 

ก. เนื่องจากการรับประกันอัคคีภัยสําหรับลักษณะของภัยบางประเภท จําเปนตองใชความ
ระมัดระวังเปนกรณีพิเศษ มักเปนลักษณะของภัยที่มีความเส่ียงภัยสูง 

ข. เน่ืองจากผูเอาประกันภัยซ้ือความคุมครองเพิ่มเติม 
ค. เปนเง่ือนไขที่ผูเอาประกันภัยจะตองติดต้ังอุปกรณดับเพลิงตามเกณฑที่ผูรับประกันภัย

กําหนด 
ง. เปนเง่ือนไขที่ผูรับประกันภัยจะใหสวนลดอัตราเบ้ียประกันภัยแกผูเอาประกันภัยกรณีผูเอา

ประกันภัยทําประกันอัคคีภัยระยะยาว 
 
111. อัตราสวนลดสําหรับการติดต้ังอุปกรณดับเพลิง ในการทําประกันอัคคีภัยกําหนดไวเปนข้ันตํ่า
และขึ้นสูง คิดเปนรอยละเทาไร 

ก. รอยละ 2.5 – รอยละ 20 
ข. รอยละ 5 – รอยละ 20 
ค. รอยละ 7.5 – รอยละ 30  
ง. รอยละ 7.5 – รอยละ 50 

 
112. ส่ิงปลูกสรางที่มีลักษณะภัยเปนภัยโดดเด่ียวตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

ก. ระยะระหวางส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 ตอส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 หางกันไมนอยกวา 10 เมตร หรือ
ระยะระหวางส่ิงปลูกสรางช้ันใด ๆ นอกจากส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 หางกันไมนอยกวา 20 เมตร 

ข. ระยะระหวางส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 ตอส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 หางกันไมนอยกวา 20 เมตรหรือ
ระยะระหวางส่ิงปลูกสรางช้ันใด ๆ นอกจากส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 ตอส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 หาง
กันไมนอยกวา 30 เมตร 

ค. ระยะระหวางส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 ตอส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 หางกันไมนอยกวา 30 เมตร หรือ
ระยะระหวางส่ิงปลูกสรางช้ันใด ๆ นอกจากส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 ตอส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 หากัน
ไมนอยกวา 40 เมตร 

ง. ระยะระหวางส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 ตอส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 หางกันไมนอยกวา 40 เมตร หรือ
ระยะระหวางส่ิงปลูกสรางช้ันใด ๆ นอกจากส่ิงปลูกสรางช้ัน 1 หางกันไมนอยกวา 50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

45 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

113. กรณีที่ผูเอาประกันภัยทําประกันภัยแบบ Actual Cash Value เมื่อมีการตออายุการประกันภัย 
ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนหรือนายหนาประกันวินาศภัยทานคิดวาควรใหคําแนะนําในเร่ืองใดแกผู
เอาประกันภัยมากที่สุด 

ก. การซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติม 
ข. การปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยใหเหมาะสมกับสภาพราคาตลาดในปจจุบัน 
ค. การติดต้ังอุปกรณดับเพลิงเพ่ิมเติม 
ง. การกระจายการเส่ียงภัยโดยการทําประกันภัยไวกับหลาย ๆ บริษัท 

 
114. ขอใดไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันอัคคีภัย 

ก. ความเสียหายตอทรัพยสินที่ถูกระเบิดเพ่ือปองกันการลุกลามของไฟ 
ข. ความเสียหายตอทรัพยสินซึ่งเกิดจากการกระทําการดับเพลิงของพนักงานดับเพลิงใน

ระหวางการปฏิบัติหนาที่ดับเพลิง 
ค. ความเสียหายตอทรัพยสินจากควันและหรือการไหมเกรียมซ่ึงเปนผลมาจากเพลิงไหม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
115. ทานคิดวาขอใดตอไปน้ี มิใชขอมูลที่ใชในการปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันอัคคีภัย 

ก. เบ้ียประกันภัย 
ข. คาสินไหมทดแทน 
ค. เบ้ียประกันภัยตอ 
ง. จํานวนเงินเอาประกันภัย 

 
116. คําวา “ภัยตัวเอง” ในหนาตารางกรมธรรมประกันอัคคีภัย หมายถึง 

ก. การเส่ียงภัยที่เกิดจากการใชหรือการประกอบการในอาคารนั้น ๆ 
ข. การเส่ียงภัยที่เกิดจากสภาวะแวดลอมของภัยดังกลาว 
ค. การเส่ียงภัยที่เกิดจากวัสดุกอสราง หรือแบบในการกอสราง 
ง. การเส่ียงภัยที่เกิดจากภาวะภัยทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นโดยผูเอาประกันภัย 

 
117. ขอใดมิใชขอมูลที่ใชในการพิจารณากําหนดเขตการรับประกันภัย 

ก. แหลงน้ําในชุมชน 
ข. ความหนาแนนแออัดของชุมชน 
ค. จํานวนสถานีดับเพลิงและรถดับเพลิงในชุมชน 
ง. การดําเนินชีวิตและอาชีพของประชากรในชุมชน 

 
นายสิน มีบานสองช้ันอยูหน่ึงหลัง ต้ังอยูโดดเด่ียว ซ่ึงช้ันลางนายสินเปนรานขายของชํา ช้ันบนใช
118. เปนที่อยูอาศัย นายสินนําบานของตนไปทําประกันอัคคีภัยไวกับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งใน
วงเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท อยากทราบวากรณีดังกลาวนี้มีหลักในการคิดดอกเบ้ีย
ประกันภัยอยางไร 

ก. แบงจํานวนเงินเอาประกันภัยออกเปนสองสวน สวนละ 500,000 บาท แลวนําไปคูณกับ
อัตราเบ้ียประกันภัยรานคาสําหรับบานช้ันลาง และบานช้ันบนคูณดวยอัตราเบ้ียประกันภัย
สําหรับบานอยูอาศัยแลวจึงนําเบ้ียประกันภัยทั้งสองสวนมารวมกัน 

ข. ใชอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับรานคา คูณดวยจํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมด 
ค. ใชอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับบานอยูอาศัย คูณดวยจํานวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมด 
ง. ใชอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับบานอยูอาศัย บวกดวยอัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิม 
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119. การประกันภัยในขอใดตอไปนี้ไมจัดอยูในประเภทการประกันอัคคีภัย 
ก. การประกันภัยการสูญเสียคาเชา 
ข. การประกันภัยการขาดรายได 
ค. การประกันภัยสิทธิการเชา 
ง. การประกันภัยผลเสียหายเนื่องจากผลกําไร 

 
120. ภัยใดตอไปน้ีไมสามารถทําประกันอัคคีภัยได 

ก. อาคารวางเปลา 
ข. คาเส่ือมราคา 
ค. อาคารในระหวางกอสราง 
ง. โตะบิลเลียด 

 
121. ขอใดคือความหมายของหนังสือรับรองการตออายุกรมธรรมประกันอัคคีภัย 

ก. เปนหลักฐานเอกสารที่ ผู รับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัย เพ่ือรับรองตออายุ
กรมธรรมประกันอัคคีภัย โดยไมมีการออกกรมธรรมประกันอัคคีภัยฉบับใหมให 

ข. เปนหลักฐานเอกสารที่ผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยเพ่ือรับรองตออายุกรมธรรม
ประกันอัคคีภัย กอนที่จะมีการออกกรมธรรมประกันอัคคีภัยฉบับใหมให 

ค. เปนเอกสารที่ผูรับประกันภัยแจงตอผูเอาประกันภัยเพ่ือเตือนใหผูเอาประกันตออายุ
กรมธรรมประกันอัคคีภัย ซ่ึงใกลจะครบกําหนดอายุของสัญญาแลว 

ง. เปนเอกสารที่ผูเอาประกันภัยแจงความประสงคในการตออายุการประกันอัคคีภัยแกบริษัท
ประกันภัย 

 
122. ขอใดตอไปน้ีมีผลใหความรับผิดตอความเสียหายที่ผูรับประกันภัยมีตอผูเอาประกันภัยเปนอัน
ลบลางไป 

ก. ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนา หรือการรูเห็นของผูเอาประกันภัย 
ข. ผูเอาประกันภัย หรือผูแทนของผูเอาประกันภัยไดกระทําการใด หรือแสดงรายการใดอัน

เปนเท็จเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนตามกรมธรรม 
ค. สวนไดเสียในทรัพยสินที่เอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยส้ินสุดลง 
ง. ถูกทั้ง 3 ขอ 

 
123. ขอใดมิใชความหมายของคําวา โอกาสเส่ียงภัย (exposure) 

ก. สภาวะการเส่ียงตอความเสียหาย 
ข. ระดับของความเส่ียงที่วัดได 
ค. ความเส่ียงตอความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากส่ิงแวดลอม 
ง. ความเปนไปไดของความสูญเสีย 

 
124. ขอใดมิใชความหมายตรงกับความวา “การใชอนุญาโตตุลาการ” (arbitration) 

ก. การตกลงขอพิพาทโดยบุคคลที่ผูเอาประกันภัยเปนผูแตงต้ังข้ึน 
ข. การตกลงขอพิพาทโดยบุคคลที่ผูรับประกันภัยเปนผูแตงต้ังข้ึน 
ค. การตกลงขอพิพาทโดยบุคคลซ่ึงคูกรณีทั้งสองฝายตางเห็นชอบดวย 
ง. การตกลงขอพิพาทโดยบุคคลที่กรมการประกันภัยเปนผูแตงต้ัง 

 
125. การประกันภัยสูงกวามูลคา (over-insurance) มีผลเสียตอผูเอาประกันภัยอยางไร 

ก. ผูรับประกันภัยจะอางเปนเหตุในการปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนได 
ข. ผูเอาประกันภัยจะตองจายเบ้ียประกันภัยสูงเกินความจําเปน 
ค. ผูเอาประกันภัยตองรับภาระสวนเฉล่ียการสูญเสียและการเสียหายที่เกิดข้ึน 
ง. สัญญาเปนโมฆียะ 
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126. ทานคิดวาขอใดตอไปน้ีมิใชขอรับรองในการทําประกันอัคคีภัย 

ก. ผูเอาประกันภัยรับรองวาในระหวางที่กรมธรรมมีผลบังคับภายในบริเวณที่เอาประกันภัยตาม
กรมธรรมน้ีมีผลิตภัณฑที่ทําดวยพลาสติกเทานั้น 

ข. ผูเอาประกันภัยรับรองวาในระหวางที่กรมธรรมมีผลบังคับ ไมมีการพนสีดําเนินอยูในบริเวณ
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม 

ค. ผูเอาประกันภัยรับรองวาในระหวางที่กรมธรรมมีผลบังคับ ลักษณะภัยจะมีการเปล่ียนแปลง 
ง. ผูเอาประกันภัยรับรองวาในระหวางที่กรมธรรมมีผลบังคับ ไมมีการใชกรรมวิธีที่ใชไฟฟา

หรือไฟฟา 
 
127. ขอความจริงในขอใดตอไปนี้ถือเปนสารถสําคัญที่ผูเอาประกันภัยจําเปนตองเปดเผยแกผูรับ
ประกันภัยในการทําประกันอัคคีภัย 

ก. บานหลังที่ขอทําประกันภัยน้ัน มีการเก็บวัตถุไวไฟ 
ข. บานหลังที่ขอทําประกันภัยน้ัน มีการทําประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยใดบาง 
ค. ผูเอาประกันภัยมีฐานะเปนเจาของบาน หรือมีฐานะเปนผูเชา 
ง. ถูกทุกขอ 

 
128. การที่บริษัทประกันภัยออกหนังสือคุมครองช่ัวคราวใหแกผูที่เอาประกันภัยนั้น จะมีการ
คํานวณเบ้ียประกันภัยอยางไร 

ก. บริษัทประกันภัยจะคิดเบ้ียประกันภัย 50% ของเบ้ียประกันภัยเต็มจํานวนเมื่อมีการออก
กรมธรรม 

ข. บริษัทประกันภัยจะคิดเบ้ียประกันภัย 75% ของเบ้ียประกันภัยเต็มจํานวนเมื่อมีการออก
กรมธรรม 

ค. บริษัทประกันภัยจะคิดเบ้ียประกันภัย 80% ของเบ้ียประกันภัยเต็มจํานวนเมื่อมีการออก
กรมธรรม 

ง. การออกหนังสือคุมครองช่ัวคราวจะยังไมมีการคํานวณเบ้ียประกันภัย 
 
 
การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย 
 
129. การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยใชความคุมครองถึงภัยอะไรบาง 

ก. ไฟไหม ฟาผา และการระเบิด (ทุกชนิด) 
ข. ไฟไหม ฟาผา และการระเบิด (ทุกชนิด) และภัยจากยานพาหนะ 
ค. ไฟไหม ฟาผา และการระเบิด (ทุกชนิด) ภัยจากานพาหนะและภัยจากอากาศยาน 
ง. ไฟไหม ฟาผา และการระเบิด (ทุกชนิด) ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัย

เน่ืองจากน้ํา 
 
130. ทรัพยสินประเภทใดตอไปนี้ไมสามารถทําประกันภัยโดยใชกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่
อยูอาศัย 

ก. บาน ทาวนเฮาส 
ข. บานแฝด ตึกแถว 
ค. รานขายของชําในหมูบาน 
ง. หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม 

 
131. เง่ือนไขการสงหลักฐานในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับ
ที่อยูอาศัยไดขยายระยะเวลาจากกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่กําหนดไว 15 วัน 

ก. 20 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน 
ง. 60 วัน 
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132. ตามกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยหากกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย
คลาดเคล่ือนจากมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน แตยังไมต่ํากวารอยละ.................ของมูลคาที่
แทจริงของทรัพยสิน บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน 

ก. รอยละ 50 
ข. รอยละ 60 
ค. รอยละ 70 
ง. รอยละ 80 

 
133. กรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยมีการใหความคุมครองแกทรัพยสินที่เปน
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในวงเงินไมเกิน..........บาท เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดเจนเปนอยางอ่ืน 

ก. 3,000 บาท 
ข. 5,000 บาท 
ค. 8,000 บาท 
ง. 10,000 บาท 

 
134. กรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยมีเง่ือนไขกําหนดใหผูเอาประกันภัยตองชําระเบ้ีย
ประกันภัยภายในกําหนดระยะเวลาเทาไร 

ก. ภายใน 15 วัน 
ข. ภายใน 30 วัน 
ค. ภายใน 45 วัน 
ง. ภายใน 60 วัน 

 
135. ขอใดมิใชความหมายของ “ทรัพยสินภายในส่ิงปลูกสราง” ตามกรมธรรมประกันอัคคีภัย
สําหรับที่อยูอาศัย 

ก. เฟอรนิเจอร เคร่ืองตกแตง ส่ิงติดต้ังตรึงตรา 
ข. เคร่ืองมือ เคร่ืองใชภายในบาน 
ค. ตนไม การจัดแตงสวน สนามหญา 
ง. เคร่ืองเสียง เคร่ืองครัว เคร่ืองนุงหม 

 
136. การทําประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยสามารถทําประกันภัยโดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย
สูงสุดก่ีป 

ก. 5 ป 
ข. 10 ป 
ค. 20 ป 
ง. 30 ป 

 
137. นายประสิทธิ์ทําประกันภัยบานไวในวงเงินเอาประกันภัย 1,400,000 บาท ในขณะที่มูลคาที่
แทจริงของบานเทากับ 2,000,000 บาท หากเกิดเพลิงไหมทําใหบานเสียหายคิดเปนมูลคา 
700,000 บาท ในกรณีนี้บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินเทาไร 

ก. 490,000 บาท 
ข. 700,000 บาท 
ค. 350,000 บาท 
ง. 560,000 บาท 

 
138. ขอใดตอไปนี้มิใชความหมายของความคุมครองของ ภัยเน่ืองจากนํ้า ตามกรมธรรมประกัน
อัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย 

ก. น้ําไหลบา 
ข. น้ําทวม 
ค. การแตกหรือการร่ัวไหลจากระบบทอประปาใตดิน 
ง. ถูกทุกขอ 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 

 
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 
 
1. ภายใตกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ผูเอาประกันภัยสามารถเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากการแทงลูก อันเปนผลมาจากอุบัติเหตุไดหรือไม 

ก. ไมได เพราะเปนขอยกเวนในกรมธรรม 
ข. ไมได เพราะการแทงลูกเปนเหตุการณตอเนื่อง มิใชอุบัติเหตุโดยตรง 
ค. ได เพราะระบุชัดเจนในกรมธรรม 
ง. ได เพราะเปนผลมาจากอุบัติเหตุ 

 
2. นายสมชายมีอาชีพขับรถแท็กซี่ และไดทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไวกับบริษัทประกันภัย
แหงหนึ่ง ตอมานายสมชาย ถูกเกณฑไปเปนทหารและตองปฏิบัติหนาที่ปราบปรามผูกอการรายจน
เสียชีวิต นายสมชายจะไดรับคาชดเชย หรือไม 

ก. ไมได เพราะเปนขอยกเวนในกรมธรรมเร่ืองการปฏิบัติหนาที่ในการปราบปราม 
ข. ไมได เพราะไมไดแจงบริษัทประกันภัยวาจะไปเปนทหาร 
ค. ได เพราะตอนที่ทําประกันภัยไมไดเปนทหาร 
ง. ได แตจํานวนเทาที่เบ้ียประกันภัยเดิมจะซื้อความคุมครองตามอาชีพทหารได 

 
3. นายสมบัติทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ไวกับบริษัท ก. ในวงเงินเอาประกันภัย 300,000 
บาท และกับบริษัท ข. ในวงเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ตอมานายสมบัติ เสียชีวิตจากการถูก
รถชน และไดรับเงินชดเชยจากผูที่ขับรถชน 300,000 บาท ทายาทของนายสมบัติจะเรียกรองจาก
บริษัทประกันภัยไดอีกหรือไม 

ก. ไดจากบริษัท ก. 300,000 บาท และจากบริษัท ข. 200,000 บาท รวม 500,000 บาท 
ข. ไดเฉพาะจากบริษัท ข. 200,000 บาท เพราะไดจากผูที่ขับรถมาชนแลว 300,000 บาท 
ค. ไดเฉพาะจากบริษัท ก. 300,000 บาท เพราะไดจากผูที่ขับรถมาชนแลว 300,000 บาท 

ซึ่งมากกวาที่ไดเอาประกันภัยไวแลว 
ง. ไมไดเลย เพราะมีผูรับผิดชอบไปแทนบริษัทประกันภัยแลว 

 
4. การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึงอะไร 

ก. ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตามปกติไดโดย
ส้ินเชิงในช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

ข. ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานในอาชีพประจําตามปกติไดโดย
ตลอดไป แตทํางานอ่ืนเพ่ือสินจางได 

ค. ทททุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจําและอาชีพ
อ่ืน ๆ โดยส้ินเชิงตลอดไป 

ง. ไมมีขอใดถูก 
 
5. บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ในระหวางระยะเวลา
เอาประกันภัยไดหรือไม 

ก. ไมได แตบริษัทมีสิทธ์ิที่จะไมตออายุกรมธรรมได 
ข. ได โดยมีหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผู

เอาประกันภัยโดยตองคืนเบ้ียประกันภัยใหผูเอาประกันภัย หลังจากหักเบ้ียประกันภัย
สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมนี้ไดใชบังคับมาแลวออกตามสวน 

ค. ได โดยมีหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผู
เอาประกันภัยโดยตองคืนเบ้ียประกันภัยใหผูเอาประกันภัยตามสวนที่ไดใหความคุมครอง 
หลังจากหักเบ้ียประกันภัยตามอัตราเบ้ียประกันภัยระยะส้ัน 

ง. ได โดยมีหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผู
เอาประกันภัยโดยตองคืนเบ้ียประกันภัยใหผูเอาประกันภัยตามสวนที่ไดใหความคุมครอง 
หลังจากหักเบ้ียประกันภัยตามอัตราเบ้ียประกันภัยระยะส้ัน 
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6. การใหความคุมครองการเสียชีวิตตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลมีขอกําหนด
อยางไร 

ก. ความบาดเจ็บที่ได รับทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิตทันทีจากอุบัติเหตุที่ไดรับความ
คุมครอง 

ข. ความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิด
อุบัติเหตุ ทั้งนี้ตองเปนอุบัติเหตุทีมีสาเหตุหรือเกิดข้ึนในเวลาคุมครอง 

ค. ความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวติดตอกันในโรงพยาบาล
ในฐานะคนไขในและเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บน้ัน 

ง. ถูกทุกขอ 
 
7. ในการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หากผูเอาประกันภัยเสียแขนหนึ่งขางและสายตาหนึ่งขาง 
จะไดรับการชดเชยอยางไร 

ก. ไดรับชดเชย 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. ไดรับชดเชย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ค. ไดรับชดเชย 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. ไดรับชดเชย 25% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 
8. การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรส้ินเชิง หมายความวาอยางไร 

ก. อวัยวะนั้นถูกตัดออก 
ข. การสูญเสียอวัยวะรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะนั้น โดยถาวร

ส้ินเชิง 
ค. ถูกทั้ง ก และ ข 
ง. อวัยวะนั้นถูกตัดขาด และรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะโดยส้ินเชิง

ช่ัวระยะเวลาหน่ึง 
 
9. นายเกง ทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยมีเงื่อนไขและจํานวนเงินเอาประกันภัย ดังน้ี 
- เสียชีวิต 100,000 บาท 
- สูญเสียอวัยวะและสายตา 100,000 บาท 
- ทุพพลภาพถาวร 100,000 บาท 
- คารักษาพยาบาล 10,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง 

10. ตอมานายเกงประสบอุบัติเหตุตกตึก มีคารักษาพยาบาล 12,000 บาท และตองถูกตอแขน 1 
ขางตอมาอีก 50 วัน นายเกงเกิดทุพพลภาพถาวร กรณีน้ีบริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทน
เทาใด 

ก. 260,000 บาท 
ข. 110,000 บาท 
ค. 310,000 บาท 
ง. 262,000 บาท 

 
11. นายดํา ทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไว กับบริษัทประกันภัย 3 แหง แหงละ 100,000 บาท
โดยมีขอตกลงคุมครอง คารักษาพยาบาลแหงละ 10,000 บาท ตอมานายดําประสบอุบัติเหตุ และ
ไดจายคารักษาพยาบาลไปทั้งส้ิน 22,000 บาท นายดําสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยไดทั้งหมดเทาใด 

ก. 22,000 บาท 
ข. 30,000 บาท 
ค. 100,000 บาท 
ง. 330,000 บาท 
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12. นายอํ่า เปนครูที่โรงเรียนอนุบาล ไดทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไวกับบริษัทหน่ึง ตอมา
นายอํ่าเปล่ียนอาชีพเปนพนักงานขับรถบรรทุกโดยมิไดแจงบริษัทประกันภัยและประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิต นายอํ่าจะไดรับการชดเชยหรือไม 

ก. ได เต็มตามจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว 
ข. ได 50% ของจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว เพราะไมไดแจงการเปล่ียนอาชีพ 
ค. ไดแตจํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเทาที่เบ้ียประกันภัยที่นายอํ่าไดจายไปสําหรับภัย

ของอาชีพเดิม และซ้ือความคุมครองสําหรับอาชีพใหมได 
ง. ไมได เพราะไมไดแจงใหบริษัทประกันภัยทราบ ถือเปนการปกปดขอเท็จจริง 

 
13. นายเจ ไดเขารวมการแขงขันเจ็ทสกี ประสบอุบัติเหตุขาหักและจายคารักษาพยาบาลไป 
52,000 บาท โดยนายเจ ไดทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล มาตรฐานแบบ อบ.1 ไวกับบริษัท
ประกันภัยมีขอตกลงความคุมครองคารักษาพยาบาล 60,000 บาท นายเจ จะไดรับการชดใชคา
สินไหมทดแทนอยางไร 

ก. ไดรับการชดใชคารักษาพยาบาล 60,000 บาท เต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. ไดรับการชดใชคารักษาพยาบาล 52,000 บาท ตามที่จายจริง 
ค. ไดรับการชดใชคารักษาพยาบาล 52,000 บาท และคาอนามัยอีก 8,000 บาท 
ง. ไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนเลย เพราะเปนขอยกเวนในกรมธรรม 

 
14. นายเต ทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ปแรก โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 
คารักษาพยาบาล 10,000 บาท ตอมานายเต ไดพยายามฆาตัวตายแตไมสําเร็จ อยางไรก็ตาม 
นายเตตองจายคารักษาพยาบาลไป 12,300 บาท นายเตจะไดรับการชดเชยหรือไมอยางไร 

ก. ไดรับชดเชยคารักษาพยาบาล 10,000 บาท 
ข. ไดรับชดเชยคารักษาพยาบาล 12,300 บาท 
ค. ไมไดรับคาชดเชยเลย เพราะพยายามฆาตัวตาย 
ง. ไมไดรับคาชดเชย เพราะเปนกรมธรรมประกันภัยปแรก 

 
15. ภัยใดที่ผูเอาประกันภัยสามารถซ้ือความคุมครองเพ่ิมไดจากเอกสารแนบทายกรมธรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

ก. การฆาตัวตาย 
ข. การไดรับเช้ือโรค 
ค. การทะเลาะวิวาท 
ง. การลาสัตวปา 

 
16. ความบาดเจ็บทางรางกายที่ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 
คือขอใด 

ก. ขณะที่ชกมวย 
ข. ขณะเลนบันจ้ีจ๊ัมพ 
ค. ขณะเลนสกีนํ้า 
ง. ขณะเลนเรือใบ 

 
17. เบ้ียประกันภัยขั้นตํ่าตอกรมธรรมของการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนเทาใด 

ก. 300 บาท 
ข. 200 บาท 
ค. 500 บาท 
ง. ไมมีการกําหนด 

 
18. ขอใดมิใชขอยกเวนในกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

ก. ความบาดเจ็บทางรางกายขณะโดยสารเฮลิคอปเตอร 
ข. ความบาดเจ็บทางรางกายขณะดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเคร่ืองชวยหายใจใตนํ้า 
ค. ความบาดเจ็บทางรางกายขณะเลนเจ็ทสกี 
ง. ความบาดเจ็บทางรางกายขณะเลนสเก็ต 
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การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู 
 
19. ปจจัยในขอใดมีความเก่ียวของกับเบ้ียประกันภัยของการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมูมาก
ที่สุด 

ก. อายุของผูเอาประกันภัย 
ข. จํานวนรอยละของผูหญิงตอผูรับการคุมครอง 
ค. อาชีพของผูเอาประกันภัย 
ง. ระยะเวลาการคุมครอง 

 
20. อัตราคาจางหรือคาบําเหน็จสูงสุดสําหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมูเปนรอยละ
เทาใดของเบ้ียประกันภัย 

ก. 18 
ข. 15 
ค. 13 
ง. 23 

 
21. อัตราคาจางหรือคาบําเหน็จที่กําหนดไวสูงสุดสําหรับการประกันภัยโรคมะเร็งเปนรอยละเทาใด
ของเบ้ียประกันภัย 

ก. ปแรกรอยละ 18 ปตอไปรอยละ 15 
ข. ปแรกรอยละ 18 ปตอไปรอยละ 13 
ค. 15 
ง. 18 

 
22. ขอใดมิใชขอยกเวนสําหรับสัญญาคุมครองการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล (หมวด 1) ของ
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู 

ก. การรักษาโรคประสาท 
ข. การคลอดบุตร 
ค. การบริการโดยศัลยแพทย 
ง. การวางยาสลบ 

 
23. สัญญาคุมครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการปวยไขที่มีคาใชจายสูง ภายใตกรมธรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู บริษัทประกันภัยตองรับผิดชอบคาใชจายที่คุมครองอยางไร 

ก. บริษัทจะจายรอยละ 80 ของคาใชจายคุมครอง 
ข. บริษัทจะจายรอยละ 100 ของคาใชจายคุมครอง 
ค. บริษัทจะจายรอยละ 80 ของคาใชจายคุมครองที่จายไปเฉพาะสวนที่เกินจํานวนเงินความ

เสียหายสวนแรก 
ง. บริษัทจะจายรอยละ 100 ของคาใชจายคุมครองที่จายไปเฉพาะสวนที่เกินจํานวนเงินความ

เสียหายสวนแรก 
 
24. การผาทองเพราะการต้ังครรภนอกมดลูก ในสัญญาคุมครองการคลอดบุตรในกรมธรรมประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพหมู จะไดรับคาชดเชยตอคร้ังอยางไร 

ก. ตามจํานวนที่จายจริง หรือไมเกินรอยละ 50 ของผลประโยชนสูงสุดที่กําหนดไว แลวแต
จํานวนใดจะนอยกวา 

ข. ตามจํานวนที่จายจริง หรือไมเกินรอยละ 150 ของผลประโยชนสูงสุดที่กําหนดไว แลวแต
จํานวนใดจะนอยกวา 

ค. ตามจํานวนที่จายจริง หรือไมเกินรอยละ 200 ของผลประโยชนสูงสุดที่กําหนดไว แลวแต
จํานวนใดจะนอยกวา 

ง. ตามที่จายจริง หรือไมเกินผลประโยชนสูงสุดที่กําหนดไว แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา 
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25. ในการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในการแทงลูก จะไดรับการชดเชยตามสัญญา
คุมครองการคลอดบุตรภายใตกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมูหรือไม อยางไร 

ก. ไมได เพราะเปนขอยกเวนในกรมธรรม 
ข. ไดรับ ตามจํานวนที่จายไปจริง 
ค. ไดรับ ตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินจํานวนผลประโยชนสูงสุดที่กําหนดไวในตาราง 
ง. ไดรับ ตามจํานวนที่จายไปจริง หรือไมเกินรอยละ 50 ของผลประโยชนสูงสุด ตามที่

กําหนดไวในตารางแลวแตจํานวนใดจะนอยกวา 
 
26. การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู โดยปกติใหความคุมครองตอผูไดรับความคุมครองถึง
อายุเทาใด 

ก. 55 ป 
ข. 65 ป 
ค. 70 ป 
ง. 75 ป 

 
27. ขอใดมิใชผลประโยชนในสัญญาคุมครองการอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลตามกรมธรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู 

ก. คาบริการสําหรับใชหองผาตัด 
ข. คาบริการแพทยสําหรับยาสลบและการวางยาสลบ 
ค. คาบริการรถพยาบาล 
ง. คาบริการโดยศัลยแพทย 

 
28. การพักรักษาตัวเพ่ือการพักผอนหรืออนามัยในโรงพยาบาลในฐานะคนไขในไดรับความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมูหรือไม 

ก. ได เพราะไมไดระบุยกเวนไวในขอยกเวนทั่วไป 
ข. ไมได เพราะมีการระบุยกเวนไว 
ค. ได หากเปนการส่ังการโดยแพทยผูรักษา 
ง. ไดหากมีการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมไว 

 
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (ฉบับมาตรฐาน) 
 
29. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ใหความคุมครองอะไรบาง 

ก. การเสียชีวิตและคารักษาพยาบาล 
ข. การเสียชีวิตและการสูญเสียมือ เทา และสายตา 
ค. การเสียชีวิตหรือการสูญเสียมือ เทา และสายตา และคารักษาพยาบาล 
ง. การเสียชีวิตหรือการสูญเสียมือ เทา และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรและค า

รักษาพยาบาล 
 
30. เบ้ียประกันภัยของการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ขึ้นอยูกับอะไร 

ก. จํานวนวันที่เดินทาง 
ข. อาชีพของผูเอาประกันภัย 
ค. พาหนะที่ใชในการเดินทาง 
ง. ระยะทางที่เดินทาง 

 
31. นายดํา เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม โดยไดทําประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไวกับบริษัทเอ 
ในระหวางที่อยูเชียงใหม นายดํา ซอนทายมอเตอรไซคและไดรับบาดเจ็บ ตองถูกตัดมือ 1 ขาง 
ต้ังแตขอมือ นายดํา จะไดรับเงินชดเชยจากบริษัท เอ อยางไร 

ก. ไดรับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. ไดรับ 75% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ค. ไดรับ 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. ไมไดรับเลย 
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32. ขอใดมิใชขอยกเวนในกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
ก. การฆาตัวตาย 
ข. การโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพ่ือบรรทุกผูโดยสาร 
ค. การปนเขาหรือไตเขา 
ง. การแทงลูก 

 
33. นายเอก เดินทางไปเที่ยวจังหวัดลําพูน โดยไดทําประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไวกับบริษัท
ตองสอง โดยมีความคุมครองคารักษาพยาบาล 5,000 บาท ในขณะทองเที่ยวในจังหวัดลําพูน 
นายเอก ไดถูกชักชวนใหขึ้นชกมวยสมัครเลน เม่ือนายเอกกาวขึ้นเวทีเกิดพลาดตกบันไดแขนหัก
จายคารักษาพยาบาลไป 2,000 บาท นายเอกสามารถเรียกรองจากบริษัท ตองสอง ไดหรือไม 
อยางไร 

ก. ไมได เพราะการชกมวยเปนขอยกเวนในกรมธรรม 
ข. ได 2,000 บาท 
ค. ได 5,000 บาท 
ง. ไมได เพราะอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนมิไดเกิดในขณะเดินทางไป หรือเดินทางกลับ 

 
 
การประกันภัยผูเลนกอลฟ 
 
34. กรมธรรมประกันภัยผูเลนกอลฟ ใหความคุมครองอะไรบาง 

ก. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
ข. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก ความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย อุปกรณการ

เลนกอลฟ และรางวัลพิเศษสําหรับ “โฮล-อิน-วัน” 
ค. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก อุปกรณการเลนกอลฟ รางวัลพิเศษสําหรับ “โฮล-อิน-วัน” 

คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่ตองชดใชใหกับผูเรียกรอง 
ง. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่ตองชดใชใหกับผูเรียกรอง

และอุปกรณการเลนกอลฟ 
 
35. กรมธรรมประกันภัยผูเลนกอลฟกําหนดจํานวนเงินความรับผิดพ้ืนฐานสําหรับความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกเทาใด 

ก. 500,000 บาท 
ข. 300,000 บาท 
ค. 200,000 บาท 
ง. 100,000 บาท 

 
36. หากผูเอาประกันภัยประสงคที่จะใหบริษัทประกันภัยเพ่ิมจํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับ
การใหความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกจากจํานวนเงินพ้ืนฐานที่กําหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัยผูเลนกอลฟ บริษัทสามารถกระทําไดหรือไมอยางไร 

ก. ไมได เน่ืองจากเปนกรมธรรมมาตรฐานที่มีการระบุจํานวนเงินจํากัดความรับผิดไวแนนอน 
ข. ได โดยคิดอัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิม 0.250% ตอป 
ค. ได โดยคิดอัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิม 0.010% ตอป 
ง. ได โดยคิดอัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิม 0.065% ตอป 

 
37. ผูเอาประกันภัยสามารถไดรับรางวัลพิเศษสําหรับ “โฮล-อิน-วัน” ก่ีคร้ังในระยะเวลาที่เอา
ประกันภัยของแตละกรมธรรมประกันภัยผูเลนกอลฟ 

ก. เทาจํานวนคร้ังที่สามารถทํา “โฮล-อิน-วัน” ได 
ข. 3 คร้ัง 
ค. 2 คร้ัง 
ง. 1 คร้ัง 
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38. การใหความคุมครองความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัยในกรมธรรมประกันภัยผูเลน
กอลฟมีอะไรบาง 

ก. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร การรักษาพยาบาล 
ข. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา การทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร การทุพพลภาพ

ส้ินเชิง ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล 
ค. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา การทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร การทุพพลภาพ

ช่ัวคราว การรักษาพยาบาล 
ง. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา การทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร การทุพพลภาพ

ช่ัวคราว การรักษาพยาบาลและการสูญเสียรายไดเน่ืองจากการบาดเจ็บ 
 
การประกันภัยเจาบาน 
 
39. ขอใดถูกตองที่ สุดในลักษณะของการประกันภัยประเภทเจาบาน (HOUSEHOLDER’S 
INSURANCE) 

ก. ใหความคุมครองการประกันอัคคีภัยสําหรับบานอยูอาศัยระยะยาว 1 – 30 ป 
ข. ใหความคุมครองหลายอยาง อาทิเชน อัคคีภัย น้ําทวม โจรกรรม สําหรับที่พักอาศัย 
ค. ใหความคุมครองทั้งตออาคาร ที่พักอาศัยและทรัพยสินภายในสําหรับความเสียหายที่

เกิดข้ึนจากภัยที่ระบุไว อาทิเชน อัคคีภัย น้ําทวม โจรกรรม แผนดินไหว ความรับผิดตาม
กฎหมาย 

ง. ใหความคุมครองทั้งตออาคารที่พักอาศัยและทรัพยสินภายใน สําหรับความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากภัยที่มิไดมีการระบุไวเปนขอยกเวน 

 
40. คาบําเหน็จสูงสุดที่จะไดรับจากการประกันภัยประเภทเจาบาน คิดเปนรอยละเทาไรของเบ้ีย
ประกันภัย 

ก. 23 
ข. 18 
ค. 15 
ง. 12 

 
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด 
  
41. ขอใดอธิบายถึงลักษณะความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิดไดถูกตอง
ที่สุด 

ก. คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายทุกชนิด ยกเวนความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับ
อุปกรณอีเล็คโทรนิค 

ข. คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพของทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
อุบัติภัยใด ๆ ที่ไมไดมีการระบุยกเวนไวในกรมธรรม 

ค. คุมครองเหมือนกับการประกันอัคคีภัย และมีการระบุความคุมครองเพ่ิมเติม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
42. ถาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิดแบบอุตสาหกรรม (IAR) ของโรงงาน
แหงหน่ึง ระยะเวลาเอาประกันภัยต้ังแต 1 ม.ค. 2540 – 1 ม.ค. 2541 จํานวนเงินเอาประกันภัย 
100 ลานบาท โดยมีการกําหนดความรับผิดตอความเสียหายสวนแรก (deductible) 20,000 บาท 
ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง ยกเวนความเสียหายที่เกิดข้ึนจากไฟไหม ฟาผา ภัยระเบิด ภัยนํ้าทวม ตอมา
ไดเกิดความเสียหายข้ึนดังนี้ 
คร้ังที่ 1 เกิดเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 40 สาเหตุเกิดจากน้ําทวม ทําใหทรัพยสินเสียหาย มูลคา 100,000 
บาท 
คร้ังที่ 2 เกิดเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 40 สาเหตุเกิดจากทอนํ้าแตก ทําใหทรัพยสินเสียหาย มูลคา 
80,000 บาท ผูเอาประกันภัยควรไดรับการชดใชอยางใดจึงจะถูกตอง 

ก. ไดรับการชดใชคร้ังแรก 100,000 บาท คร้ังที่ 2  60,000 บาท 
ข. ไดรับการชดใชคร้ังแรก 80,000 บาท คร้ังที่ 2  60,000 บาท 
ค. ไดรับการชดใชคร้ังแรก 100,000 บาท คร้ังที่ 2  80,000 บาท 
ง. ไดรับการชดใชคร้ังแรก 80,000 บาท คร้ังที่ 2  80,000 บาท 
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43. เหตุผลขอใดบอกถึงการที่ผูเอาประกันภัยตองมีความรับผิดชอบเองสําหรับความเสียหายสวน
แรก (deductible) ไดถูกตองที่สุด 

ก. เพราะจะทําใหบริษัทประกันภัยชดใชคาสินไมทดแทนนอยลง 
ข. เพราะจะทําใหบริษัทประกันภัยไมตองเสียเวลาเมื่อเกิดความเสียหาย 
ค. เพราะจะทําใหผูเอาประกันภัยใชความระมัดระวังในการดูแลทรัพยสินของตนเอง โดยจะ

กําหนดเปนวงเงินเทาใดก็ได 
ง. เพราะจะทําใหผูเอประกันภัยใชความระมัดระวังในการดูแลทรัพยสินของตนเอง โดย

กําหนดเปนวงเงินที่เหมาะสมระดับหนึ่ง 
 
44. เจาของโรงงานผลิตกระดาษแหงหนึ่ง ทําประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิดแบบอุตสาหกรรม
สําหรับการประกันภัยทรัพยสิน ดังนี้ 
อาคารที่ใชเปนโรงงาน จํานวนเงินเอาประกันภัย 350 ลานบาท 
อาคารสํานักงาน จํานวนเงินเอาประกันภัย 40 ลานบาท 
โกดังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ จํานวนเงินเอาประกันภัย 50 ลานบาท ตอมาไดเกิดความเสียหาย
ขึ้นดังนี้ อาคารที่ใชเปนโรงงานมีการแตกราว พังทลายเน่ืองจากมีการทรุดตัวของพ้ืนดิน คิดเปน
มูลคาความเสียหาย 10 ลานบาท และอาคารที่ใชเปนโกดังเกิดไฟไหมขึ้นในวันเดียวกัน คิดเปน
มูลคาความเสียหายอีก 10 ลานบาท เจาของโรงงานจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยหรือไม อยางไร 

ก. ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนทั้งอาคารโรงงานและโกดังรวม 20 ลานบาท 
ข. ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะอาคารโรงงาน 10 ลานบาท 
ค. ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะโกดัง 10 ลานบาท 
ง. ไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนแตอยางใด 

 
45. ความเสียหายที่ไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดแบบ
อุตสาหกรรมยกเวนขอใด 

ก. ทรัพยสินถูกโจรกรรมโดยไมปรากฏรองรอย 
ข. ความสูญเสียหรือความเสียหายของขอมูลในคอมพิวเตอร 
ค. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการร่ัวไหลของทอดับเพลิงในอาคาร 
ง. ความเสียหายที่เกิดจากการระเบิดของแกส 

 
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน (Public Liability Insurance 
Policy) 
 
46. ขอแตกตางของการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน (Public Lirability 
Insurance) กับการประกันภัยทั่ว ๆ ไป คือ 

ก. วัตถุที่เอาประกันภัยคือทรัพยสินของผูเอาประกันภัย 
ข. วัตถุที่เอาประกันภัยคือความรับผิดตามกฎหายของผูเอาประกันภัยที่มีตอผูเสียหาย 
ค. วัตถุที่เอาประกันภัยคือทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย 
ง. วัตถุที่เอาประกันภัยคือทรัพยสินของลูกจางของผูเอาประกันภัย 

 
47. การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกใหความคุมครองตอการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ 
หรือการเจ็บปวยและความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลใด 

ก. ลูกจางของผูเอาประกันภัย 
ข. บุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัย 
ง. บุคคลอ่ืนซึ่งเขามาใชบริการในสถานที่เอาประกันภัย 

 
48. ผูรับประโยชนจากการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน 

ก. ผูประสบภัย 
ข. ผูเอาประกันภัย 
ค. เจาของกิจการ 
ง. ถูกทุกขอ 
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การประกันภัยโจรกรรม 
 
49. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่ากวามูลคาเต็ม (First Loss Sum Insured) ในการ
ประกันภัยโจรกรรม หมายถึง 

ก. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเปนไปไดวาความสูญเสีย
ตอคร้ังสูงสุดเปนเทาใด โดยมีเง่ือนไข Average Clause 

ข. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเปนไปไดวาความสูญเสีย
ตอคร้ังสูงสุดเปนเทาใด โดยมีเง่ือนไข Average Clause 

ค. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่ากวาราคาทรัพยสิน เพ่ือใหเสียเบ้ียประกันภัยนอย
ที่สุด และไดรับการชดใชเต็มราคาทรัพยสิน 

ง. เปนการกําหนดความรับผิดสวนแรกไวเพ่ือปองกันความประมาทเลินเลอของผูเอา
ประกันภัย 

 
50. การประกันภัยโจรกรรมนั้นผูซ้ือประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุมครองได 3 แบบ คือ แบบ 
จร.1, แบบ จร.2 และแบบ จร.3 ทั้ง 3 แบบนี้ใหความคุมครองที่เหมือนกันคือ 

ก. คุมครองการลักทรัพยที่ไมปรากฏรองรอยงัดแงะ 
ข. คุมครองการลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยงัดแงะ 
ค. คุมครองความเสียหายตอตัวอาคารที่เก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ง. ถูกทั้ง 3 ขอ 

 
51. นายเศรษฐา ไดทําประกันภัยโจรกรรมแบบ จร. 2 ไว ตอมามีคนรายลอบเขาบานของนาย
เศรษฐาเพ่ือหวังจะขโมยทรัพยสินดวยการใชวัตถุระเบิด ทําใหประตูบานไดรับความเสียหาย นาย
เศรษฐา จะไดรับการชดใชตามกรมธรรมประกันภัยนี้หรือไม 

ก. ไมได เพราะคนรายยังไมไดขโมยทรัพยสิน 
ข. ไมได เพราะกรมธรรมประกันภัยโจรกรรมแบบ จร.2 ไมคุมครองการงัดแงะที่ปรากฏ

รองรอย 
ค. ได เพราะกรมธรรมประกันภัยโจรกรรมแบบ จร.2 คุมครองการงัดแงะที่ปรากฏรองรอยและ

การชิงทรัพยปลนทรัพย 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
การประกันภัยการขนสงเงินสด (Money Insurance Policy) 
 
52. นายแดงเปนพนักงานอยูบริษัทแหงหนึ่ง ซ่ึงมีหนาที่เปนพนักงานรักษาเงินในบริษัท ตอมานาย
แดงเกิดติดการพนันจึงยักยอกเงินในบริษัทไป จากตัวอยางน้ีเจาของบริษัทควรเลือกซ้ือการ
ประกันภัยประเภทใด 

ก. การประกันภัยขนสงเงินสด แบบ ปง. 1 
ข. การประกันภัยขนสงเงินสด แบบ ปง. 2 
ค. การประกันภัยขนสงเงินสด แบบ ปง. 3 
ง. การประกันภัยขนสงเงินสด แบบ ปง. 1 ,ปง. 2 ,ปง. 3 

 
53. ในกรมธรรมประกันภัยสําหรับเงินตามแบบ ปง. 1 มีความคุมครองดังนี้ 

ก. ความสูญเสียของเงินสดอันเกิดจากการกระทําสูญหาย 
ข. ความสูญเสียของเงินสดอันเกิดจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย 
ค. ความสูญเสียของเงินสดอันเกิดจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย รวมทั้งการพยายามกระทํา

การดังกลาว 
ง. ถูกทุกขอ 
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54. ขอยกเวนในกรมธรรมประกันภัยสําหรับเงิน ในขอตกลงคุมครองตามแบบ ปง. 1 และ ปง. 2 
ไมคุมครองการสูญเสียอันเกิดจากหรือสืบเน่ืองจาก 

ก. การฉอโกง หรือยักยอก ไมวาจะกระทําดวยตนเองหรือผูอ่ืน 
ข. การปลอมแปลงเอกสาร การถอนเงินสด ความผิดพลาดหรือการละเลยในการทําบัญชีหรือ

การคํานวณ 
ค. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) 
ง. ถูกทุกขอ 

 
การประกันภัยงานติดตั้งเคร่ืองจักร (Erection All Risks  Insurance Policy) 
 
55. การพิจารณารับประกันภัยงานติดต้ังเคร่ืองจักรและกําหนดเบ้ียประกันภัยจะพิจารณาจากปจจัย
ใด 

ก. ประสบการณและความชํานาญในการติดต้ังและระยะเวลาในการติดต้ัง 
ข. สภาวะแวดลอมบริเวณสถานที่ติดต้ังและมาตรการรักษาความปลอดภัย และระบบ

ประกันภัย 
ค. เทคนิคเฉพาะของการคิดต้ังและตารางการดําเนินการติดต้ัง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
56. ระยะเวลาในการทดลองเดินเคร่ืองของการประกันภัยงานติดต้ังเคร่ืองจักร (EAR) กําหนดไว
อยางไร 

ก. ไมเกิน 2 สัปดาห 
ข. ไมเกิน 3 สัปดาห 
ค. ไมเกิน 4 สัปดาห 
ง. ไมเกิน 5 สัปดาห 

 
57. การประกันภัยงานติดต้ังเคร่ืองจักร (EAR) จะคุมครอง 

ก. ต้ังแตเคร่ืองจักรไดยกลงยังสถานที่ ที่จะติดต้ังจนติดต้ังเสร็จ 
ข. ต้ังแตเคร่ืองจักรทดลองเดินเคร่ือง 
ค. ต้ังแตเคร่ืองจักรไดยกลงยังสถานที่ ที่จะติดต้ังจนถึงการติดต้ัง และทําการทดลอง

เดินเคร่ืองแลวเสร็จ 
ง. ต้ังแตติดต้ังเสร็จและทดลองเดินเคร่ืองไมเกิน 15 วัน 

 
58. ขอใดเปนขอยกเวนที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยงานติดต้ังเคร่ืองจักร 

ก. ความผิดพลาดในการติดต้ัง 
ข. การซอมแซมตามปกติ 
ค. เคร่ืองจักรหลนลงมาจากการยกขึ้นยกลง 
ง. ความเสียหายแกทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

 
การประกันภัยเคร่ืองอุปกรณอีเล็กทรอนิกส 
 
59. ทรัพยสินใดที่สามารถเอาประกันภัยในกรมธรรมเคร่ืองอุปกรณอีเล็กทรอนิกสได 

ก. เคร่ืองคอมพิวเตอร 
ข. เคร่ืองเอกซเรย เคร่ืองฉายรังสี 
ค. เคร่ืองโทรคมนาคม เชน ระบบเรดา เคร่ืองถายทอดสัญญาณวิทยุ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
60. ผูเชาเคร่ืองอุปกรณอีเล็กทรอนิกสสามารถเอาประกันภัยเคร่ืองอุปกรณอีเล็กทรอนิกสนั้นได
หรือไม 

ก. ไมไดเพราะไมไดเปนเจาของ 
ข. ไดเพราะความเสียหายตอเคร่ืองอุปกรณอีเล็กทรอนิกสน้ันผูเชาตองรับผิดชอบตามสัญญา

เชา 
ค. ไมไดเพราะไมมีสวนไดเสีย 
ง. ไมมีขอใดถูก 
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การประกันภัยปายโฆษณา 
 
61. ปจจุบันทานจะเห็นวามีการติดต้ังปายโฆษณาอยูบริเวณหลังคาของอาคารบานเรือนหรือ
บริเวณส่ีแยกริมถนนที่มีผูสัญจรไปมา ดังนั้นจึงไดมีการออกแบบกรมธรรมฯ ปายโฆษณาเพื่อมุงให
ความคุมครอง 

ก. ความสูญเสียหรือเสียหายตอปายโฆษณา 
ข. ความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผูสัญจรไปมา 
ค. ความเสียหายตอทรัพยสินของผูสัญจรไปมา 
ง. ถูกทุกขอ 

 
62. การประกันภัยปายโฆษณามีขอยกเวนไมคุมครอง คือ 

ก. การใชงานมากเกินขนาด ใหความรองสูงเกินขนาด หรือเรงเคร่ืองเกินกําลัง 
ข. ความเสียหายจากอัคคีภัย ฟาผา 
ค. ความเสียหายจากการลักทรัพย 
ง. ความเสียหายตอชีวิตหรือรางกายหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

 
การประกันภัยปศุสัตว 
 
63. ประโยชนของการประกันภัยปศุสัตวคือ  

ก. เกษตรกรเกิดความมั่นใจในความมั่นคงของอาชีพมากขึ้น 
ข. เกษตรกรสามารถนําเอากรมธรรมประกันภัยไปใชเปนหลักประกันการกูยืมเงิน 
ค. การะประกันภัยนี้ชวยพัฒนาการเล้ียงสัตวใหแกเกษตรกรในทางออมเน่ืองจากมีเง่ือนไขให

เกษตรกรตองปฏิบัติ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
64. การชดใชคาสินไหมทดแทนของการประกันภัยปศุสัตวจะพิจารณาจาก 

ก. มูลคาที่แทจริงของสัตวที่เอาประกันภัย ณ วันที่ทําประกันภัย 
ข. มูลคาที่แทจริงของสัตวที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความเสียหาย แตไมเกินจํานวนเงินเอา

ประกันภัยที่ระบุไวตามหนาตารางกรมธรรมหักดวยคาซาก (ถามี) 
ค. มูลคาที่แทจริงของสัตวที่เอาประกันภัย ณ ราคาตลาด 
ง. คิดเฉล่ียระหวางมูลคาที่แทจริงของสัตวที่เอาประกันภัย ณ วันที่ทําประกันภัยราคาตลาด

ในปจจุบัน 
 
การประกันภัยสําหรับผูโดยสารเรือโดยสารรับจาง 
 
65. การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับผูโดยสารเรือโดยสารรับจางเปนขั้นตํ่า และขั้นสูงนั้นมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 

ก. ใหบริษัทประกันภัยใชดุลยพินิจในการรับประกันภัยตามความเส่ียงภัยที่มีลักษณะแตกตาง
กัน 

ข. เพ่ือใหผูเอาประกันภัยเลือก หากตองการเสียเบ้ียนอยความคุมครองก็จะนอยลงดวย 
ค. เพ่ือเปนการจูงใจใหเจาของเรือทําประกันภัย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
66. กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2539) กําหนดใหเรือโดยสารรับจางจะตองทํา
ประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยผูโดยสารเรือโดยสารรับจาง ซ่ึงเรือโดยสารรับจางที่เขา
หลักเกณฑจะตองทําประกันภัยคือ 

ก. เรือที่รับจางอยูทั่วไป 
ข. เรือที่รับจางบรรทุกผูโดยสารเกินย่ีสิบคน 
ค. เรือที่รับจางบรรทุกผูโดยสารเกินสิบสองคน 
ง. เรือที่รับจางบรรทุกผูโดยสารเกินสองคนเพ่ือแสวงหากําไร 
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67. กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2539) กําหนดใหเจาของเรือโดยสารรับจางตองทํา
ประกันภัยใหกับผูโดยสารนั้น มีผลใชบังคับเมื่อไร 

ก. ต้ังแต 29 เมษายน 2535 
ข. ต้ังแต 29 เมษายน 2536 
ค. 29 เมษายน 2539 
ง. ต้ังแต 29 เมษายน 2540 

 
68. การประกันภัยผูโดยสารเรือโดยสารรับจาง คุมครองดังนี้ 

ก. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูโดยสารโดยอุบัติเหตุ
จากการใชเรือ 

ข. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูโดยสารโดยอุบัติเหตุ
จากการใชเรือและผูที่กําลังขึ้นหรือลงเรือ 

ค. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูโดยสารโดยอุบัติเหตุ
จากการใชเรือ รวมทั้งผูที่ไดรับอุบัติเหตุขณะยืนรอที่ทานํ้า 

ง. ถูกทุกขอ 
 
69. การซ้ือความคุมครองเพ่ิมในการประกันภัยสําหรับการประกันภัยผูโดยสารเรือโดยสารรับจาง
นอกเหนือจากความคุมครองที่ไดรับตามการประกันภัยภาคบังคับผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบ้ีย
ประกันภัยเพ่ิมขึ้นเทาใด 

ก. รอยละ 0.01 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เพ่ิมขึ้น 
ข. รอยละ 0.02 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เพ่ิมขึ้น 
ค. รอยละ 0.05 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เพ่ิมขึ้น 
ง. รอยละ 0.5 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เพ่ิมขึ้น 

 
การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 
 
70. กฎหมายคุมครองแรงงานไดกําหนดใหนายจางตองจายเงินสมทบเขากองทุนทดแทนแรงงาน
นายจางในที่นี้หมายถึงนายจางที่มีลูกจางต้ังแตก่ีคนขึ้นไป 

ก. 10 คนขึ้นไป 
ข. 20 คนขึ้นไป 
ค. 30 คนขึ้นไป 
ง. 40 คนขึ้นไป 

 
71. การพิจารณาการรับประกันภัยเงินทดแทนแรงงานผูรับประกันภัยจะตองคํานึงถึงองคประกอบ
ใด 

ก. การบริหารและการจัดการของผูเอาประกันภัย 
ข. ฐานะการเงินของผูเอาประกันภัย 
ค. สถิติความเสียหายที่เก่ียวกับความบาดเจ็บของพนักงานหรือลูกจางของผูเอาประกันภัย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
72. ในกรณีใดบางที่นายจางตองจายเงินทดแทนใหถูกตอง 

ก. ลูกจางเสพเคร่ืองดองของเมาจนไมสามารถครองสติได 
ข. ลูกจางจงใจทําใหตนเองประสบอันตราย 
ค. ลูกจางยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตราย 
ง. ลูกจางประสบอันตรายไดรับความเจ็บปวยจากการทํางาน 

 
การประกันภัยความซ่ือสัตย 
 

73. การประกันภัยความซ่ือสัตยใหความคุมครองอยางไร 
ก. ใหความคุมครองความรับผิดของนายจางที่มีตอลูกจาง 
ข. ใหความคุมครองทรัพยสินของนายจาง 
ค. ใหความคุมครองการทุจริตและเอาเปรียบของนายจางที่มีตอลูกจาง 
ง. ใหความคุมครองนายจางตอความสูญเสียทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการทุจริตของลูกจาง 
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74. การประกันภัยความซ่ือสัตยตางกับการประกันภัยโจรกรรมอยางไร 

ก. การประกันภัยความซ่ือสัตยมุงใหความคุมครองความสูญเสียจากการทุจริตของพนักงาน
หรือลูกจางในกิจการ สวนประกันภัยโจรกรรมมุงใหความคุมครองทรัพยสินที่สูญหายหรือ
เสียหายจากบุคคลภายนอก 

ข. การประกันภัยความซ่ือสัตยใหความคุมครองการทุจริตของนายจางที่มีตอลูกจาง สวน
ประกันภัยโจรกรรมมุงใหความคุมครองทรัพยสินที่สูญหายจากบุคคลภายนอก 

ค. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
75. การประกันภัยความซ่ือสัตยของลูกจาง เมื่อนายจางทราบการฉอโกงหรือยักยอก นายจางตอง
แจงใหบริษัททราบทันที และตองย่ืนตอบริษัทใหชดใชคาสินไหมทดแทน 

ก. ภายใน 30 วัน นับแตวันเกิดเหตุ 
ข. ภายใน 15 วัน นับแตวันเกิดเหตุ 
ค. ภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ไดแจงใหบริษัททราบ 
ง. ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ไดแจงใหบริษัททราบ 

 
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพ 
 
76. บุคคลใดที่สามารถซ้ือประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ 

ก. บุคคลทั่วไป 
ข. แพทย ผูสอบบัญชี วิศวกร 
ค. นายจาง 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
77. กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอวิชาชีพ จะชดใชคาสินไหมทดแทนกรณี 

ก. ความสูญเสียทางการเงินใด ๆ ที่เกิดจากขอผิดพลาดในการทํางานตามวิชาชีพ 
ข. ความบาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอรางกายซ่ึงเกิดจากการดําเนินงานในวิชาชีพ 
ค. ความบาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอรางกายและความเสียหายตอทรัพยสิน ซ่ึงเกิดจากการ

ดําเนินงานในวิชาชีพ ที่มีสาเหตุมาจากขอผิดพลาดของผูเอประกันภัย ซ่ึงไดดําเนินการ
ภายใตขอบเขตการประกอบวิชาชีพของตน 

ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 
 
 
78. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอวิชาชีพนั้นมีการกําหนดอาณาเขตความคุมครอง
เพียงใด 

ก. ครอบคลุมอาณาเขตที่ผูเอาประกันภัยประกอบอาชีพอยู 
ข. ครอบคลุมอาณาเขตของศาลและกฎหมายที่ใชบังคับกับผูเอาประกันภัย 
ค. นอกจากขอ ก. และ ข. แลวยังขยายออกไปนอกประเทศที่ไดไปทํากิจกรรมตาง ๆ ได 
ง. ถูกทุกขอ 

 
การประกันภัยพืชผล 
 
79. การประกันภัยพืชผลใหความคุมครองดังน้ี 

ก. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลของเกษตรกรอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ 
ข. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลของเกษตรกรอันเนื่องจากราคาพืชผลตกตํ่า 
ค. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลของเกษตรกรอันเนื่องจากการใชสารเคมี 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
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80. การกําหนดจํานวนวงเงินประกันภัยสําหรับการประกันภัยพืชผลจะกําหนดจาก 
ก. คาใชจายในการเพาะปลูก 
ข. มูลคาตนกลา 
ค. มูลคาผลผลิต 
ง. ตนทุนการเพาะปลูกและ/หรือมูลคาไม 

 
การประกันภัยเคร่ืองจักร 
 
81. การประกันภัยเคร่ืองจักรใหความคุมครองตอเคร่ืองจักรขณะที่ 

ก. ใชงานอยู 
ข. พักงาน 
ค. ถอดเพ่ือทําความสะอาดปรับปรุงเคร่ืองใหม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
82. กรมธรรมประกันภัยเคร่ืองจักร คุมครองดังน้ี 

ก. การสูญเสียหรืออุบัติเหตุความเสียหายเน่ืองจากการขาดความชํานาญ ความสะเพราของผู
ควบคุมเคร่ืองจักร 

ข. การสูญเสียหรืออุบัติเหตุความเสียหายของเคร่ืองจักรอันเนื่องจากการหลอใชวัสดุที่มี
คุณภาพไมสมบูรณ 

ค. อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นเ น่ืองจากเคร่ืองจักรออกแบบผิดพลาดและเกิดข้ึนหลังจากหมด
ระยะเวลารับประกัน (MANUFACTURER’S GUARANTEE) ซึ่งไมสามารถเรียกรองไดจาก
ผูผลิต 

ง. ถูกทุกขอ 
 
83. กรมธรรมประกันภัยเคร่ืองจักร มีขอยกเวนไมคุมครอง 

ก. การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและไมคาดการณลวงหนา 
ข. การสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุตาง ๆ ที่เปนส่ือกลางในการทํางานของเคร่ืองจักร เชน 

น้ํามันหลอล่ืน สารเรงทางปฏิกิริยา 
ค. การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิดในทางฟสิกส 
ง. การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟฟาลัดวงจร 

 
การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา 
 
84. กรมธรรมประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาใหความคุมครอง 

ก. การสูญเสียสิทธิการเชาเนื่องจากการเกิดอัคคีภัยหรือฟาผาหรือวินาศภัยอ่ืนที่ระบุไวใน
กรมธรรม เปนเหตุใหสัญญาเชาส้ินสุดลง เพราะไมสามารถใชประโยชนสถานที่เชาตาม
สัญญาได 

ข. การสูญเสียสิทธิการเชา เน่ืองจากการระเบิดทุกชนิด 
ค. การสูญเสียสิทธิการเชา เน่ืองจากการเผาทรัพยสินโดยคําส่ังของพนักงาน 
ง. การสูญเสียสิทธิการเชา เน่ืองจากการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาเชา 

 
85. นายเดอเชาอาคารของนายเปดเพ่ือประกอบกิจการและไดทําประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา โดย ตอมาเกิดมีคนรายลอบวางระเบิดทําใหอาคารแหงนั้นไดรับ
ความเสียหายจนไมสามารถประกอบกิจการตอไปได นายเดอจะไดรับคาชดใชตามกรมธรรมฯ นี้ 
หรือไม 

ก. ได เพราะกรมธรรมฯ น้ีใหความคุมครอง 
ข. ได เพราะอาคารไดรับความเสียหายเกินรอยละ 50 
ค. ไมได เพราะระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรมฯ 
ง. ไมได เพราะนายเดอไมไดเปนเจาของอาคาร 

 
 
 



 

 

63 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

86. “สิทธิการเชา” ตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาหมายถึง 
ก. สวนไดเสียของผูเอาประกันภัยในจํานวนเงินมัดจําคาเชาที่ผูเชาจายใหกับผูใหเชาตาม

สัญญาเชา หรือสัญญาบริการสําหรับเวลาเชาที่เหลืออยู ซ่ึงผูเอาประกันภัยไมสามารถ
ไดรับคืนมาในรูปแบบใด ๆ  

ข. พื้นที่ในอาคารสวนที่ผูเอาประกันภัยไดทําสัญญาเชากับผูใหเชา 
ค. เงินจํานวนหน่ึงที่ผูเอาประกันภัยใหแกผูใหเชาเปนการลวงหนา 
ง. ถูกทุกขอ 

 
การประกันภัยหมอนํ้า 
 
87. การประกันภัยหมอน้ําไมคุมครองอะไร 

ก. ความเสียหายตอหมอนํ้าหรือถังอัดความดันซ่ึงเปนทรัพยสินของผูเอาประกันภัย 
ข. ความเสียหายตอหมอนํ้าเน่ืองจากไฟไหม 
ค. ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 
ง. ความรับผิดตามกฎหมายของผู เอาประกันภัยตอความบาดเจ็บหรือเ สียชีวิตตอ

บุคคลภายนอก 
 
88. กรมธรรมประกันภัยหมอนํ้าใหความคุมครอง 

ก. หมอน้ําและถังอัดความดัน 
ข. ทรัพยสินอ่ืน ๆ ของผูเอาประกันภัยที่อยูบริเวณขางเคียง 
ค. ความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและทรัพยสินของบุคคลภายนอก 
ง. ถูกทุกขอ 

 
89. ขอยกเวนที่สําคัญของการประกันภัยงานกอสรางและวิศวกรรมโยธา คือ 

ก. การสูญเสียหรือความเสียหายเน่ืองจากลมพายุ น้ําทวม 
ข. การสูญเสียหรือความเสียหายเน่ืองจากการออกแบบผิดพลาด 
ค. ภัยจากการโจรกรรม หรือการลักทรัพย 
ง. ภัยที่เกิดจากการปองรายหรือกล่ันแกลง 

 
การประกันภัยความรับผิดเน่ืองจากผลิตภัณฑ 
 
90. การประกันภัยความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ คําวา “ผลิตภัณฑ” หมายถึง 

ก. สินคาหรือเคร่ืองใชที่ผลิตหรือจําหนายหรือขายโดยผูเอาประกันภัยหรือผู อ่ืน แต
ดําเนินการภายใตช่ือผูเอาประกันภัยและไดหมายรวมถึงภาชนะที่ผลิตภัณฑเหลานั้นบรรจุ
อยูดวย 

ข. สินคา เคร่ืองใช ที่ผลิตหรือจําหนายหรือขายโดยผูเอาประกันภัยเทานั้น 
ค. สินคา เคร่ืองใช ที่ผูเอาประกันภัยเปนผูออกแบบ 
ง. สินคา เคร่ืองใชทุกชนิดที่ไดรับความเสียหาย 

 
การประกันภัยกระจก 
 
91. การประกันภัยกระจกน้ันหากเปนกระจกชนิดพิเศษที่มีราคาสูง เชน กระจกกันกระสุน สามารถ
เอาประกันภัยไดหรือไม 

ก. ไมได เพราะกรมธรรมนี้ใหความคุมครองเฉพาะกระจกธรรมดาเทานั้น 
ข. ไมได เพราะกระจกพิเศษมีความปลอดภัยอยูในตัวแลว 
ค. ไดแตตองแจงและระบุไวในกรมธรรมใหชัดเจน 
ง. ไมมีขอใดถูก 
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92. ขอยกเวนของการประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยกระจก 
ก. การเสียรูปหรือเสียหายนอกจากการราวที่ราวตลอดความหนาของกระจก 
ข. การแตกหักซึ่งเกิดขึ้นระหวางขนสงหรือระหวางที่ติดต้ังหรือถอดออกในระหวางที่ดัดแปลง

สถานที่ 
ค. การนัดหยุดงาน การจลาจล 
ง. ถูกทุกขอ 
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พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
 

1. คําวา “นายหนาประกันวินาศภัย” ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หมายความวา 
ก. ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท 
ข. ผูซ่ึงช้ีชอง หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จ 

เน่ืองจากการนั้น 
ค. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 
ง. ผิดทั้งขอ ก และขอ ข 

 
2. นาย ก. ซึ่งเปนตัวแทนประกันวินาศภัยจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยจะกระทํา
ไดหรือไม 

ก. ได 
ข. ไมได 
ค. ได แตตองขออนุญาตจากนายทะเบียน 
ง. ได แตตองของอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย 

 
3. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ไดกําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับเร่ืองอายุของผู
ขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไวอยางไร 

ก. ตองมีอายุ 15 ป 
ข. ตองมีอายุ 18 ป 
ค. ตองมีอายุ 19 ป 
ง. บรรลุนิติภาวะ 

 
4. ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

ก. เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูรับใบอนุญาต 
ข. บุคคลอ่ืนอาจยืมไปใชเพ่ือขอรับคานายหนาจากบริษัทได 
ค. บุคคลอ่ืนอาจยืมไปแสดงตอลูกคาได 
ง. อาจนําไปใชดึงตัวแทนชวงได 

 
5. บริษัทประกันวินาศภัย จะจายบําเหน็จใหแกบุคคลที่จะชวยใหมีการทําสัญญาประกันวินาศภัย 
โดยบุคคลน้ันไมไดรับอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท หรือนายหนาประกันวินาศภัย 
ไดหรือไม 

ก. ไดโดยไมมีเง่ือนไข 
ข. ไมได เพราะกฎหมายหามไว 
ค. ได ถาไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนประกันวินาศภัยเปนราย ๆ ไป 
ง. ได ถาไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

 
6. นายแดง อายุ 25 ป มีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาอยูในประเทศมาเลเซีย ไดสอบความรูเก่ียวกับ
การประกันวินาศภัยแลว จึงมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ดังนี้ นาย
ทะเบียนจะออกใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยใหนายแดง ไดหรือไม 

ก. ได 
ข. ไมได เน่ืองจากกฎหมายกําหนดวา ผูขอรับใบอนุญาตตองมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย 
ค. ได โดยย่ืนคํารองขอผอนผันตอนายทะเบียน 
ง. ได เพราะกฎหมายไมไดบัญญัติวาผูขอจะตองมีภูมิลําเนาในประเทศ 

 
7. ผูที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดดังตอไปนี้ จะทําใหขาดคุณสมบัติในการขอรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย คือ 

ก. ลักทรัพย 
ข. ชิงทรัพย 
ค. ฆาคนตาย 
ง. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 
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8. ขอตอไปน้ีขอใดเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ก. เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
ข. เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ค. เปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
ง. ถูกทั้งขอ ข และขอ ค 

 
9. ขอตอไปน้ี ขอใดเปนคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

ก. บรรลุนิติภาวะ 
ข. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
ค. ไมเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
ง. ถูกทั้งขอ ก ข และ ค 

 
10. ขอตอไปน้ีขอใดเปนคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

ก. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
ข. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัยในระยะเวลา 3 ป กอนวันขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ค. สอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย ไดตามหลักสูตร และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 
ง. ถูกทุกขอ 

 
11. ขอใดเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

ก. ถูกศาลพิพากษาจําคุกขอหา ฆาคนตายโดยเจตนา 
ข. ศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
ค. ปวยเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
12. นางชมพู จบการศึกษาช้ันประถมปที่ 4 จะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยได
หรือไม 

ก. ไมได 
ข. ได ถานายทะเบียนเห็นสมควร 
ค. ได ถาบริษัทประกันวินาศภัย ที่ตนประสงคจะเปนนายหนาประกันวินาศภัยยินยอม 
ง. ได ถาสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยได เพราะกฎหมายไมไดกําหนดหามไว และ

นางชมพูไมขาดคุณสมบัติขออ่ืน 
 
13. บุคคลประเภทใดบางที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยได 

ก. บุคคลธรรมดา 
ข. นิติบุคคล 
ค. เปนไดทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา 
ง. ถูกทุกขอ 

 
14. นายหนาประกันวินาศภัย จะรับเบ้ียประกันภัยในนามบริษัท ไดหรือไม 

ก. ได โดยไมตองรับมอบอํานาจจากบริษัท 
ข. ได โดยไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียน 
ค. ได โดยไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท 
ง. ไมได 

 
15. นายหนาประกันวินาศภัย จะทําสัญญาประกันวินาศภัยในนามบริษัท ไดหรือไม 

ก. ได โดยไมตองรับมอบอํานาจจากบริษัท 
ข. ได โดยไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียน 
ค. ได โดยไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท 
ง. ไมได 

 



 

 

67 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

16. นางสาวปุมปุย เปนนายหนาประกันวินาศภัย ไดกระทําการรับเบ้ียประกันในนามบริษัท โดย
มิไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท จะมีโทษสถานใด 

ก. จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกินหมื่นแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
17. หนังสือมอบอํานาจใหนายหนาประกันวินาศภัยรับเบ้ียประกันภัยแทนบริษัท ตองทําตามแบบที่
ผูใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ค. บริษัท 
ง. นายทะเบียน 

 
18. ผูใดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ไดตออายุใบอนุญาตครบสองวาระติดตอกัน
แลว และไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอไป ใบอนุญาตที่ออกในคราวตอไป จะมีกําหนดอายุก่ีป 

ก. 1 ป 
ข. 2 ป 
ค. 3 ป 
ง. 5 ป 

 
19. การย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ผูขอจะตองย่ืนคําขอตออายุ
ใบอนุญาตตามแบบที่ผูใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ค. นายทะเบียน 
ง. บริษัท 

 
20. ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยจะส้ินสุดในกรณีใดบาง 

ก. ขาดตออายุใบอนุญาต 
ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ค. ผูไดรับใบอนุญาตตาย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
21. ผูมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย คือ  

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ค. อธิบดี 
ง. นายทะเบียน 

 
นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียน 

ก. ฝาฝนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
ข. ติดยาเสพติดใหโทษ 
ค. มีหนี้สินลนพนตัว 
ง. ถูกทุกขอ 

 
22. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันวินาศภัย เม่ือ 

ก. กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
ข. ขาดคุณสมบัติในการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ค. ดําเนินงานทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายตอผูเอาประกันภัยผูรับประโยชน

ตามกรมธรรมประกันภัยหรือประชาชน 
ง. ถูกทุกขอ 
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23. เมื่อนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของผูใดแลว นายทะเบียน
จะตองแจงคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยใหผูนั้นทราบหรือไม 

ก. ตองแจงใหทราบ 
ข. ไมตองแจงใหทราบ 
ค. ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของนายทะเบียน 
ง. ไมตองแจง แตแจงใหบริษัทที่ผูนั้นเปนนายหนาทราบ 

 
24. นายหนาประกันวินาศภัยที่ถูกนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
อาจย่ืนอุทธรณคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา 

ก. 15 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง 
ข. 30 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง 
ค. 60 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง 
ง. 90 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง 

 
25. ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียนคือ 

ก. อธิบดี 
ข. นายทะเบียน 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ง. ปลัดประทรวงพาณิชย 

 
26. ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยเปนชอบดวยกับคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยของผูถูกถอนใบอนุญาต ซึ่งไดอุทธรณคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตอรัฐมนตรี บุคคลนั้นจะ
ย่ืนฎีกาตอนายกรัฐมนตรีตอไปอีกไดหรือไม 

ก. ได เพราะกฎหมายไมไดหามไว 
ข. ไมได เพราะกฎหมายบัญญัติคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ค. ได ถานายกรัฐมนตรีเห็นสมควรระงับไวพิจารณา 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
27. กรมธรรมประกันภัยตองลงลายมือช่ือของบุคคลใด 

ก. ตองลงลายมือช่ือของผูจัดการบริษัท 
ข. ตองลงลายมือช่ือของผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือใหลงลายมือช่ือในกรมธรรม

ประกันภัยแทนบริษัท 
ค. ตองมีลายมือช่ือ ของกรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท ตามที่ไดจดทะเบียนไวหรือผูจัดการ

สาขาของบริษัทตางประเทศ ตามที่ระบุไวในอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
ง. ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 

 
28. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ในกรณีที่นายหนาประกันวินาศภัยไดรับมอบ
กรมธรรมประกันภัยจากบริษัทเพ่ือสงมอบใหแกผูเอาประกันภัย ในกรณีน้ีให 

ก. สันนิษฐานวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดชําระเบ้ียประกันภัยแกบริษัทประกันภัยแลว 
ข. ถือวาผูเอาประกันภัยรายน้ันยังมิไดชําระเบ้ียประกันภัยใหแกบริษัท 
ค. ถือวาผูเอาประกันภัยรายน้ันไดชําระเบ้ียประกันภัยแกบริษัทประกันภัยแลว 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
29. บริษัทประกันภัยจะแตงต้ังหรือมอบหมาย ใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูรับชําระเบ้ียประกันภัยได 

ก. นายหนาประกันวินาศภัย 
ข. ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ค. พนักงานของบริษัท ซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน 
ง. ถูกทุกขอ 
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30. นายหนาประกันวินาศภัยตองเก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของนายหนา
ประกันวินาศภัยไวที่สํานักงานของนายหนาประกันวินาศภัยไมนอยกวาก่ีป นับแตวันลงรายการคร้ัง
สุดทายในสมุดทะเบียน 

ก. 2 ป 
ข. 3 ป  
ค. 4 ป 
ง. 5 ป 

 
31. ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยมีแบบ หรือ ขอความ แตกตางไปจากแบบ หรือ
ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยจะมีสิทธิตอบริษัทอยางไรบาง 

ก. จะใชสิทธิใด ๆ ไมได เพราะสัญญาเกิดขึ้นแลว 
ข. บริษัทตองรับผิดในการชําระหน้ีตามแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ

ไวแลว 
ค. ใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัยหรือขอความที่บริษัทออก

ใหนั้น 
ง. ถูกเฉพาะขอ ข และ ค 

 
32. สมุดทะเบียนและสมุดบัญชี เก่ียวกับธุรกิจของนายหนาประกันวินาศภัยตองทําตามแบบที่ผูใด
กําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ค. นายทะเบียน 
ง. บริษัท 

 
33. อัตราเบ้ียประกัน ที่บริษัทกําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจาก 

ก. นายทะเบียน 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ง. ศาล 

 
34. บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไดน้ัน 

ก. ตองมีหลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด 
ข. ตองดํารงไวซึ่งกองทุนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด 
ค. ตองมีหลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียนตามจํานวนที่กําหนดไวในกฎกระทรวงและ

ตองดํารงไวเปนเงินกองทุนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด 
ง. ไมตองมีหลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน และไมตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนแต

อยางใด 
 
35. หลักทรัพยประกันที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียน เพ่ือ 

ก. เพ่ือใหเจาหนี้ของบริษัทยึดไปใชหนี้เมื่อมีหนี้สิน 
ข. เพ่ือใหรัฐบาลยึดไปใชหนี้คาภาษีอากร 
ค. เพ่ือไวใชจายคืนผูถือหุนของบริษัทกอนใครอ่ืน เมื่อผูถือหุนบริษัทรองขอ 
ง. เพื่อเปนหลักประกันแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนในอันที่จะไดรับชําระหนี้ เม่ือ

บริษัทเลิก 
 
36. เบ้ียประกันภัยที่บริษัทไดรับมาจากผูเอาประกันภัย บริษัทจะนําไปลงทุนหาดอกผลไดดังน้ี 

ก. ลงทุนอะไรก็ได เพ่ือใหไดดอกผลมากที่สุด 
ข. จะลงทุนไดเฉพาะตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ค. จะลงทุนไดเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ง. ถูกทุกขอ 
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37. กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจาก 
ก. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ค. นายทะเบียน 
ง. ถูกทั้งขอ ข และขอ ค 

 
38. นายแดง ไดสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยไดแลว นายแดงจะกระทําการตอไปน้ีได
หรือไม 

ก. กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยไดทันที 
ข. กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยได ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

วินาศภัยจากนายทะเบียนแลว 
ค. กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยไดทันที แตยังไมมีสิทธิรับเบ้ียประกันภัย 
ง. กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยได เมื่อไดรับมอบหมายอํานาจเปนหนังสือจาก

บริษัท 
 
39. ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

ก. อาจยืมไปใหบุคคลอ่ืนใชเพ่ือขอรับคานายหนาจากบริษัทได 
ข. อาจใชบุคคลอ่ืนไปแสดงตอลูกคาได 
ค. อาจนําไปใชดึงตัวแทนชวงได 
ง. เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูขอรับใบอนุญาต 

 
40. ขอตอไปน้ี ขอใดเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

ก. เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ข. เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
ค. เปนโรคพิษสุราเร้ือรัง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
41. นายขาว เคยเปนบุคคลลมละลาย บัดนี้ศาลไดส่ังเพิกถอนคําส่ังใหเปนบุคคลลมละลายแลว 
นายขาวไดสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยได ดังน้ี นายขาวมีสิทธิที่จะย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไดหรือไม 

ก. ได เพราะศาลไดส่ังเพิกถอนคําส่ังใหบุคคลลมละลาย 
ข. ได โดยตองขออนุญาตตอนายทะเบียนกอน 
ค. ไมได เพราะกฎหมายไดบัญญัติวา ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตองไม

เคยเปนบุคคลลมละลาย 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
42. นายเหลือง เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยมาแลว นายเหลืองจะตอง
รอใหพนระยะเวลาก่ีป จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไดอีก 

ก. 1 ป 
ข. 2 ป 
ค. 3 ป 
ง. 4 ป 

 
43. ขอใดเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

ก. ถูกศาลพิพากษาจําคุกขอหาฆาคนตายโดยเจตนา 
ข. ศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
ค. ปวยเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง 
ง. ถูกทุกขอ 
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44. นายทะเบียนไดกําหนดอัตราคาบําเหน็จสําหรับการประกันอัคคีภัยระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปถึง
สามป นายหนาประกันวินาศภัยจะไดคาบําเหน็จอันเนื่องจากการกระทําเปนนายหนาประกันวินาศ
ภัยในอัตราเทาใด 

ก. ไมเกินรอยละสิบ ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 
ข. ไมเกินรอยละสิบหา ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 
ค. ไมเกินรอยละย่ีสิบ ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 
ง. ไมเกินรอยละย่ีสิบสาม ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 

 
45. การประกันภัยรถตามกฎหมายวาดวย การคุมครองผูประสบภัยจากรถ บริษัทจะจายคาบําเหน็จ
ใหแกนายหนาประกันวินาศภัย ไดหรือไม อยางไร 

ก. ไดไมเกินรอยละสิบ ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 
ข. ไดไมเกินรอยละสิบสอง ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 
ค. ไดไมเกินรอยละสิบหา ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 
ง. ไมได 

 
46. การประกันภัยสุขภาพ เฉพาะการประกันภัยโรคมะเร็ง นายทะเบียนกําหนดอัตราคาบําเหน็จแก
นายหนาประกันวินาศภัย ไวในอัตราเทาใด 

ก. ไมเกินรอยละสิบหา ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 
ข. ไมเกินรอยละสิบแปด ของจํานวนเบ้ียประกันภัยปแรก 
ค. ไมเกินรอยละส่ีสิบ ของจํานวนเบ้ียประกันภัย 
ง. ไมเกินรอยละย่ีสิบสาม ของจํานวนเบ้ียประกันภัยปแรก 

 
47. อัตราเบ้ียประกันภัยที่เคยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว นายทะเบียนจะแกไขอัตรา
ดอกเบ้ียประกันภัยน้ันไดหรือไม 

ก. แกได เพราะ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 กําหนดไว 
ข. แกไมได เพราะเคยใหไปแลว 
ค. แกได เพราะเปนอํานาจของนายทะเบียน 
ง. ถูกทั้งขอ ก และขอ ค  

 
48. ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 หามมิใหบริษัทรับประกันอัคคีภัย รายเดียว หรือหลาย
รายรวมกัน เพ่ือวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่นายทะเบียนกําหนด โดยมีจํานวนเงินเอา
ประกันภัยเกินกวา 

ก. 10% ของเงินกองทุน 
ข. 20% ของเงินกองทุน 
ค. 25% ของเงินกองทุน 
ง. 30% ของเงินกองทุน 

 
49. ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 นอกจากเงินคาจาง หรือบําเหน็จที่บริษัทจายตามปกติ
แลว บริษัทจะจายส่ิงดังตอไปนี้ใหแกตัวแทน หรือนายหนาอีกไดหรือไม 

ก. ใหเบิกคาต๋ัวเคร่ืองบินไปเที่ยวตางประเทศได 
ข. ใหเบิกเงินสดหรือของตอบแทนพิเศษได 
ค. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 
ง. จายตามขอ ก หรือขอ ข ไมได 

 
50. ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 บริษัทจะจายเงินคานายหนา หรือคาตอบแทนลวงหนา
สําหรับงานที่ยังไมไดทําใหแกบริษัทไดหรือไม 

ก. ได เพราะเปนส่ิงจูงใจ 
ข. ได เพราะเปนงานที่ไดรับมอบหมาย 
ค. ไมได เพราะ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หามไว 
ง. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 
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51. นาย ก เปนบุคคลที่ชวยใหมีการทําสัญญาประกันภัยระหวางผูเอาประกันภัยกับบริษัทแตนาย 
ก ไมไดเปนตัวแทนของบริษัท หรือนายหนา บริษัทประกันภัยจะจายบําเหน็จใหแกนาย ก ได
หรือไม 

ก. จายได เพราะนาย ก ชวยใหมีการทําสัญญาประกันภัย 
ข. จายไมได เพราะนาย ก ไมไดเปนตัวแทนหรือนายหนา 
ค. จายไมได เพราะ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 หามไว 
ง. ถูกทั้งขอ ข และขอ ค 

 
52. บริษัทจะจายผลประโยชนเปนกรณีพิเศษ อันเปนผลประโยชนนอกเหนือจากความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัย ไดหรือไม 

ก. จายได เพราะเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย 
ข. จายได เพราะบริษัทไดตกลงวาจะจายใหเปนกรณีพิเศษ แมกรมธรรมไมไดระบุใหความ

คุมครองไว 
ค. จายไมได เพราะ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 หามไว 
ง. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 

 
53. ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย
จะตอง 

ก. มีลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท และประทับตราของบริษัท 
ข. มีลายมือช่ือของผูจัดการสาขาของบริษัท และประทับตราของบริษัท 
ค. มีลายมือช่ือของผูตรวจสอบบริษัท และประทับตราของบริษัท 
ง. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 

 
54. เงินกองทุนตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 หมายความวาอยางไร 

ก. ทรัพยสินสวนที่เกินกวาหนี้สินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพยสิน 
ข. หน้ีสินของบริษัทที่ประเมินตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย 2535 
ค. ทั้งขอ ก และ ข ถูกทั้งสองขอ 
ง. ผิดทุกขอ 

 
55. นายหนาประกันวินาศภัย หมายถึงบุคคลใด 

ก. ผูรองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย โดยการกระทําเพ่ือบําเหน็จเนื่องจากการ
นั้น 

ข. ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย 
ค. ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
ง. บุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

 
56. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตอรัฐมนตรีตองกระทําการใน
ระยะเวลาเทาใด 

ก. ตองไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด/บริษัทมหาชนจํากัดแลว 
ข. ตองไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด/บริษัทมหาชนจํากัดแลว 
ค. ไมมีกําหนดเวลา 
ง. ย่ืนเมื่อบริษัทพรอม 

 
57. หุนของบริษัทตองเปนหุนประเภทใด 

ก. หุนสามัญชนิดระบุช่ือ 
ข. หุนบุริมสิทธิ 
ค. หุนกู 
ง. หุนวิสามัญ 
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58. หุนของบริษัทจะทําการโอนไดหรือไม 
ก. ขอบังคับของบริษัทตองไมมีขอจํากัดในการโอนหุน 
ข. ขอบังคับของบริษัทตองกําหนดถึงสิทธิในการโอนหุนดวย 
ค. การโอนหุนไดตองมีมติของที่ประชุมผูถือหุน 
ง. การโอนหุนไมตองรอมติที่ประชุมผูถือหุน 

 
59. บุคคลผูมีสัญชาติไทยตองมีจํานวนหุนอยูในบริษัทเทาใด 

ก. ไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ข. ไมตํ่ากวา 2 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ค. ไมมีจํานวนจํากัดไว 
ง. ผิดทุกขอ 

 
60. บริษัทตองมีกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทยจํานวนเทาใด 

ก. ไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ข. ไมตํ่ากวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ค. ไมมีจํานวนจํากัดได 
ง. ผิดทุกขอ 

 
61. บริษัทจะตองชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายใน
ระยะเวลาเทาใด 

ก. 3 เดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน 
ข. 6 เดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน 
ค. ชําระเม่ือส้ินปปฏิทินทันที 
ง. ไมมีกําหนดเวลา 

 
62. กรณีใด ใหถือวาบริษัทถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

ก. กรณีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทส้ินอายุ 
ข. กรณีมีผูถือหุนเปนบุคคลสัญชาติไทยนอยกวาที่กฎหมายกําหนด 
ค. กรณีบริษัทไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 
ง. ถูกทุกขอ 

 
63. การเปดสาขา/ยายที่ต้ังสํานักงานใหญ/สํานักงานสาขาตองไดรับอนุญาตจากผูใด 

ก. นายทะเบียน 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ค. ทั้งขอ ก และขอ ข 
ง. ขอ ก หรือขอ ข แลวแตบริษัทจะย่ืน 

 
64. ผูใดสามารถใชช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจวา “ประกันวินาศภัย” ได 

ก. บริษัท 
ข. สมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย 
ค. สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกสวนมากเปนพนักงานหรือลูกจางบริษัท 
ง. ถูกทุกขอ 

 
65. หลักทรัพยใดดังตอไปนี้ที่บริษัทตองวางไวกับนายทะเบียนเพ่ือเปนประกันตามประเภทของ
การประกันภัย 

ก. เงินสด 
ข. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
ค. หลักทรัพยอ่ืน ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ ประกาศกําหนด 
ง. ถูกทุกขอ 
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66. หากหลักทรัพยประกันของบริษัทมีมูลคาลดตํ่ากวาที่กําหนดในกฎกระทรวงผูใดมีอํานาจให
บริษัทนําหลักทรัพยมาเพ่ิมจนครบจํานวนที่กําหนด 

ก. นายทะเบียน 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ค. ทั้งขอ ก และขอ ข 
ง. ทั้งขอ ก และขอ ข แลวแตกรณี 

 
67. ในกรณีมีคําส่ังใหบริษัทนําหลักทรัพยประกันมาเพ่ิม บริษัทตองกระทําภายในระยะเวลาเทาใด 

ก. 2  เดือนนับแตวันไดรับคําส่ัง 
ข. 4  เดือนนับแตวันไดรับคําส่ัง 
ค. 6  เดือนนับแตวันไดรับคําส่ัง 
ง. 8  เดือนนับแตวันไดรับคําส่ัง 

 
68. บริษัทตองจัดสรรเงินสํารองสําหรับกรณีใดบาง 

ก. เงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
ข. เงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน 
ค. เงินสํารองเพ่ือการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ง. ถูกทุกขอ 

 
69. บริษัทตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนจํานวนเทาใด 

ก. ไมนอยกวารอยละสิบของเบ้ียประกันภัย สิทธิที่ไดรับทั้งหมดสําหรับปปฏิทินที่ลวงแลวแต
ไมตํ่ากวา 30 ลานบาท 

ข. ไมนอยกวารอยละสิบหาของเบ้ียประกันภัย สิทธิที่ไดรับทั้งหมดสําหรับปปฏิทินที่ลวง
แลวแตไมตํ่ากวา 30 ลานบาท 

ค. ไมนอยกวารอยละย่ีสิบของเบ้ียประกันภัย สิทธิที่ไดรับทั้งหมดสําหรับปปฏิทินที่ลวง
แลวแตไมตํ่ากวา 30 ลานบาท 

ง. ไมนอยกวารอยละย่ีสิบหาของเบ้ียประกันภัย สิทธิที่ไดรับทั้งหมดสําหรับปปฏิทินที่ลวง
แลวแตไมตํ่ากวา 30 ลานบาท 

 
70. กรมธรรมประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผู
เอาประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด 

ก. นายทะเบียน 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ค. สมาคาประกันวินาศภัย 
ง. กรรมการผูจัดการบริษัท 

 
71. บริษัทไดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบทาย หรือโดยไมไดรับ
ความเห็นชอบตองระวางโทษอยางไร 

ก. ปรับไมเกิน 100,000 บาท 
ข. ปรับไมเกิน 500,000 บาท 
ค. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
ง. ปรับไมเกิน 100,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

 
72. ขอใดคือขอหามมิใหบริษัทกระทํา 

ก. ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
ข. ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
ค. ฝากเงินไวที่อ่ืนนอกจากที่ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ง. ถูกทุกขอ 
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73. บริษัทซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพยไดในกรณีใด 
ก. เพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใชเพ่ือสวัสดิการของพนักงานหรือ

ลูกจางของบริษัทตามสมควร 
ข. เพ่ือใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 28 
ค. เปนอสังหาริมทรัพยที่บริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้หรือจากการบังคับจํานอง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
74. การซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพยของบริษัทตองไดรับอนุญาตจากผูใด หรือไมและอยางไร 

ก. ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน 
ข. ตองไดรับอนุญาตจากสมาคมประกันวินาศภัย 
ค. ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการผูจัดการบริษัท 
ง. ไมตองขออนุญาต 

 
75. บุคคลใดดังตอไปนี้หามมิใหบริษัทต้ังหรือยอมใหเปนหรือทําหนาที่เปนผูจัดการหรือพนักงาน
หรือที่ปรึกษาของบริษัท 

ก. เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
ข. เปนขาราชการเมือง 
ค. เปนขาราชการซ่ึงมีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมบริษัท 
ง. ถูกทุกขอ 

 
76. บริษัทประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยที่ตองจายคืนแกผูเอา
ประกันภัยหรือผูรับประโยชน โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือจายคืนไปโดยไมสุจริตหรือระวางโทษ
อยางไร 

ก. ปรับไมเกิน 500,000 บาท และถาเปนการกระทําความผิดตอเนื่องใหรับ อีกไมเกินวันละ 
20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

ข. ปรับไมเกิน 100,000 บาท และถาเปนการกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับ อีกไมเกินวันละ 
20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

ค. ปรับไมเกิน 500,000 บาท และถาเปนการกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับ อีกไมเกินวันละ 
50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

ง. ปรับไมเกิน 100,000 บาท และถาเปนการกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับ อีกไมเกินวันละ 
50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
77. สัญญาประกันภัยประเภทใด ที่บริษัทตองย่ืนรายการเก่ียวกับการรับประกันภัยตอนายทะเบียน 

ก. กระประกันอัคคีภัย 
ข. การประกันตอ 
ค. การประกันภัยรถยนต 
ง. ถูกทุกขอ 

 
78. บริษัทตองกระทําการย่ืนรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตอนายทะเบียนภายในระยะเวลา
เทาใด 

ก. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันภัยรายนั้น 
ข. ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันภัยรายนั้น 
ค. ภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันภัยรายนั้น 
ง. ภายใน 2 เดือน นับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันภัยรายนั้น 

 
79. กรณีใดที่บริษัทตองเพ่ิมทุนหรือลดทุนหรือหยุดรับประกันวินาศภัยเปนการช่ัวคราว 

ก. บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผู
เอาประกันภัยหรือประชาชน 

ข. บริษัทไมชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 
ค. บริษัทเก็บเบ้ียประกันภัยจากธุรกิจประกันภัยไมได 
ง. ถูกทุกขอ 
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80. ผูใดมีอํานาจส่ังใหบริษัทถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทจนเปนเหตุใหบริษัทมีฐานะ หรือการดําเนินการอยูในลักษณะอาจเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 

ก. นายทะเบียน 
ข. สมาคมประกันวินาศภัย 
ค. มีมติที่ประชุมผูถือหุน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
81. เมื่อบริษัทประสงคตองการเลิกกิจการ ตองแจงความประสงคตอผูใดและตองจายลวงหนาเปน
เวลาเทาใด 

ก. ตองแจงตอนายทะเบียนใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนเลิกกิจการ 
ข. ตองแจงตอนายทะเบียนใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือนกอนเลิกกิจการ 
ค. ตองแจงตอรัฐมนตรีวาการใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนเลิกกิจการ 
ง. ตองแจงตอรัฐมนตรีวาการใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือนกอนเลิกกิจการ 

 
82. คาสินไหมทดแทน ซ่ึงไมมีผูใดเรียกรองจากบริษัทจนพนอายุความหลังบริษัทตองสงเงิน
ดังกลาวไปยังที่ใดและภายในเวลาเทาไร 

ก. สงเขากองทุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ 
ข. สงเขากองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ 
ค. สงเขากองทุนภายใน 7 วันนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ 
ง. สงเขากองทุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ 

 
83. รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในกรณีใด 

ก. เม่ือปรากฏวาบริษัทมีหน้ีสินเกินกวาทรัพยสิน 
ข. บริษัทหยุดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยไมมีสาเหตุอันสมควร 
ค. บริษัทประวิงการจายคาสินไหมทดแทน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
84. ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตเปนนายหนาประกันภัยใหใชไดโดยมี
กําหนดระยะเวลาเทาใด 

ก. ใหมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ข. ใหมีอายุ 2 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ค. ใหมีอายุ 6 เดือน นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ง. มีอายุตลอดชีพของตัวแทน 

 
85. การย่ืนคําขอตอใบอนุญาตเปนตัวแทนหรือนายหนาประกันภัยใหกระทําภายในระยะเวลา
เทาใด 

ก. ภายในกําหนด 2 เดือนกอนใบอนุญาตส้ินผล 
ข. ภายในกําหนด 3 เดือนกอนใบอนุญาตส้ินผล 
ค. ภายในกําหนด 15 วันกอนใบอนุญาตส้ินผล 
ง. ไมมีกําหนดเวลา 

 
86. ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยส้ินสุดในกรณีใดบาง 

ก. ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ 
ข. ไดรับแตงต้ังเปนผูจัดการ 
ค. เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท 
ง. ถูกทุกขอ 
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87. บริษัทใดไมนําสงเงินเขากองทุนใหถูกตอง ภายในระยะเวลากําหนดตองเสียเงินเพ่ิมในอัตรา
เทาใด 

ก. รอยละ 2 ตอเดือนของเงินที่ไมไดนําสง 
ข. รอยละ 5 ตอเดือนของเงินที่ไมไดนําสง 
ค. รอยละ 10 ตอเดือนของเงินที่ไมไดนําสง 
ง. รอยละ 15 ตอเดือนของเงินที่ไมไดนําสง 

 
88. กรณีใดดังตอไปนี้ถือวาเปนการประวิงการจายคาสินไหมทดแทน/เบ้ียประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัย 

ก. จายเปนเช็คลงวันที่ลวงหนา 
ข. เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหบริษัทชดใชคาสินไหมทดแทน แตบริษัทไมปฏิบัติตาม

คําพิพากษาของศาลจนพนระยะเวลาที่กําหนดไวในคําบังคับ 
ค. มีพฤติกรรมแสดงใหเห็นเดนชัดวาไมประสงคจะชดใชคาสินไหมทดแทน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
89. บุคคลใดเปนผูมีสิทธิขอแกไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกรมธรรมหรือขอความแนบ
ทายกรรมธรรมได 

ก. นายทะเบียนเห็นสมควรหรือบริษัทรองขอ 
ข. นายทะเบียนเห็นสมควรหรือสมาคมประกันวินาศภัยรองขอ 
ค. นายทะเบียนเห็นสมควรหรือผูเอาประกันภัยรองขอ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
90. บริษัทจายบําเหน็จใหแกบุคคลที่ชวยใหมีการทําสัญญาประกันภัย ซ่ึงไมใชตัวแทน/นายหนา
ของบริษัท มีระวางโทษอยางไร 

ก. ปรับไมเกิน 500,000 บาท 
ข. ปรับไมเกิน 100,000 บาท 
ค. ปรับไมเกิน 500,000 บาท และจําคุกไมเกิน 1 ป 
ง. ปรับไมเกิน 100,000 บาท และจําคุกไมเกิน 1 ป 

 
91. บริษัทซ้ือทรัพยสินจากกรรมการไดในกรณีใด 

ก. ไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ข. ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยไมตองไดรับความยินยอมจากกรรมการกอน 
ค. ไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการ โดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนอีก 
ง. บริษัทซ้ือทรัพยสินโดยไมขอความยินยอมหรือเห็นชอบอยางใดเลยก็ได 

 
92. นิติบุคคลขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไดในกรณีใด 

ก. นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
ข. กิจการดังกลาวอยูในวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น 
ค. นิติบุคคลนั้นมีพนักงานหรือลูกจางที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตาม

พระราชบัญญัตินี้เปนผูทําการนิติบุคคลดังกลาว 
ง. ถูกทุกขอ 

 
93. นายหนาประกันวินาศภัยไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ดังนี้ 

ก. เปนเหตุใหไมอาจตอใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในปตอไป 
ข. ทําใหใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของผูน้ันส้ินสุดลง 
ค. เปนเหตุใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ง. ไมมีผลกระทบตอใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยแตอยางใด 
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94. กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหผูเอาประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจาก 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ค. อธิบดี 
ง. นายทะเบียน 

 
95. นาย ก ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2541 ดังนี้ 
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ของนาย ก มีอายุใชไดถึง 

ก. 31 สิงหาคม 2542 
ข. 30 กันยายน 2542 
ค. 1 ตุลาคม 2542 
ง. 1 ธันวาคม 2542 

 
96. นายสมชาย นายหนาประกันวินาศภัย ไดยายภูมิลําเนาไปอยูตางประเทศดังนี้จะมีผลกระทบ
ตอไปอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยหรือไมอยางไร 

ก. ไมมีผลกระทบ 
ข. เปนเหตุใหไมสามารถตออายุใบอนุญาตในปถัดไป 
ค. ทําใหใบอนุญาตของนายสมชาย ส้ินสุดลง 
ง. เปนเหตุใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยได เพราะ

ขาดคุณสมบัติในการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
 
97. นายหนาประกันวินาศภัยซ่ึงไมลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามที่นายทะเบียน
กําหนดตองระวางโทษปรับ 

ก. ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
ข. ไมเกินสองหมื่นบาท 
ค. ไมเกินสามหมื่นบาท 
ง. ไมเกินหาหม่ืนบาท 

 
98. บริษัทประกันวินาศภัย จะขออนุญาตเปดสาขาจะตองย่ืนคําขออนุญาตตอผูใด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ง. อธิบดีกรมการประกันภัย 

 
99. เมื่อบริษัทไดรับอนุญาตใหเปดสาขาแลว บริษัทจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ใดนับแตไดรับแจงการอนุญาต 

ก. 1 ป 
ข. 6 เดือน 
ค. 2 ป 
ง. 180 วัน 

 
100. หากบริษัทไมสามารถดําเนินการจัดต้ังสาขาตามที่ไดรับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนด
บริษัทอาจขอขยายระยะเวลาตอผูใด และไดอีกเวลาเทาใด 

ก. ขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดอีกไมเกิน 1 ป 
ข. ขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดอีกไมเกิน 2 ป 
ค. ขอตออธิบดีกรมการประกันภัย ไดอีกไมเกิน 1 ป 
ง. ขอตออธิบดีกรมการประกันภัย ไดอีกไมเกิน 2 ป 
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101. สาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตแลว จะตองปดดําเนินการภายในเวลาเทาใด 
ก. สองเดือน 
ข. สองป 
ค. 1 ป 
ง. 1 เดือน 

 
102. บริษัทประกันวินาศภัยมีความประสงคจะย่ืนคําขออนุญาตยายสํานักงานใหม หรือสํานักงาน
สาขาตองย่ืนตอผูใด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ที่กํากับดูแลกรมการประกันภัย 
ค. อธิบดีกรมการประกันภัย 
ง. ปลัดกระทรวงพาณิชย 

 
103. การย่ืนคําขออนุญาตยายสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขาตองย่ืนลวงหนาไมนอยกวาเวลา
ใด 

ก. 1 เดือน กอนวันยายสํานักงาน 
ข. 2 เดือน กอนวันยายสํานักงาน 
ค. 1 ป กอนวันยายสํานักงาน 
ง. 2 ป กอนวันยายสํานักงาน 

 
104. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 กรมธรรมประกันภัยที่ออกใหแกผูเอา
ประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ง. อธิบดีกรมการประกันภัย 

 
105. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มีผลบังคับใชต้ังแตเมื่อใด 

ก. วันที่ 9 เมษายน 2535 
ข. วันที่ 10 เมษายน 2535 
ค. วันที่ 11 เมษายน 2535 
ง. วันที่ 12 เมษายน 2535 

 
106. ผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท โดยกระทําเพื่อบําเหน็จ
เน่ืองจากการนั้นหมายถึงบุคคลใด 

ก. ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ข. นายหนาประกันวินาศภัย 
ค. พนักงานประกันวินาศภัย 
ง. ผูจัดการหนวยประกันวินาศภัย 

 
107. ผูรักษาการ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนใคร 

ก. นายทะเบียน 
ข. อธิบดีกรมการประกันภัย 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
108. พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แตงต้ังโดยบุคคลใด 

ก. นายทะเบียน 
ข. อธิบดีกรมการประกันภัย 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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109. บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยได 
ก. ผูเยาว 
ข. บุคคลวิกลจริต 
ค. ผูที่เคยเปนบุคคลลมละลาย 
ง. ผูเคยตองโทษจําคุก 1 เดือนในความผิดลหุโทษ 

 
110. ผูที่มีอํานาจออกใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย คือใคร 

ก. นายทะเบียน 
ข. พนักงานเจาหนาที่ 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
111. เม่ือผูไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยประสงคจะขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคํา
ขอตอใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาใด กอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

ก. 1 เดือน 
ข. 2 เดือน 
ค. 3 เดือน 
ง. 6 เดือน 

 
112. นายหนาประกันวินาศภัยอาจถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตการเปนนายหนาประกันวินาศภัยได
หากดําเนินการทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลใด 

ก. ผูเอาประกันภัย 
ข. ผูรับประโยชนตามกรมธรรม 
ค. ประชาชนทั่วไป 
ง. ถูกทุกขอ 

 
113. บุคคลใดกระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัย โดยไมไดรับใบอนุญาตถูกตอง ตองระวาง
โทษเทาใด 

ก. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
114. กรณีนายหนาประกันวินาศภัยประสงคจะยายสํานักงาน จะตองแจงยายภายในก่ีวันนับแตวันที่
ยาย 

ก. 3 วัน 
ข. 5 วัน 
ค. 7 วัน 
ง. 15 วัน 

 
115. กรณีมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียน นายหนาประกันวินาศภัยจะตองลงรายการในสมุด
ทะเบียนภายในก่ีวันนับแตวันที่มีเหตุจะตองลง 

ก. 3 วัน 
ข. 5 วัน 
ค. 7 วัน 
ง. 15 วัน 

 
116. หากนายหนาประกันวินาศภัยผูใดไดรับการแตงต้ังในตําแหนงหนาที่ใด จึงจะไมทําให
ใบอนุญาตการเปนนายหนาประกันวินาศภัยผูน้ันส้ินสุดลง 

ก. พนักงานบริษัท 
ข. ผูจัดการบริษัท 
ค. กรรมการบริษัท 
ง. ที่ปรึกษาบริษัท 
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117. กองทุนเพ่ือการใชจาในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ มีช่ือ
เรียกอยางไร 

ก. กองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
ข. กองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย 
ค. กองทุนเพ่ือความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย 
ง. กองทุนเพ่ือความมั่นคง และเสถียรภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย 
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ขอสอบวิชาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย 
นายหนาประกันวินาศภัย 

 
1. สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อ 

ก. ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรม 
ข. บริษัทออกกรมธรรมให 
ค. ผูเอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัย 
ง. บริษัทตกลงรับประกันภัย แมมิไดมีลายลักษณอักษร 

 
2. การประกันภัยคํ้าจุน คืออะไร 

ก. การประกันภัยที่ใหความคุมครองบุคคลภายนอกที่เสียหาย 
ข. การประกันภัยที่ใหความคุมครองทุกประเภท 
ค. การประกันภัยที่ใหความคุมครองรถยนตของผูเอาประกันภัยดวย 
ง. การประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 

 
3. สัญญาประกันภัย เปน 

ก. สัญญาทางแพง 
ข. สัญญาสําเร็จรูป 
ค. สัญญาที่ลงลายมือช่ือเพียงฝายเดียว สามารถบังคับฟองรองได 
ง. ถูกทุกขอ 

 
4. หากประสงคจะซ้ือรถยนตตอจากผูผ่ืน ซ่ึงไดทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 ไว ตองทําอยางไร 

ก. ยกเลิกกรมธรรมเดิม เพ่ือขอเอาประกันภัยใหม เพราะเปล่ียนเจาของแลว 
ข. เปล่ียนช่ือผูรับประโยชนมาเปนของผูซ้ือคนใหม ก็เพียงพอ 
ค. แจงบริษัทขอเปล่ียนผูเอาประกันภัย ใหทําการบันทึกสลักหลัง 
ง. ไมตองทําอยางไร เพราะกรมธรรมตองคุมครองรถยนตจนครบกําหนดอยูแลว 

 
5. หากซื้อรถยนตตอจากบุคคลอ่ืนที่ไดทําประกันภัย พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถไว ตองทํา
อยางไร 

ก. ยกเลิกกรมธรรมเดิม เพ่ือขอเอาประกันภัยใหม เพราะเปล่ียนเจาของแลว 
ข. เปล่ียนช่ือผูรับประโยชนมาเปนผูซื้อคนใหม ก็เพียงพอ 
ค. แจงบริษัทขอเปล่ียนผูเอาประกันภัยใหทําบันทึกสลักหลังให 
ง. ไมตองทําอยางไร เพราะกรมธรรมตองคุมครองรถยนตจนครบกําหนดอยูแลว 

 
6. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ราคาแหงประมูลประกันภัย” หมายความถึง 

ก. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย 
ข. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย หักดวยราคาคาเส่ือมสภาพ 
ค. ราคาของสวนไดเสียที่กําหนดไวในสัญญา 
ง. ราคาที่จะไดรับการชดใชเมื่อเกิดความเสียหาย 

 
7. ขอใดไมถูกตอง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 870 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในกรณีเอา
ประกันวินาศภัยทรัพยสินส่ิงเดียวกันหลายบริษัท 

ก. ผูเอาประกันภัย จะไดรับการชดใชจากแตละบริษัทเทา ๆ กัน 
ข. ผูเอาประกันภัย จะไดรับการชดใชทั้งหมดตามจํานวนที่ตนไดรับความเสียหายจริง 
ค. ผูรับประกันภัย จะตองทําการชดใชแบงตามสัดสวนที่ตนไดรับประกันภัยไว 
ง. ผูรับประกันภัย จะตองทําการชดใชกอนหลังตามลําดับวันเวลาการรับประกันภัย 
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8. นายสายเชาตึก 2 ช้ัน ซ่ึงมีมูลคา 1,200,000 บาท ของนายสิงหในราคาเดือนละ 10,000 บาท 
นายสายไดทําประกันอัคคีภัยตึกที่เชาไวกับ บริษัท A ในวงเงินเอาประกันภัย 800,000 บาท ตอมา
อีก 1 เดือน ไดทําประกันอัคคีภัยตึกดังกลาวกับบริษัท B อีก 400,000 บาท รวมทั้งเฟอรนิเจอรอีก
ในวงเงิน 100,000 บาท โดยทั้ง 2 กรมธรรม มีนายสายเปนผูเอาประกันภัย และผูรับประโยชน
ตอมาเกิดไฟฟาลัดวงจรไฟไหมตึกเสียหายช้ัน 2 ราคาที่ประเมินความเสียหายเปนเงิน 200,000 
บาท โดยเฟอรนิเจอรเสียหาย 20,000 บาท นายสายจะไดรับคาสินไหมทดแทนอยางไร 

ก. ไดรับจากบริษัท A 200,000 บาท ไดรับคาเสียหายเฟอรนิเจอรจากบริษัท B อีก 20,000 
บาท 

ข. ไดรับจากบริษัท A150,000 บาท ไดรับคาเสียหายจากบริษัท B เปนคาตึก 50,000 บาท 
และเฟอรนิเจอรอีก 20,000 บาท 

ค. ไดรับคาสินไหมเปนคาเสียหายเฟอรนิเจอรจากบริษัท B 20,000 บาท 
ง. ไมไดรับคาสินไหมใด ๆ เลย 

 
9. หลักเกณฑเร่ืองใด ไมเก่ียวขอกับสัญญาประกันภัยตามประมวลแพงและพาณิชย 

ก. หลักความสุจริต 
ข. หลักการเฉล่ีย 
ค. หลักละเมิด 
ง. หลักการรอนสิทธิ 

 
10. ในกรณีรถของทานถูกรถชนของนาย A มีประกันภัยช้ัน 1 กับบริษัท B ชนเสียหายโดยทานเปน
ฝายถูกทานจะเรียกรองไดอยางไร 

ก. เรียกรองคาเสียหายจากนาย A หรือบริษัท B อีกทางหนึ่ง 
ข. เรียกรองคาเสียหายจากบริษัท B หากไดไมครบเรียกสวนที่เหลือจากนาย A 
ค. เรียกรองคาเสียหายไดทั้งจากบริษัท B และนาย A ตองรวมกันรับผิดชอบตอทาน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
11. กรมธรรมประกันภัย กฎหมายกําหนดใหมีรายการดังตอไปนี้เสมอ 

ก. ราคาแหงมูลประกันภัย 
ข. วัตถุที่เอาประกันภัย 
ค. ช่ือผูรับประโยชน 
ง. ถูกเฉพาะขอ ข. และ ค. 

 
12. รายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมาย อาจไมมีรายการขอใดตอไปนี้ก็ได 

ก. ช่ือบริษัท 
ข. ช่ือผูชําระเบ้ียประกันภัย 
ค. ช่ือผูเอาประกันภัย 
ง. ไมมีขอถูก 

 
13. สัญญาประกันภัยมีบุคคลที่เก่ียวของอยู 3 ฝาย คือ 

ก. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยและผูชําระเบ้ียประกันภัย 
ข. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยและตัวแทนนายหนาประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยและผูขอเอาประกันภัย 
ง. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยและผูรับประโยชน 

 
14. บุคคลภายนอกที่เปนวัตถุประสงคของการประกันภัยคํ้าจุน หมายถึง 

ก. บุคคลทุกคนที่มิใชผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย 
ข. บุคคลที่มิใชบุคคลในครอบครัวของผูเอาประกันภัย 
ค. บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของผูเอาประกันภัย 
ง. ถูกทุกขอ 
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15. โมฆียกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายถึง 
ก. การกระทําที่ใชบังคับไดตามกฎหมายจนกวาจะถูกบอกลาง 
ข. การกระทําที่เสียเปลามาแตตนไมมีผลบังคับไดเลย 
ค. การกระทําที่ถือไดวาขัดตอกฎหมาย ถือวาไมมีการแสดงเจตนา 
ง. การกระทําที่สมบูรณเฉพาะบางสวนจนกวาจะไดสัตยาบัน 

 
16. ผูเอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายถึง 

ก. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบ้ียประกันภัย 
ข. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน 
ค. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน 
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับเบ้ียประกันภัย 

 
17. ผูเอาประกันภัยกับผูรับประโยชนจะเปนบุคคลเดียวกันไดหรือไม เพราะเหตุใด 

ก. ได เพราะกฎหมายระบุไว 
ข. ไมได เพราะกฎหมายหามไว 
ค. ไมได เพราะไมถูกตองตามหลักการประกันภัย 
ง. ไดหรือไม แลวแตบริษัทจะอนุมัติใหเปนราย ๆ ไป 

 
18. ตามสัญญาประกันภัย เงินที่ผูเอาประกันภัยตองสงใหกับผูรับประกันภัย เรียกวา 

ก. คาสินไหมทดแทน 
ข. ดอกเบ้ีย 
ค. เบ้ียประกันภัย 
ง. คาธรรมเนียม 

 
19. คําวา ผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายความถึง 

ก. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหน่ึงให 
ข. ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจหรือนายหนา 
ค. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบ้ียประกันภัย 
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน 

 
20. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบ้ียประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรียกวา 

ก. ผูรับประโยชน 
ข. ผูเอาประกันภัย 
ค. ผูรับประกันภัย 
ง. ผูซ้ือ 

 
21. คําวา “ผูมีสวนไดเสีย” ในความหมายของการประกันภัย หมายถึง 

ก. บุคคลที่เปนทายาทของผูเสียหาย 
ข. บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการเอาประกันภัย 
ค. บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณที่เกิดข้ึน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
22. สัญญาประกันภัยจะมีผลผูกพันคูสัญญา ตอเมื่อผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในเหตุที่เอา
ประกันภัยไวน้ัน ถูกตองหรือไม 

ก. ถูกตอง 
ข. ไมถูกตอง บางเร่ืองกฎหมายกําหนดใหทําได 
ค. ผูเอาประกันภัยไมจําเปนตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว 
ง. ถูกทั้งขอ ก. ข. และ ค. 
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23. คํากลาวที่วา สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทน ถูกหรือไม 
ก. ไมถูก 
ข. ถูก 
ค. ที่ถูกเปนสัญญาฝายเดียว 
ง. ที่ถูกเปนสัญญาระหวางผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 

 
24. สัญญาประกันภัยเปนสัญญาซ่ึงตองอาศัยความซ่ือสัตยสุจริต คํากลาวนี้ทานเห็นวาถูกตอง
หรือไม 

ก. ถูกตอง 
ข. ไมถูกตอง 
ค. ไมจําเปนตองอาศัยความซ่ือสัตยสุจริต 
ง. เปนหนาที่ของผูรับประกันภัยที่ตองใชความระมัดระวังเอาเอง 

 
25. สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่ตองอาศัยความซ่ือสัตยสุจริตใจตอกันอยางย่ิง กรณีใดบางที่ถือ
วาขาดความสุจริตใจตอกันอยางย่ิง 

ก. ชดใชตามความเสียหายที่แทจริง 
ข. ตัวแทนประกันชีวิตไมแถลงขอความจริงใหผูเอาประกันชีวิตทราบ 
ค. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยแถลงขอความเท็จซ่ึงเปนสาระสําคัญของสัญญา 
ง. ผูเอาประกันภัยแถลงขอความเท็จซ่ึงเปนสาระสําคัญของสัญญา 

 
26. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะประกันภัยมีบทบัญญัติใหสัญญาประกันภัยตก
เปนโมฆียะคําวา “โมฆียกรรม” หมายถึง 

ก. การกระทําที่สมบูรณ ใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะถูกบอกลาง 
ข. การกระทําที่เสียเปลามาแตเร่ิมแรกไมมีผลบังคับตามกฎหมาย 
ค. การะกระทําที่ถือไดวาเปนการฝาฝนกฎหมาย 
ง. การกระทําที่สมบูรณบางสวนจนกวาจะใหสัตยาบัน 

 
27. กรมธรรมประกันภัยน้ันกฎหมายบัญญัติวาตองลงลายมือช่ือของ 

ก. ผูรับประโยชน 
ข. ผูเอาประกันภัย 
ค. ผูรับประกันภัย 
ง. ผูรับประกันภัยรวมกับผูเอาประกันภัย 

 
28. เม่ือผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยตกลงทําสัญญาประกันภัยแลวผูรับประกันภัยจะตองสง
มอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือไม 

ก. ตองสงมอบกรมธรรมให ถาผูเอาประกันภัยรองขอ 
ข. ตองสงมอบกรมธรรมให แมผูเอาประกันภัยจะไมรองขอ 
ค. จะสงมอบใหหรือไม ยอมแลวแตผูรับประกันภัย 
ง. จะสงมอบใหหรือไมก็ได เนื่องจากกฎหมายไมไดบังคับไว 

 
29. กรมธรรมประกันภัยที่ผูรับประกันภัยตองสงมอบใหกับผูประกันภัยนั้น 

ก. ตองมีเนื้อความตองตามสัญญา 
ข. ไมจําเปนตองมีเนื้อความตองตามสัญญา 
ค. จะมีเน้ือความตองตามสัญญาหรือไมก็ได 
ง. จะมีเน้ือความอยางไรก็ได ทั้งนี้แลวแตผูรับประกันภัยจะเห็นสมควร 

 
30. เหตุการณขอใดแสดงวาบริษัทไดคุมครองใหประกันภัยแลว 

ก. นาย ก. โทรแจงบริษัท A ประกันภัย ขอประกันภัยรถยนตโดยแจงรายละเอียดของรถและ
บริษัทไดแจงเลขที่การรับประกันให นาย ก. ทราบโดย นาย ก. ยังมิไดจายเบ้ียประกันภัย 

ข. นาย ข. กรอกใบคําขอเอาประกันชีวิต และชําระเบ้ียประกันภัยที่ บริษัท B สํานักงานใหญ 
ค. นาย ค. ไดรับแจงเปนหนังสือจากบริษัทประกันชีวิต C วายินดีรับประกันชีวิตใหโดยตอง

เพ่ิมเบ้ียประกันภัยอีก 200 บาท 
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ง. นาย ง. ไดรับอนุมัติใหกูเงินจากธนาคาร ซ่ึงธนาคารไดมีสัญญากับบริษัท D ประกันชีวิต
ใหการรับประกันชีวิตแกลูกคาธนาคารเพ่ือคุมครองหนี้ โดยมีธนาคารเปนผูรับประโยชน 

 
31. สัญญาประกันภัย เปนสัญญาประเภทใด 

ก. สัญญาตางตอบแทน 
ข. สัญญาฝายเดียว 
ค. สัญญาที่ตองการรับผิดตอบุคคลภายนอก 
ง. ถูกทุกขอ 

 
32. วัตถุตอไปนี้ ส่ิงใดเอาประกันภัยไมได 

ก. ความซื่อสัตยสุจริต 
ข. ความประมาทเลินเลอของมนุษย 
ค. ความรูความเช่ียวชาญในอาชีพ 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
33. สัญญาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะเปนขอพิจารณาเบ้ียประกันภัย
เพ่ิมขึ้นหากภัยนั้นหมดไปแลว 

ก. ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบ้ียประกันภัยสวนที่เพ่ิมนั้นลงมาอยูในอัตราปกติ 
ข. ผูเอาประกันภัยจะไดลดเบ้ียประกันภัยตอเมื่อบริษัทยินยอม 
ค. ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิไดลดเบ้ียประกันภัยเลย 
ง. ไมมีผลผูกพัน เพราะบังคับคดีไมได 

 
34. กรมธรรมประกันภัยตองมีรายการดังตอไปน้ีดวยเสมอ คือ 

ก. ช่ือหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย 
ข. ช่ือหรือย่ีหอของผูเอาประกันภัย 
ค. ราคาแหงมูลคาประกันภัย 
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และขอ ข. 

 
35. สัญญาประกันภัยมีคูสัญญาอยางนอย 2 ฝาย คือ 

ก. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับผูรับประโยชนฝายหนึ่ง 
ข. ผูรับประกันภัยฝายหน่ึงกับผูเอาประกันภัยฝายหน่ึง 
ค. ผูรับประกันภัยฝายหน่ึงกับตัวแทนประกันชีวิตฝายหนึ่ง 
ง. ผูรับประกันภัยฝายหน่ึงกับนายหนาประกันชีวิตฝายหน่ึง 

 
36. สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทน หมายความวา 

ก. ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองสงเบ้ียประกันภัย แตผูรับประกันภัยไมมีหนาที่ใด ๆ  
ข. ผู รับประกันภัยมีหนาที่ตองใชจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ไดกําหนดไว แตผูเอา

ประกันภัยไมมีหนาที่ใด ๆ  
ค. ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองสงเบ้ียประกันภัยตามที่กําหนดไว และผูรับประกันภัยมีหนาที่

ตองใชเงินเม่ือมีการมรณะ หรือเม่ือสัญญาครบอายุตามที่ระบุไวในสัญญา 
ง. ถูกเฉพาะขอ ข และ ค. 

 
37. กรมธรรมประกันภัยจะตองมีขอความระบุช่ือผูรับประโยชนไวเสมอไปหรือไม 

ก. จะตองระบุช่ือผูรับประโยชนไวเสมอ 
ข. จะมีหรือไมแลวแตผูเอาประกันภัย 
ค. จะมีหรือไมแลวแตเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย 
ง. จะตองระบุช่ือเพราะกฎหมายกําหนดไว 
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การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
 
1. นายสันติทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 ไวกับบริษัท สงครามประกันภัย จํากัด ระยะเวลา
ประกันภัยเร่ิมตน 12 มิถุนายน 2543 ส้ินสุด 12 มิถุนายน 2544 ถารถยนตคันดังกลาวไปประสบ
อุบัติเหตุในวันที่ 12 มิถุนายน 2544 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไดรับความคุมครองหรือไม เพราะ
เหตุใด 

ก. ไมคุมครอง เพราะในวันที่ 12 มิถุนายน 2544 กรมธรรมส้ินผลบังคับแลว 
ข. คุมครอง เพราะวันที่ 12 มิถุนายน 2544 เปนวันสุดทายที่กรมธรรมยังมีผลคุมครองอยู 
ค. คุมครอง หากอุบัติเหตุน้ันเกิดข้ึนภายใน 16.30 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2544 
ง. ผิดหมดทุกขอ 

 
2. ขอใดมิใชความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยรถยนต 

ก. ความเสียหายตอชีวิตรางกายของบุคคลภายนอก 
ข. ความเสียหายตอทรัพยสินที่บรรทุกอยูในรถยนตคันเอาประกันภัย 
ค. ความเสียหายตอรถยนตคันเอาประกันภัย 
ง. การประกันตัวผูขับขี่ 

 
3. นายแดงเจาของนํารถยนตไปทําประกันภัยไวกับบริษัท ตอมานายแดงไดโอนขายใหแกนายดํา
โดยไมไดมีการแจงการโอนขายดังกลาวใหบริษัททราบ ถารถยนตคันดังกลาวไปเกิดอุบัติเหตุ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไดรับความคุมครองหรือไม เพราะเหตุใด 

ก. เมื่อไมมีการแจงการโอนใหกับบริษัททราบกรมธรรมจึงส้ินผลบังคับ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจึงไมไดรับความคุมครอง 

ข. แมไมมีการแจงการโอนกรมธรรมก็ยังมีผลคุมครองตอไป โดยถือวาผูรับโอนเปนผูเอา
ประกันภัยคนใหม ความเสียหายที่เกิดข้ึนจึงยังคงไดรับความคุมครอง 

ค. เม่ือบริษัทยังไมออกสลักหลังเปล่ียนช่ือผูเอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไมไดรับ
ความคุมครอง 

ง. แมบริษัทยังไมออกสลักหลังเปล่ียนช่ือผูเอาประกันภัย แตหากมีการแจงการโอนใหบริษัท
ทราบกรมธรรมก็ยังมีคุมครองตอไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงยังคงไดรับความคุมครอง 

 
4. ขอใดเปนความคุมครองตามกรมธรรมประเภท 2  

ก. ชีวิต รางกาย ทรัพยสินบุคคลภายนอก ความเสียหายตอรถยนต 
ข. ชีวิต รางกาย ทรัพยสินบุคคลภายนอก รถยนตสูญหาย ไฟไหม 
ค. ชีวิต รางกาย ทรัพยสินบุคคลภายนอก กระประกันตัวผูขับขี่ 
ง. ความเสียหายตอรถยนต รถยนตสูญหาย ไฟไหม 

 
5. ขอใดเปนลักษณะการใชรถยนต 

ก. การใชสวนบุคคล 
ข. รถยนตปายแดง 
ค. รถพยาบาล 
ง. ถูกหมดทุกขอ 

 
6. ขอใดมิใชปจจัยที่ใชในการคํานวณเบ้ียประกันภัยรถยนต 

ก. ขนาดรถยนต 
ข. อายุผูขับขี่ 
ค. อาชีพผูขับขี่ 
ง. อุปกรณเพ่ิมพิเศษ 
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7. หากผูเอาประกันภัยขอรับผิดชอบความเสียหายสวนแรก (Deductible) สําหรับความเสียหายตอ
รถยนตคันเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัยอยางไร 

ก. ลด 100% ของจํานวนเงินความเสียหายสวนแรก 
ข. 3,000 บาท แรกลด 100% สวนเกิน 3,000 บาท ลด 10% ของจํานวนเงินความเสียหาย

สวนแรก 
ค. 5,000 บาท แรกลด 100% สวนเกิน 5,000 บาท ลด 10% ของจํานวนเงินความเสียหาย

สวนแรก 
ง. 10,000 บาทแรกลด 100% สวนเกิน 10,000 บาท ลด 10% ของจํานวนความเสียหาย

สวนแรก 
 
8. หากผูเอาประกันภัยขอรับผิดชอบความเสียหายสวนแรก (Deductible) สําหรับความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก ผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัยเทาใด 

ก. ลด 10% ของจํานวนเงินความเสียหายสวนแรก 
ข. 3,000 บาท แรกลด 10% สวนเกิน 3,000 บาท ลด 1% ของจํานวนเงินความเสียหาย

สวนแรก 
ค. 5,000 บาท แรกลด 10% สวนเกิน 5,000 บาท ลด 1% ของจํานวนเงินความเสียหาย

สวนแรก 
ง. 10,000 บาท แรกลด 10% สวนเกิน 10,000 บาท ลด 1% ของจํานวนเงินความเสียหาย

สวนแรก 
 
9. หากผูเอาประกันภัยประสงคจะขยายความคุมครองไปถึงการใชรถยนตนอกอาณาเขตประเทศ
ไทย ผูเอาประกันภัยจะตองเสียเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเปนจํานวนเทาใด 

ก. เสียเพ่ิมเดือนละ 5% ของเบ้ียประกันภัยเต็มป 
ข. เสียเพ่ิมเดือนละ 5% แตรวมแลวไมเกิน 20% ของเบ้ียประกันภัยเต็มป 
ค. เสียเพ่ิมสําหรับแตละประเทศ ในอัตราเดือนละ 5% ของเบ้ียประกันภัยเต็มป 
ง. ผิดหมดทุกขอ 

 
10. ในการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับข่ี ผูขับข่ีที่มีอายุอยูในชวงใดที่จะเสียเบ้ียประกันภัยตํ่า
ที่สุด 

ก. 18 – 24 ป 
ข. 25 – 35 ป 
ค. 36 – 50 ป 
ง. เกิน 50 ป 

 
11. ขอใดถูกตอง 

ก. รถยนตที่ใชสวนบุคคลจะเสียเบ้ียประกันภัยในอัตราที่ดํ่ากวารถยนตที่ใชเพ่ือการพาณิชย 
ข. รถยนตที่มีขนาด 1500 CC. จะเสียเบ้ียประกันภัยตํ่ากวารถยนตที่มีขนาด 2,000 CC. 
ค. ในการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับข่ี ถาผูขับข่ีมีอายุเกิน 50 ป จะเสียเบ้ียประกันภัยใน

อัตราที่ตํ่ากวาผูขับขี่ที่มีอายุระหวาง 36 – 50 ป 
ง. ถูกหมดทุกขอ 

 
12. นายสมบัตินํารถยนตไปทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ โดยระบุช่ือนายสมบัติ อายุ 38 ป 
และนางสมศรีอายุ 32 ป เปนผูขับข่ี ในกรณีดังกลาวบริษัทผูรับประกันภัยจะคิดเบ้ียประกันภัยใน
อัตราที่จะไดรับสวนลดเทาใด 

ก. สวนลด 5% 
ข. สวนลด 10% 
ค. สวนลด 15% 
ง. สวนลด 20% 
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13. หากมีอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผูเอาประกันภัย การปฏิบัติตนของผูเอาประกันภัย
ในขอใดไมถูกตอง 

ก. แจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา 
ข. ยอมรับผิดตอคูกรณี 
ค. ชดใชคาเสียหายตามความพอใจของคูกรณี 
ง. ทั้งขอ ข และขอ ค. 

 
14. เมื่อบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยรถยนตเปนเหตุให
ผูเสียหายน้ันนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลแลว ผูเสียหายสามารถเรียกดอกเบ้ียไดในอัตรา
เทาใด 

ก. รอยละ 7.5 ตอป 
ข. รอยละ 10 ตอป 
ค. รอยละ 12 ตอป 
ง. รอยละ 15 ตอป 

 
15. ในปแรกที่นายสมชายนํารถยนตไปทําประกันภัยไวกับบริษัท ก เสียเบ้ียประกันภัยเปนจํานวน 
10,000 บาท ในระหวางระยะเวลาประกันภัย รถยนตคันดังกลาวไดประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกที่มี
นายสมปองเปนผูขับขี่ชนทายในขณะที่นายสมชายจอดรถรอสัญญาณไฟ บริษัท ก ไดชดใชคา
ซอมรถใหแกนายสมชายเปนเงิน 35,000 บาท ดังนั้นในการตออายุการประกันภัยปตอไป 

ก. ในเม่ือในปที่ผานมา นายสมชายมีการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท ในการตออายุฯ นาย
สมชายก็จะตองเสียเบ้ียประกันภัยในอัตราปกติ 

ข. แมนายสมชายจะมีการเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทก็ตาม แตก็เปนคาเสียหายที่มิไดเกิด
จากความประมาทของนายสมชาย ทั้งนายสมชายสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีก
ฝายหนึ่งไดในการตออายุฯ นายสมชายจะไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัย 20% 

ค. เมื่อมีการเรียกรองคาเสียหายเกิน 200% ของเบ้ียประกันภัย ในการตออายุฯ นายสมชาย
จะถูกเพ่ิมเบ้ียประกันภัยประวัติไมดี 20% 

ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
 
16. ในระหวางที่นายแดงผูเอาประกันภัยไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี 40% (เบ้ียประกันภัย
สุทธิเทากับ 20,000 บาท) รถยนตของนายแดงเกิดอุบัติเหตุ 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกถูกนายดําขับรถ
โดยประมาทชนทายเสียคาซอมเปนเงิน 35,000 บาท คร้ังที่สองนายแดงขับรถชนตนไมเสียคา
ซอมแซมทั้งส้ิน 75,000 บาท ในการตออายุการประกันภัยในปตอไป นายแดงจะ 

ก. เสียเบ้ียประกันภัยในอัตราปกติ 
ข. เสียเบ้ียประวัติเพิ่ม 20% 
ค. ไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัย 30% 
ง. ไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัย 20% 

 
17. นายวรารักษนํารถยนตไปทําประกันภัยไว ในปแรกรถยนตคันดังกลาวเกิดอุบัติเหตุทําให
รถยนตคันเอาประกันภัยไดรับความเสียหายรวม 10 คร้ัง คาเสียหายรวมทั้งส้ินเกิน 200% ของเบ้ีย
ประกันภัย แตความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกคร้ังเกิดจากความประมาทของคูกรณีทั้งส้ิน ทั้งนายวรา
รักษสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงไดทุกคร้ังดวย ในการตออายุการประกันภัยป
ตอไปนายวรารักษจะ 

ก. เสียเบ้ียประกันภัยในอัตราปกติ 
ข. เสียเบ้ียประวัติเพิ่ม 20% 
ค. ไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัย 20% 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
18. รถยนตคันใดที่ผูเอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับข่ีได 

ก. รถเกงของนายแดงที่ใชสวนบุคคล 
ข. รถเกงของนายขาวที่ใชรับจางทั่วไป 
ค. รถตูของนายดําที่ใชเฉพาะในครอบครัว 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 
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19. รถยนตคันใดที่ผูเอาประกันภัยไมสามารถทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ได 
ก. รถเกงของนายแดงที่ใชสวนบุคคล 
ข. รถเกงของนายขาวที่ใชรับจางทั่วไป 
ค. รถตูของนายดําที่ใชเฉพาะในครอบครัว 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 

 
20. กรณีใดตอไปนี้ที่บริษัทสามารถเพ่ิมเบ้ียวประกันภัยประวัติไมดีได 

ก. รถยนตคันเอาประกันภัยที่มีการเรียกรองคาเสียหายต้ังแต 2 คร้ังขึ้นไป 
ข. รถยนตคันเอาประกันภัยที่มีการเรียกรองคาเสียหายเกิน 200% ของเบ้ียประกันภัย 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค.  
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
21. ในการประกันภัยรถยนตประเภทระบุช่ือผูขับข่ี ผูเอาประกันภัยสามารถระบุช่ือผูขับขี่ได 

ก. 1 คน 
ข. 2 คน 
ค. 3 คน 
ง. 4 คน 

 
22. ในการทําประกันภัยรถยนต ถาประสงคจะระบุช่ือผูขับขี่ 2 คน ในการคิดเบ้ียประกันภัยจะคิด
อยางไร 

ก. ใชผูขับขี่ที่มีอายุมากเปนฐานในการคํานวณ 
ข. ใชผูขับขี่ที่มีอายุนอยเปนฐานในการคํานวณ 
ค. ใชผูขับขี่ที่มีความเส่ียงสูงเปนฐานในการคํานวณ 
ง. ใชผูขับขี่ที่มีความเส่ียงตํ่าเปนฐานในการคํานวณ 

 
23. นายดํานํารถยนตของตนไปทําประกันภัยรถยนตโดยระบุช่ือนายดํา และนายแดง เปนผูขับขี่ 
ตอมานายดําโอนขายรถคันดังกลาวใหแกนายเขียว โดยมิไดมีการแจงการเปล่ียนแปลงใหบริษัท
ทราบระหวางกรมธรรมมีผลบังคับ นายเขียวขับรถยนตคันดังกลาวไปชนทรัพยสินผูอ่ืนเสียหายเปน
เงิน 8,000 บาท บริษัทซึ่งรับประกันภัยรถยนตคันดังกลาววจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
บุคคลภายนอกน้ันหรือไม เพียงใด 

ก. เม่ือไดมีการโอนรถไปแลวกรมธรรมจึงส้ินผลบังคับ บริษัทไมตองรับผิดชอบ 
ข. บริษัทชดใชใหแกบุคคลภายนอก 6,000 บาทเทานั้น 
ค. บริษัทชดใชใหแกบุคคลภายนอกเต็มจํานวน 8,000 บาท 
ง. บริษัทชดใชใหแกบุคคลภายนอกเต็มจํานวน 8,000 บาท แลวเรียกคืนจากผูเอาประกันภัย

ในภายหลังเปนจํานวน 2,000 บาท 
 

24. ในการทําประกันภัยรถยนตถาผูเอาประกันภัยไมชําระเบ้ียประกันภัยใหเสร็จส้ินภายใน 60 วัน 
นับแตวันที่กรมธรรมเร่ิมมีผลบังคับ ผลจะเปนอยางไร 

ก. สัญญาส้ินตกเปนโมฆะ 
ข. สัญญาส้ินตกเปนโมฆียะ 
ค. สัญญาส้ินผลบังคับต้ังแตตน 
ง. สัญญาส้ินผลบังคับเมื่อพน 60 วัน 

 
25. นายแดง เปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท ก. ไดรับชําระคาเบ้ียประกันภัยรถยนตจาก
นายสมบัติผูเอาประกันภัย แตนายแดงกลับนําเงินดังกลาวไปใชสวนตัวไมสงมอบใหแกบริษัท ก. 
ตอมาเม่ือพนกําหนด 60 วันนับแตวันที่กรมธรรมเร่ิมมีผลบังคับ รถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบ
อุบัติเหตุพลิกคว่ํา ทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ก. ไมไดรับความคุมครอง เนื่องจากกรมธรรมส้ินผลบังคับเมื่อพน 60 วัน 
ข. ไมไดรับความคุมครอง เพราะสัญญาไมมีผลบังคับต้ังแตตน 
ค. บริษัท ก. มีสิทธิหักจํานวนเบ้ียประกันภัยที่ยังไมไดรับชําระออกจากจํานวนเงินคาเสียหาย

ที่จะตองชดใชใหแกนายสมบัติได 
ง. บริษัท ก. จะตองชดใชใหแกนายสมบัติเต็มจํานวน เพราะการที่นายสมบัติชําระเบ้ียฯ 

ใหแกนายแดงยอมถือไดวา บริษัทไดรับชําระคาเบ้ียฯ จากนายสมบัติแลว 



 

 

91 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

26. นายเขียวนํารถไปทําประกันภัยไวกับบริษัท ก นายแดงยืมรถยนตคันดังกลาวไปใชระหวางทาง
นางดําต้ังใจฆาตัวตาย จึงกระโดดเขาขวางทางรถที่นายแดงขับมาในระยะกระช้ันชิด แมนายแดง
จะใชความระมัดระวังตามควรแกพฤติการณแลวก็ตาม แตนายแดงก็ไมสามารถหยุดรถไดทัน ทําให
รถคันดังกลาวชนนางดําถึงแกความตาย นายเหลืองบุตรของนางดําจะเรียกคาเสียหายตาม
กรมธรรมประกันภัยรถยนต (ภาคสมัครใจ) จากบริษัท ก. ไดหรือไมเพียงใด 

ก. ได ตามจํานวนที่เสียหายจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. ได แตเฉพาะจํานวนเงินคาเสียหายสวนที่เกินความคุมครองสูงสุดตามกรมธรรมคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ 
ค. ไมได เพราะบริษัทมีหนาที่ชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอก ก็เฉพาะตอกรณีที่ความ

เสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทของผูเอาประกันภัยเทานั้น 
ง. ไมได เพราะนายแดงมิใชผูเอาประกันภัย บริษัท ก. จึงไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย

ใหแกนายเหลือง 
 
27. นายประกิจ ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางทั่วไปไดนํารถยนตบรรทุกซ่ึงมีเครนติดต้ังอยูกับตัว
รถไปทําประกันภัยไวกับบริษัทโดยในการแจงทําประกันภัย นายประกิจไดแจงสาระสําคัญดังกลาว
ใหบริษัททราบแลว ตอมาในระหวางระยะเวลาประกันภัย นายแดงไดใชเครนที่ติดต้ังกับตัวรถไปยก
แผนเหล็กแตแผนเหล็กเกิดหลนไปทับรถยนตของนายนิรันดรเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
รถยนตของนายนิรันดร 

ก. บริษัทไมตองรับผิดชอบ เพราะมิไดเกิดจากตัวรถยนตคันเอาประกันภัยโดยตรง 
ข. บริษัทไมตองรับผิดชอบ เพราะความเสียหายเกิดจากการกระทําของนายแดง ซ่ึงมิใชผูเอา

ประกันภัย 
ค. บริษัทตองรับผิดชอบ เพราะความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก รวมถึงความรับ

ผิดอันเกิดจากการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ติดต้ังประจํารถดวย 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 
28. นายโรจน นํารถยนตไปทําประกันภัยแบบไมระบุช่ือประเภท 3 ไวกับบริษัท ก. (มิไดทํา
ประกันภัยภาคบังคับ) ในระหวางระยะเวลาประกันภัย นายแดงเพ่ือนของนายโรจนมายืมรถไปใชไป
ประสบอุบัติเหตุชนนายรุง บุตรของนายโรจนไดรับบาดเจ็บคิดเปนคาเสียหายทั้งส้ิน 75,000 บาท 
บริษัท ก.จะตองรับผิดชอบคาเสียหายดังกลาวหรือไม อยางไร 

ก. ไมตองรับผิด เน่ืองจากนายรุงเปนบุตรของผูเอาประกันภัย 
ข. ไมตองรับผิด เน่ืองจากรถคันดังกลาวมิไดทําประกันภัยภาคบังคับไว 
ค. แมนายรุงจะเปนบุตรของผูเอาประกันภัย แตนายรุงมิใชบุตรของแดงผูขับขี่ที่เปนฝายตอง

รับผิดตามกฎหมาย ความเสียหายที่เกิดข้ึน บริษัท ก จึงตองจายเต็มจํานวน 75,000 บาท 
ง. นายรุงมิใชบุตรของนายแดงผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย ความเสียหายที่

เกิดขึ้น บริษัท ก. จึงยังตองรับผิดชอบ แตรับผิดชอบเฉพาะสวนที่เกิน 50,000 บาท
เทานั้น 

 
29. นายโรจนนํารถยนตไปทําประกันภัยแบบไมระบุช่ือประเภท 3 ไวกับบริษัท ก ในระหวาง
ระยะเวลาประกันภัย นายแดงเพ่ือนของนายโรจนมายืมรถไปใชประสบอุบัติเหตุชนทรัพยสินของ
นายโรจนไดรับความเสียหายทั้งส้ิน 75,000 บาท ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไดรับความคุมครอง
หรือไม อยางไร 

ก. เนื่องจากเปนทรัพยสินของนายโรจนซ่ึงเปนผูเอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึง
ไมไดรับความคุมครอง 

ข. แมเปนทรัพยของผูเอาประกันภัย แตมิใชทรัพยของผูขับขี่เปนฝายตองรับผิด ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจึงยังคงไดรับความคุมครองตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกินจํานวน
เงินเอาประกันภัย 

ค. ความเสียหายที่เกิดข้ึนยังคงไดรับความคุมครอง แตเมื่อบริษัท ก. จายไปแลวสามารถ
เรียกคืนจากนายแดงเปนผูขับข่ีได 

ง. ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงไดรับความคุมครอง แตเมื่อบริษัท ก จายไปแลวสามารถเรียก
คืนจากนายแดงเปนจํานวน 2,000 บาท 
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30. ในสวนความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกขอใดถูกตอง 
ก. ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย คุมครองถึงผูเอาประกันภัยดวย หากผูเอา

ประกันภัยมิไดเปนผูขับข่ีที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย 
ข. ความเสียหายตอทรัพยสิน ไมคุมครองทรัพยสินของทั้งผูเอาประกันภัยและทรัพยสินของผู

ขับข่ีที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย 
ค. ความเสียหายตอทรัพยสิน คุมครองถึงทรัพยสินของลูกจางในทางการที่จางของผูเอา

ประกันภัยดวย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
31. ขอใดถูกตอง 

ก. การระบุช่ือผูขับขี่จะทําใหเบ้ียประกันภัยถูกลง 5-20% 
ข. ผูเอาประกันภัยสามารถระบุช่ือผูขับขี่ได 2 คน 
ค. ในการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับข่ี จะไดรับความคุมครองเหมือนการประกันภัยประเภท

ไมระบุช่ือผูขับขี่ทุกประการ เวนแตกรณีที่มีบุคคลที่มิไดถูกระบุช่ือไวในกรมธรรมมาขับขี่ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
32. ในสวนความคุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก บุคคลใน
ที่ไมไดรับความคุมครอง 

ก. ผูขับขี่ที่เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย 
ข. ผูเอาประกันภัย 
ค. ผูขับขี่ที่ถูกระบุช่ือในกรมธรรม แตมิไดเปนผูขับขี่ในขณะเกิดเหตุ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
33. ในสวนความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก หากผูเอาประกันภัยนํารถยนตไปใช
นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตารางแลวไปกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย 
ของบุคคลภายนอก ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเปนจํานวนเทาใด 

ก. 1,000 บาท 
ข. 2,000 บาท 
ค. 3,000 บาท 
ง. ไมตองรับผิดชอบ 

 
34. ในสวนความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก หากผูเอาประกันภัยนํารถยนตไปใช
นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง แลวไปกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเปนจํานวนเทาใด 

ก. 1,000 บาท 
ข. 2,000 บาท 
ค. 3,000 บาท 
ง. ไมตองรับผิดชอบ 

 
35. นายอารีย ไดโดยสารอยูในรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI) เม่ือถึงจุดหมายรถจอดสนิท นาย
อารียเปดประตูรถโดยไมระมัดระวังเปนเหตุใหรถจักรยานยนตที่ วิ่งตามมาพุงชน ทําให
รถจักรยานยนตไดรับความเสียหาย หากรถ TAXI คันดังกลาวมีประกันภัยไวกับบริษัทเอ เจาของ
รถจักรยานยนตจะเรียกรองใหบริษัทเอ ชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นไดหรือไม อยางไร 

ก. ไมได เพราะนายอารียมิใชผูเอาประกันภัย 
ข. ไมได เพราะนายอารียมิใชผูขับขี่ 
ค. ได เพราะกรมธรรมคุมครองรวมถึงความรับผิดของผูโดยสารดวย 
ง. ได เน่ืองจากรถแท็กซี่จะมีการขยายความคุมครองไปถึงความรับผิดของผูโดยสารดวย 
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36. นายทวี นํารถยนตที่ทําประกันภัยไวไปแขงแรลล่ีที่มิใชเปนการแขงความเร็ว ปรากฏวาระหวาง
แขงขันรถคันดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุชนทรัพยสินของนางกรองแกวเสียหายเปนเงิน 85,000 
บาท นางกรองแกวจะเรียกคาเสียหายจากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันดังกลาวไดหรือไม 

ก. ไมได เน่ืองจากเขาขอยกเวนไมคุมครอง 
ข. ไดเต็ม 85,000 บาท แตเมื่อบริษัทจายไปแลวก็จะเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยในภายหลัง 
ค. ไดเต็ม 85,000 บาท โดยไมมีการเรียกคืนจากผูเอาประกันภัย 
ง. บริษัทอาจจายเปนคาสินไหมการุณได 

 
37. หมวดความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ในสวนของขอยกเวนเร่ืองปริมาณ
แอลกอฮอลและขอยกเวนอ่ืน (มิใชขอยกเวนเก่ียวกับปริมาณแอลกอฮอล) ขอใดถูกตอง 

ก. ขอยกเวนอ่ืน บริษัทจะตองรับผิดในสวนความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัยของ
บุคคลภายนอกไปกอน แลวมาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยในภายหลัง 

ข. ขอยกเวนอ่ืน บริษัทสามารถยกขึ้นปฏิเสธความรับผิดตอทรัพยสินได 
ค. ขอยกเวนเร่ืองปริมาณแอลกอฮอล บริษัทตองรับผิดทั้งในสวนของชีวิต รางกาย อนามัย 

และทรัพยสินของบุคคลภายนอกไปกอน แลวจึงมาเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยในภายหลัง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
38. กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 1 กับกรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 2 แตกตางกัน
อยางไร 

ก. ประเภท 1 คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ประเภท 2 ไมคุมครอง 
ข. ประเภท 1 คุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม ประเภท 2 ไมคุมครอง 
ค. ประเภท 1 คุมครองความเสียหายตอรถยนต ประเภท 2 ไมคุมครอง 
ง. ประเภท 1 คุมครองคารักษาพยาบาล ประเภท 2 ไมคุมครอง 

 
39. กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 2 กับกรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 3 แตกตางกัน
อยางไร 

ก. ประเภท 2 คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ประเภท 3 ไมคุมครอง 
ข. ประเภท 2 คุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม ประเภท 3 ไมคุมครอง 
ค. ประเภท 2 คุมครองความเสียหายตอรถยนต ประเภท 3 ไมคุมครอง 
ง. ประเภท 2 คุมครองคารักษาพยาบาล ประเภท 3 ไมคุมครอง 

 
40. นายเฉลย นํารถยนตไปซอมในระหวางที่อยูในความครอบครองของอู ปรากฏวามีบุคคลของอู
นํารถไปใชโดยไดรับความยินยอมจากนายเฉลย และเกิดอุบัติเหตุชนทรัพยสินของผูอ่ืนไดรับความ
เสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทซ่ึงรับประกันภัยรถคันดังกลาวตองรับผิดชอบหรือไม 

ก. บริษัทไมตองรับผิดชอบ เนื่องจากเขาขอยกเวนเร่ืองการใชโดยบุคคลของอู 
ข. บริษัทตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกไปกอนแลวเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยใน

ภายหลังตามขอสัญญาพิเศษ 
ค. บริษัทตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกเต็มจํานวน 
ง. บริษัทไมตองรับผิดชอบ เนื่องจากไมปรากฏความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 

 
41. รถยนตของนายวีรพล ซ่ึงไดทําประกันภัยไวตามกรมธรรมประกันภัยประเภท 1 ไวกับบริษัทรัก
ดีประกันภัย จํากัด โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหมไว 
55,000 บาท แตในกรมธรรมที่สงมอบใหแกนายวีรพล บริษัทไดพิมพขอความเพิ่มเติมวา “บริษัท
รับผิดตอความสูญหายบางสวนไมเกิน 20,000 บาท/คร้ัง” ถาตอมาภายในระยะเวลาประกันภัย 
วิทยุติดรถยนตถูกลักไป ขอใดถูกตองที่สุด 

ก. ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทรับผิดภายใตวงเงินเอาประกันภัย 550,000 บาท หรือ 
20,000 บาท ก็ได 

ข. บริษัทจะตองรับผิดตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกิน 20,000 บาท 
ค. บริษัทจะมีความผิดตามมาตรา 30 แหง พ.ร.บ.ประกันภัยวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 
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42. นายสมควรคิดซ้ือรถยนตมาคันหนึ่งในราคา 550,000 บาท และนําเคร่ืองฟอกอากาศและ
อุปกรณอ่ืน ๆ มาติดต้ังประจําอยูกับตัวรถเพ่ิมเติมรวมราคาได 70,000 บาท ในการทําประกันภัย 
นายสมควรคิดไดแถลงไวในใบคําขอเอาประกันดวยแลววามีการติดต้ังอุปกรณตาง ๆ เพ่ิมเปนเงิน 
70,000 บาท แตบริษัทกําหนดจํานวนเอาประกันภัยเพียง 80% ของ 550,000 บาท = 440,000 
บาท เทานั้น ถาหากเกิดความเสียหายตออุปกรณตาง ๆ ที่ติดต้ังเพ่ิมเติม บริษัทผูรับประกันภัย
จะตองรับผิดชอบหรือไม 

ก. ไมตองรับผิดชอบ เพราะไมมีการนําราคาอุปกรณตาง ๆ น้ันไปกําหนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยอุปกรณตาง ๆ นั้นจึงมิใชวัตถุที่เอาประกันภัย 

ข. เม่ือผูเอาประกันภัยแสดงเจตนาเอาประกันภัยไวโดยแถลงในใบคําขอฯ แลว จึงตองถือวา
อุปกรณตาง ๆ เปนวัตถุที่เอาประกันภัยแลว โดยไมตองคํานึงวาบริษัทจะเอาราคา
ทรัพยสินมากําหนดรวมเปนจํานวนเอาประกันภัยหรือไม ดังนั้นบริษัทจึงตองรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

ค. บริษัทจะตองรับผิดตามความเสียหายที่แทจริงแตไมเกิน 440,000 บาท 
ง. ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค. 

 
43. รถยนตของนางมารยาทซึ่งทําประกันภัยตามกรมธรรมประเภท 1 ถูกคนรายราดนํ้ามันเบรกทํา
ใหรถยนตไดรับความเสียหาย บริษัทผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน
หรือไม อยางไร 

ก. ไมตองรับผิด เพราะความเสียหายมิไดเกิดการชน 
ข. ไมตองรับผิด เพราะนางมารยาทไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัททราบได 
ค. ตองรับผิด ภายใตเง่ือนไขที่นางมารยาทตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง 2,000 

บาท เพราะไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัททราบได 
ง. ตองรับผิดชอบเต็มจํานวน เพราะความเสียหายที่เกิดข้ึนมิใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

การชนนางมารยาทจึงไมจําตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกแตอยางไร 
 
44. รถยนตซ่ึงทําประกันภัยตามกรมธรรมประเภท 1 ถูกคนรายใชกุญแจขูดรถรอบคันทําใหรถยนต
ไดรับความเสียหาย บริษัทผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือไม 
อยางไร 

ก. ไมตองรับผิด เพราะความเสียหายมิไดเกิดจากการชน 
ข. ไมตองรับผิด เพราะผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัทราบได 
ค. ตองรับผิด ภายใตเง่ือนไขที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง 2,000 

บาท เพราะไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัททราบได 
ง. ตองรับผิดชอบเต็มจํานวน เพราะความเสียหายที่เกิดข้ึนมิใชความเสียหายที่เกิดจากการ

ชน ผูเอาประกันภัยจึงไมจําเปนตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกแตอยางใด 
 
45. รถยนตซ่ึงทําประกันภัยตามกรมธรรมประเภท 1 ถูกหินกระเด็นใสกระจกทําใหกระจกแตก 
บริษัทผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือไม อยางไร 

ก. ไมตองรับผิด เพราะความเสียหายมิไดเกิดจากการชน 
ข. ไมตองรับผิด เพราะผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัททราบได 
ค. ตองรับผิด ภายใตเง่ือนไขที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง 2,000 

บาท เพราะไมสามารถแจงคูกรณีใหบริษัททราบได 
ง. ตองรับผิดชอบเต็มจํานวน เพราะความเสียหายที่เกิดข้ึนมิใชความเสียหายที่เกิดจากการ

ชนผูเอาประกันภัย จึงไมจําเปนตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกแตอยางใด 
 
46. ขอใดถูกตอง  

ก. แมความเสียหายตอรถยนต จะเกิดขึ้นจากการใชโดยบุคคลที่ไมไดรับความยินยอมจากผู
เอาประกันภัยก็ตาม บริษัทก็ยังมีหนาที่ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนตคันเอา
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 

ข. ในกรณีที่มีความเสียหายตอรถยนต เมื่อบุคคลอ่ืนเปนผูใชรถยนตโดยไดรับความยินยอม
จากผูเอาประกันภัย บริษัทจะสละสิทธิในการไลเบ้ียจากผูใชรถยนตนั้น 

ค. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 
ง. ไมมีขอใดถูก 
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47. นายวีระวุฒินํารถยนตไปทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไว โดยระบุช่ือใหนายวีระวุฒิและ
นางลัดดาเปนผูขับขี่ ในระหวางระยะเวลาประกันภัย นางมาลีขับรถยนตไประหวางติดสัญญาณไฟ 
ปรากฏวามีแผนเหล็กจากการกอสรางทางดวนหลนใสรถยนตที่เอาประกันภัยไวไดรับความเสียหาย
เปนเงิน 126,000 บาท บริษัทผูรับประกันภัยรถยนตคันดังกลาวจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นหรือไม อยางไร 

ก. นางมาลีมิใชผูขับขี่ที่ถูกระบุช่ือไวในกรมธรรม บริษัทจึงไมตองรับผิดชอบ 
ข. ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิไดเกิดจากการชน บริษัทจึงไมตองรับผิดชอบ 
ค. บริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบ

คาเสียหาย 
ง. บริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน โดยผูเอาประกันภัยไม

จําตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกแตอยางใด 
 
48. นางมาลีจอดรถไวในบาน ปรากฏวาฝนตกหนักน้ําทวมเปนเหตุใหเคร่ืองยนตไดรับความ
เสียหาย ถารถยนตคันดังกลาวทําประกันภัยตามกรมธรรมประเภท 1 ไว บริษัทจะตองชดใชคาเสีย
ใหแกนางมาลีหรือไม 

ก. ไมตองชดใช เพราะไมไดเกิดจากการชน 
ข. ไมตองชดใช เพราะน้ําทวมเปนเหตุสุดวิสัย 
ค. ตองชดใช เพราะกรมธรรมคุมครองความเสียหายจากเหตุใด ๆ ซ่ึงรวมถึงความเสียหาย

จากภัยธรรมชาติดวย 
ง. ตองชดใชในฐานะสินไหมการุณ 

 
49. นายวีรวุฒินํารถยนตไปทําประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับขี่ไว โดยระบุช่ือใหนายวีรวุฒิและนาง
ลัดดาเปนผูขับข่ี ในระหวางระยะเวลาประกันภัยนางมาลีขับรถยนตไประหวางติดสัญญาณไฟ 
ปรากฏวามีกลุมวัยรุนไลตีกัน มีการขวางกอนหินใสกันทําใหกอนหินถูกกระจกรถแตกตองเปล่ียน
กระจกใหมเปนเงิน 8,000 บาท บริษัทผูรับประกันภัยรถยนตคันดังกลาวจะตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม อยางไร  

ก. นางมาลีมิใชผูขับขี่ที่ถูกระบุช่ือไวในกรมธรรม บริษัทจึงไมตองรับผิดชอบ 
ข. ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิไดเกิดจากการชน บริษัทจึงไมตองรับผิดชอบ 
ค. บริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบ

คาเสียหายสวนแรกเอง 6,000 บาท 
ง. บริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน โดยผูเอาประกันภัยไม

จําตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกแตอยางใด 
 
50. นายวีระขับรถยนตซ่ึงมีประกันภัยตามกรมธรรมประเภท 1 โดยประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังไปชนรถจักรยานยนตของนายไพบูลย เปนเหตุใหทั้งรถยนตและรถจักรยานยนตไดรับ
ความเสียหาย บริษัทซ่ึงรับประกันภัยรถยนตคันดังกลาวไว จะตองรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดข้ึน
หรือไม เพียงใดหากปรากฏวานายวีระไมมีใบอนุญาตขับข่ี 

ก. รับผิดชอบทั้งความเสียหายของรถจักรยานยนต และความเสียหายของรถยนต 
ข. ไมรับผิดชอบทั้งความเสียหายของรถจักรยานยนต และความเสียหายของรถยนต 
ค. รับผิดชอบความเสียหายของรถจักรยานยนต ไมรับผิดชอบความเสียหายของรถยนต 
ง. ไมรับผิดชอบความเสียหายของรถจักรยานยนต แตรับผิดชอบความเสียหายของรถยนต 

 
51. นายวีระขับรถยนตซ่ึงมีประกันภัยตามกรมธรรมประเภท 3 โดยประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังไปชนรถจักรยานยนตของนายไพบูลย เปนเหตุใหนายไพบูลยได รับบาดเจ็บ 
รถจักรยานยนตไดรับความเสียหาย บริษัทซ่ึงรับประกันภัยคันดังกลาวไว จะตองรับผิดชอบ
คาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม เพียงใด หากปรากฏวานายวีระไมมีใบอนุญาตขับข่ี 

ก. รับผิดทั้งตอความบาดเจ็บของนายไพบูลย และตอความเสียหายของรถจักรยานยนต 
ข. รับผิดตอความบาดเจ็บของนายไพบูลย  แตไมตองรับผิดตอความเสียหายของ

รถจักรยานยนต 
ค. รับผิดตอความบาดเจ็บของนายไพบูลย แลวจึงไปเรียกคืนจากผูเอาประกันภัยในภายหลัง 

สวนความเสียหายที่เกิดข้ึนตอรถจักรยานยนตของนายไพบูลยบริษัทไมตองรับผิด 
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ง. ไมตองรับผิดชอบตอความบาดเจ็บของนายไพบูลย แตตองรับผิดตอความเสียหายของ
รถจักรยานยนต 

 
52. รถยนตคันหนึ่งมีประกันภัยตามกรมธรรมประเภท 1 โดยระบุลักษณะการใชวา “ใชสวนบุคคล
ไมใชรับจางหรือใหเชา” แตตอมาผูเอาประกันภัยนํารถคันดังกลาวไปใชเพ่ือการพาณิชย กลาวคือ
ไปใชรับจางขนสินคาเปนประจํา และไดเกิดอุบัติเหตุในขณะรับจางขนสงสินคาทําใหรถคันดังกลาว
และทรัพยสินบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย ถาความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนความรับผิดตาม
กฎหมายของผูขับข่ีรถยนตคันดังกลาวแลว บริษัทซ่ึงรับประกันภัยรถยนตคันดังกลาวไว จะตอง
รับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม 

ก. ไมตองรับผิดชอบทั้งความเสียหายตอรถยนตคันเอาประกันภัยและความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

ข. ตองรับผิดชอบทั้งความเสียหายตอรถยนตคันเอาประกันภัย และความเสียหายตอทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก 

ค. ตองรับผิดชอบทั้งความเสียหายตอรถยนตคันเอาประกันภัย แตไมตองรับผิดตอความ
เสียหายของทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

ง. ไมตองรับผิดชอบทั้งความเสียหายตอรถยนตคันเอาประกันภัย แตในสวนของทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอกบริษัทจะตองรับผิดชอบ ภายใตเง่ือนไขที่ผูเอาประกันภัยจะตอง
รับผิดชอบคาเสียหายสวนแรก 2,000 บาท 

 
53. นายนิรันดรนํารถยนตไปจอดไวที่ศูนยการคาแหงหนึ่ง หลังจากทําธุระเสร็จขณะเดินกลับมาที่
รถพบคนรายกําลังงัดรถอยู แตเมื่อคนรายเห็นนายนิรันดรเดินมาจึงหลบหนีไป นายนิรันดรจึงเขาไป
ที่รถพบวากุญแจประตูเสีย และปรากฏรองรอยงัดแงะ หากรถคันดังกลาวทําประกันภัยตาม
กรมธรรมประเภท 2 (คุมครองบุคคลภายนอก คุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม แตไมคุมครอง
ความเสียหายตอรถยนต) บริษัทผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือไม 

ก. ไมตองรับผิดชอบ เพราะมิไดเกิดการสูญหาย 
ข. ไมตองรับผิดชอบ เพราะความเสียหายมิไดเกิดจากไฟไหม 
ค. ตองรับผิดชอบ เพราะความสูญหายหมายความรวมถึงความเสียหายที่เปนผลมาจากการ

ลักทรัพยหรือพยายามลักทรัพย 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 
54. นางสาวนงคราญขับรถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถอ่ืน ทําใหรถยนตคัน
เอาประกันภัยเกิดไฟไหมทั้งคัน หากรถคันดังกลาวทําประกันภัยตามกรมธรรมประเภท 2 (คุมครอง
บุคคลภายนอก คุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม แตไมคุมครองความเสียหายตอรถยนต) บริษัท
ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม 

ก. ไมคุมครอง เพราะเปนความเสียหายที่เกิดจากการชน 
ข. ไมคุมครอง เพราะกรณีดังกลาวไมถือวาเปนความเสียหายจากไฟไหม 
ค. คุมครอง เพราะความคุมครองไฟไหม หมายถึงการคุมครองความเสียหายที่เปนผลมาจาก

ไฟไหมไมวาจะไหมดวยตัวเอง หรือไหมที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 
55. นางรัตนานํารถยนตคันเอาประกันภัยที่ใชเปนสวนบุคคลไปใชเพ่ือการพาณิชย หากระหวางการ
ใชเพ่ือการพาณิชยนั้น รถยนตไดเกิดความสูญหายไป บริษัทผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบใน
ความสูญหายน้ันหรือไม 

ก. เมื่อไปใชนอกเหนือจากที่ระบุไวในตาราง บริษัทจึงไมตองรับผิดชอบตอความสูญหายที่
เกิดขึ้น 

ข. เม่ือนางรัตนาเปนฝายผิดสัญญา บริษัทจึงไมตองรับผิดชอบตอความสูญหายที่เกิดข้ึน 
ค. แมนําไปใชนอกเหนือจากที่ระบุไวในตาราง บริษัทก็ยังคงตองรับผิดชอบภายใตเง่ือนไขที่

ผูเอาประกันภัยตองรวมรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกจํานวน 6,000 บาท 
ง. ในสวนความคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมไมมีขอยกเวนการใชนอกเหนือจากที่ระบุไวใน

ตาราง บริษัทจึงคงตองรับผิดชอบเต็มจํานวน 
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56. นางมธุรสนํารถยนตไปทําประกันภัยไวโดยซ้ือความคุมครองในสวนรถยนตสูญหาย ไฟไหม ไว
ดวย ถาในระหวางระยะเวลาประกันภัยนายต๋ี ลูกจางของนางมธุรสขโมยรถยนตคันดังกลาวไป 
บริษัทผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความสูญหายที่เกิดขึ้นหรือไม 

ก. การลักทรัพยโดยลูกจาง กรมธรรมไมคุมครองบริษัทจึงไมตองรับผิดชอบ 
ข. บริษัทจะตองรับผิดชอบ หากนางมธุรสไดซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมการลักทรัพยโดย

ลูกจาง 
ค. ไมวารถยนตจะสูญหายทั้งคันหรือบางสวน และไมวาจะเกิดการสูญหายจากการลักทรัพย 

ยักยอกทรัพยของผูใดก็ตาม ก็จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมทั้งส้ิน บริษัทจึงตองรับ
ผิดตอความสูญหายที่เกิดขึ้น 

ง. หากนายต๋ีลูกจางไมมีหนาที่ขับรถ บริษัทจะตองรับผิดชอบ 
 
57. ขอใดมิใชขอยกเวนความรับผิดชอบของบริษัทในหมวดความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม 

ก. ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย หรือยักยอกทรัพยโดยบุคคลไดรับ
มอบหมายหรือครอบครองรถยนตตามสัญญาเชา สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาจํานํา หรือโดย
บุคคลที่จะกระทําสัญญาดังกลาวขางตน 

ข. การใชรถยนตนอกอาณาเขตที่คุมครอง 
ค. ความเสียหายหรือสูญหายที่เปนผลโดยตรงหรือโดยออมจากสงคราม 
ง. ความเสียหายหรือสูญหายที่เปนผลมาจากผูขับขี่ หรือผูใชรถมีปริมาณแอลกอฮอลในเสน

เลือดไมนอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 
 
58. ขอใดมิใชความคุมครองตามเอกสารแนบทาย การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 

ก. คารักษาพยาบาล 
ข. การเสียชีวิต 
ค. สูญเสียมือ เทา สายตา  
ง. ทุพพลภาพถาวร 

 
59. นายสมชาติขับรถยนตคันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําเอง ทําใหนายสมชาติไดรับ
บาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาลไปทั้งส้ิน 32,000 บาท และในการรักษาแพทยจําเปนตองตัดขอมือ
ซายของนายสมชาติไปหน่ึงขาง ถารถยนตคันดังกลาวไดซ้ือความคุมครองตามเอกสารแนบทาย
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองการเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรเทากับ 100,000 บาท/คน นายสมชาติจะเรียกรองใหบริษัทชะใช
จากสวนความคุมครองดังกลาวไดเปนจํานวนเทาใด 

ก. 32,000 บาท  
ข. 100,000 บาท 
ค. 16,000 บาท 
ง. 50,000 บาท 

 
60. นายสาธิตถูกคนรายยิงเสียชีวิตในขณะขับข่ีรถยนตที่มีประกันภัยไวกับบริษัทเอ ถารถยนตคัน
ดังกลาวซ้ือความคุมครองการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไวดวย ทายาทของนายสาธิตจะ
เรียกรองใหบริษัทเอ ชดใชคาสินไหมทดแทนจากความคุมครองดังกลาวไดหรือไม 

ก. ไมได เน่ืองจากมิไดเกิดจากอุบัติเหตุ 
ข. ไมได เน่ืองจากการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไมคุมครองการถูกฆาตกรรม 
ค. ไมได เน่ืองจากการเสียชีวิตของนายสาธิต มิไดเปนความรับผิดตามกฎหมายของผูเอา

ประกันภัย 
ง. ได เน่ืองจากการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลใหความคุมครองการถูกฆาตกรรมดวย 
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61. ขอใดถูกตอง 
ก. บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนตามความคุมครองการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ร.ย.

01 ก็ตอเมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนความรับผิดตามกฎหมายของผูขับข่ี 
ข. บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนตามความคุมครองการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ร.ย.

01 ก็ตอเมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย 
ค. บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนความคุมครองการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ร.ย.01 โดย

ไมคํานึงวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเปนความรับผิดตามกฎหมายของผูใด 
ง. ถูกทั้งขอ ก.และขอ ข. 

 
62. ขอใดมิใชขอยกเวนความรับผิดของบริษัทในสวนการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

ก. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผูไดรับความคุมครอง 
ข. ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุไมมีใบอนุญาตขับข่ี 
ค. อุบัติเหตุอันเกิดจากการใชโดยบุคคลของอู 
ง. ทั้งขอ ข. และขอ ค. 

 
63. ขอใดมิใชขอยกเวนความรับผิดของบริษัทในสวนการประกันภัยคารักษาพยาบาล 

ก. ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะใชลากจูง หรือผลักดัน 
ข. ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุไมมีใบอนุญาตขับข่ี 
ค. อุบัติเหตุอันเกิดจากการใชโดยบุคคลของอู 
ง. ทั้งขอ ก. ขอ ข. และขอ ค. 

 
64. ขอใดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองการประกันภัยคารักษาพยาบาล 

ก. สวนเกินความคุมครองตาม พ.ร.บ.ถึง 50,000 บาท 
ข. สวนเกินความคุมครองตาม พ.ร.บ.อีก 50,000 บาท 
ค. สวนเกินความคุมครองตาม พ.ร.บ.ถึง 100,000 บาท 
ง. 50,000 บาท 

 
65. ในกรณีที่เปนการประกันภัยประเภทระบุช่ือผูขับข่ี แตขณะเกิดเหตุมีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลที่
ถูกระบุช่ือไวมาขับข่ี ขอใดถูกตอง 

ก. ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรก 2,000 บาท สําหรับความเสียหายตอ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

ข. ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรก 6,000 บาท สําหรับความเสียหายตอ
รถยนตคันเอาประกันภัย เวนแตความเสียหายมิไดเกิดจากความประมาทของผูเอา
ประกันภัย และผูเอาประกันภัยสามารถแจงใหทราบถึงคูกรณีอีกฝายหน่ึงได 

ค. คุมครองอ่ืน ๆ นอกจากความคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก และ
ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต บริษัทยังคงตองรับผิดเต็มจํานวน โดยผูเอา
ประกันภัยไมตองรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรก 

ง. ถูกทุกขอ 
 
66. ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย การประกันตัวผูขับขี่ หากผูเอาประกันภัย หรือผูขับขี่ที่
ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยถูกควบคุมตัวในคดีอาญา บริษัทมีหนาที่ประกันตัวในช้ันใด 

ก. 100,000 บาท/คร้ัง 
ข. 150,000 บาท/คร้ัง 
ค. 200,000 บาท/คร้ัง 
ง. 250,000 บาท/คร้ัง 

 
67. ขอใดไมเปนผลกระทบตออัตราเบ้ียประกันภัย หากผูเอาประกันภัยประสงคจะทําประกันภัยตาม
กรมธรรมประเภท 3 

ก. ลักษณะการใชรถยนต 
ข. อายุของผูขับข่ี 
ค. อายุรถยนต 
ง. ทั้งขอ ข. และขอ ค. 
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68. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย ขอใดถูกตอง 
ก. ชีวิต รางกาย อนามัย UNLIMITTED/คน 50,000,000 บาท/คร้ัง 
ข. ทรัพยสินของบุคคลภายนอก UNLIMITTED บาท/คร้ัง 
ค. การประกันภัยคารักษาพยาบาลสวนเกิน พ.ร.บ. ถึง 100,000 บาท/คน 
ง. การประกันตัวผูขับขี่ 200,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย 

 
69. ในการทําประกันตามกรมธรรมประกันภัยประเภท 1 รถยนตถูกแบงออกเปน 

ก. 3 กลุม 
ข. 4 กลุม 
ค. 5 กลุม 
ง. 6 กลุม 

 
70. ถาผูเอาประกันภัยตกลงรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกสําหรับความเสียหายตอรถจักรยานยนต 
บริษัทจะลดเบ้ียประกันภัยให 

ก. 10% ของจํานวนเงินคาเสียหายสวนแรก 
ข. 100% ของจํานวนเงินคาเสียหายสวนแรก 
ค. 1,000 บาทแรก ลด 100% สวนเกิน 1,000 บาทลด 10% ของจํานวนเงินคาเสียหายสวน

แรก 
ง. 1,000 บาทแรก ลด 100% สวนเกิน 1,000 บาทลด 20% ของจํานวนเงินคาเสียหายสวน

แรก 
 
71. ผูเอาประกันภัยจะไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัยในกรณีใดบาง 

ก. ประวัติดี 
ข. ทําประกันภัยกลุม 
ค. รับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกเอง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
72. ในสวนความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกทรัพยสินใดตอไปนี้ที่ไมได
รับความคุมครอง 

ก. รถยนตของคูกรณี 
ข. รถยนตคันเอาประกันภัย 
ค. ตนไมขางถนน 
ง. เสาไฟฟา 

 
73. หากนาย ก. แจงทําประกันภัยรถยนตโดยใหเร่ิมคุมครองในวันที่แจง อยากทราบวากรมธรรม
จะเร่ิมคุมครองในเวลาใด 

ก. เวลา 0.01 น. 
ข. เวลา 12.00 น. 
ค. เวลา 16.30 น. 
ง. ณ เวลาที่แจง 

 
74. ขอใดถูกตอง 

ก. สวนลดเบ้ียประกันภัยประวัติดีสูงสุดคือ 50% ของเบ้ียประกันภัยปที่ผานมา 
ข. หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบ้ียประกันภัยภายใน 60 วัน นับแตวันที่กรมธรรมเร่ิมมีผล

บังคับใหกรมธรรมส้ินผลบังคับต้ังแตระยะเวลาประกันภัยเร่ิมตน 
ค. ขอความที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัยรถยนตจะตองตีความตามที่ปรากฏในคูมือตีความ

ที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว 
ง. ถูกทุกขอ 
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75. ขอใดถูกตอง 
ก. การประกันภัยคารักษาพยาบาลจะคุมครองคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นต้ังแตบาทแรก 
ข. หากมีขอบงช้ีทางการแพทยวาผูไดรับความคุมครองตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรแลว 

บริษัทมีหนาที่ชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลทันที ไมจําเปนตองรอให
ครบกําหนด 12 เดือนกอน 

ค. ผูขับข่ีรถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดเหตุไมมีใบอนุญาตขับขี่ไมเปนผลใหบริษัท
ปฏิเสธความรับผิดตามความคุมครองในเอกสารแนบทายได 

ง. ถูกทุกขอ 
 
76. ขอใดถูกตอง 

ก. แมผูขับขี่ไมมีใบอนุญาตขับขี่ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ได 

ข. ในการประกันภัยรถยนตแบบไมระบุช่ือผูขับขี่ หากผูขับขี่ไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่ บริษัท
สามารถปฏิเสธการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นตอรถยนตคันเอาประกันภัยได เวนแตความ
เสียหายที่เกิดขึ้นมิไดเกิดความประมาทของผูขับข่ีรถยนตคันเอาประกันภัย 

ค. แมผูขับข่ีรถยนตคันเอาประกันภัยจะมีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไมนอยกวา 150 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นตก็ตาม บริษัทก็ยังตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอก 

ง. ถูกทุกขอ 
 
77. ขอใดถูกตอง 

ก. ความเสียหายตอบุคคลภายนอกที่เกิดจากการใชโดยบุคคลของอู ก็ยังคงไดรับความ
คุมครอง 

ข. หากเกิดความเสียหายตอรถยนตในขณะที่มีบุคคลที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดไม
นอยกวา 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตเปนผู ขับขี่แลว บริษัทสามารถปฏิเสธการชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้นได เวนแตความเสียหายมิไดเกิดจากความประมาทของผูขับขี่น้ัน 

ค. ความรับผิดที่เกิดขึ้นตอบุคคลภายนอก แมจะเกิดจากการใชเคร่ืองจักรที่ติดต้ังประจําอยู
กับตัวรถก็ยังคงไดรับความคุมครอง 

ง. ถูกทุกขอ 
 
78. ขอใดถูกตอง 

ก. จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม และความคุมครอง
ความเสียหายตอรถยนตจะตองเทากันเสมอ 

ข. จํานวนเงินเอาประกันภัยข้ันตํ่าสําหรับความคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกคือ 200,000 บาท/คร้ัง 

ค. จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นตํ่าสําหรับความคุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือ
อนามัยของบุคคลภายนอก คือ สวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 100,000 บาท/คน 
10,000,000 บาท/คร้ัง 

ง. ถูกทุกขอ 
 
79. อัตราเบ้ียประกันภัยของการประกันภัยภาคสมัครใจนายทะเบียนไดกําหนดใหเปน 

ก. อัตราเบ้ียประกันภัยคงที่ (Flat Rate หรือ Fixed Rate) 
ข. อัตราเบ้ียประกันภัยช้ันสูง (Maximum Rate) 
ค. อัตราเบ้ียประกันภัยช้ันตํ่า (Minimum Rate) 
ง. อัตราเบ้ียประกันภัยพิกัด (Range Rate) 

 
80. อัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเปนอัตราเบ้ียประกันภัยมาตรฐาน บริษัทประกันภัยจะ
เรียกเก็บเบ้ียประกันภัยจากผูเอาประกันภัยโดยพิจารณาจากองคประกอบหลักคือ 

ก. ประเภทรถยนตหรือชนิดรถยนต และขนาดรถยนต 
ข. จํานวนเงินจํากัดความรับผิด 
ค. ประเภทความคุมครอง 
ง. ถูกทุกขอ 
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81. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจผูเอาประกันภัยสามารถซื้อความคุมครองเพิ่มจากภัยหลัก
ไดตามเอกสารแนบทายภัยเพ่ิม คือ 

ก. การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (ร.ย.01) 
ข. การประกันภัยคารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 
ค. การประกันตัวผูขับขี่ (ร.ย.03) 
ง. ถูกทุกขอ 

 
82. ขอใดเปนการคุมครองตามหมวดการคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมของการประกันภัยรถภาค
สมัครใจ 

ก. ความเสียหายที่เกิดจากการถูกขโมยงัดแงะ 
ข. ความเสียหายของรถที่เกิดภายหลังสูญหายไปและตามคืนกลับมาได 
ค. รถถูกลูกจางขโมย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
83. นาย ก ไดทําประกันภัยรถยนตไวกับบริษัท สตางคประกันภัย จํากัด จํานวน 5 คัน โดยจายเบ้ีย
ประกันภัยของการประกันภัยประเภท 1 (ปแรก) 120,000 บาท และมีการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนระหวางปเอาประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท ตอมาในปที่สอง 
นาย ก ไดมีการตออายุการประกันภัยกับบริษัท สตางคประกันภัย จํากัด อีก โดยบริษัท สตางค
ประกันภัย จํากัด ไดกําหนดความเสียหายสวนแรกตอความเสียหายของตัวรถยนตอันเกิดจากการ
ชน 1,000 บาท นาย ก จะไดสวนลดเบ้ียประกันภัยอะไรบางจากการตออายุการประกันภัยในคร้ังน้ี 

ก. สวนลดหมู 
ข. สวนลดประวัติดี 
ค. สวนลดความเสียหายสวนแรก 
ง. ถูกทุกขอ 

 
84. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจถาในระหวางปเอาประกันภัยไดมีการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยรถยนตคันที่เอาประกันภัยเปนฝายประมาทต้ังแต 2 คร้ังขึ้นไป 
รวมกันแลวมีจํานวนเงินเกิน 200% ของเบ้ียประกันภัย บริษัทประกันภัยจะเพ่ิมเบ้ียประกันภัยประวัติ
ไมดีในปที่ตออายุ สามารถกระทําไดหรือไม 

ก. ได และตองกระทําดวย ไมกระทําจะผิดกฎหมาย 
ข. ไมได  
ค. ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทประกันภัยวาจะเพ่ิมเบ้ียประกันภัยหรือไม 
ง. บริษัทจะกระทําไดหรือไมตองขอความเห็นตอนายทะเบียนกอน 

 
85. กระประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การลดเบ้ียประกันภัยกรณีประกันภัยเปนหมูตองมีจํานวน
รถยนตที่ทําประกันภัยต้ังแต 

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

 
86. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจการลดเบ้ียประกันภัยหมูกรณีใดถูกตอง 

ก. รถยนตเชาซ้ือจะใหสวนลดหมูไมได นอกจากผูเชาซ้ือเปนบุคคลคนเดียวกัน และไดเอา
ประกันภัยรถยนต 3 คันขึ้นไป 

ข. รถยนตที่ลูกจางเปนเจาของ จะนับรวมกับรถยนตของนายจางเพ่ือคิดเปนสวนลดเปนหมู
ไมได 

ค. รถจักรยานยนตใหนับรวมกับรถยนตอ่ืน ๆ เพ่ือขอสวนลดหมูได 
ง. ขอ ก. และขอ ข. ถูกตอง 
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87. ในการประกันภัยรถยนตการชําระเบ้ียประกันภัยภรณีใดถูกตอง 
ก. ชําระเปนรายงวด ๆ ละ 1 เดือน 
ข. ชําระเปนรายงวด ๆ ละ 6 เดือน 
ค. หามรับชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายงวด 
ง. ขึ้นอยูกับบริษัทประกันภัยวาจะเรียกเก็บชําระเบ้ียประกันภัยอยางไร 

 
88. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจขอใดตอไปน้ีถูกตอง 

ก. เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกบุคคลอ่ืนใหถือวากรมธรรมเปนอันส้ินสุดความ
คุมครอง 

ข. บริษัทประกันภัยไมสามารถบอกเลิกกรมธรรมได 
ค. การประกันภัยรถยนตเชาซ้ือใหบริษัทออกกรมธรรมใหผูเชาซ้ือเปนผูเอาประกันภัยแตผู

เ ดียว เท านั้ น  การยกผลประโยชนตามสวนได เ สียให ผู ให เช า ซ้ือ ใหบ ริ ษัทใช
เอกสารแนบทาย ร.ย.24 (การจายคาสินไหมทดแทนแกผูรับประโยชน) 

ง. ในกรณีที่รถยนตคันเอาประกันภัยเกิดความเสียหายแมวาจะมีการซื้อความคุมครองการชน
ไวก็ตามแตถาหากผูขับข่ีในขณะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้นมีใบอนุญาตขับข่ีขาดตออายุเกิน 3 
เดือน บริษัทก็ไมตองรับผิดชอบ 

 
89. ในพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจไดกําหนดใหบริษัทประกันภัยตองลดเบ้ีย
ประกันภัยรถยนตในกรณี 

ก. การประกันภัยหมู หรือมีความเสียหายสวนแรกตามการคุมครองหรือไมมีการเรียกรอง
คาเสียหาย 

ข. การประกันภัยหมู และหรือตามนโยบายของแตละบริษัท 
ค. ไมมีการเรียกรองความเสียหายสวนแรก (Deductible) และหรือลดใหเฉพาะสําหรับธุรกิจ

การคารถยนต 
ง. ถูกทุกขอ 

 
90. การชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีรถยนตสูญหายบริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนเปนจํานวน 

ก. เต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในตาราง 
ข. 80% ของจํานวนตามขอ ก เพราะตองหักคาเส่ือมราคารถยนต 
ค. 90% ของจํานวนตามขอ ก เพราะตองหักคาเส่ือราคารถยนต 
ง. ขึ้นอยูกับการตกลงกันของบริษัทกับผูเอาประกันภัย 

 
91. การประกันความเสียหายตอรถยนตจะไมคุมครอง 

ก. การสึกหรอของเคร่ืองยนต 
ข. ความเสียหายโดยตรงตอรถยนต อันเกิดจากการบรรทุกน้ําหนักหรือจํานวนผูโดยสารเกิน

กวาที่ไดรับอนุญาตอันมิไดเกิดจากการอุบัติเหตุ 
ค. ถารถคันเอาประกันภัยขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ โดยความ

เสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้นมิใชความประมาทของผูขับขี่รถยนตที่เอาประกันภัย 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 
92. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจขอใดตอไปน้ีผิด 

ก. บริษัทจะออกกรมธรรมประกันภัยรถยนตใหมีระยะเวลาประกันภัยเกินกวา 1 ปไมได แตให
ขยายเวลาเอาประกันภัยได โดยการออกเอกสารแนบทายและระยะเวลาที่เกินกวาหน่ึงป
นั้นรวมกันแลวตองไมเกิน 90 วัน 

ข. ขณะนี้บริษัทสามารถเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยรถยนตไดไมเกินอัตราเบ้ียประกันภัยช้ันสูงและ
ตองไมตํ่ากวาอัตราเบ้ียประกันภัยข้ันตํ่า 

ค. กรมธรรมรถยนตคุมครองถึงความเสียหายของบุคคลภายนอกที่เกิดจากความประมาทของ
ผูโดยสารดวย 

ง. การคุมครองความเสียหายตอทรัพยสิน (ทส.) หมายถึง คุมครองทรัพยสินที่บรรทุกอยูใน
รถคันเอาประกันภัย รวมทั้งทรัพยสินของบุคคลภายนอกดวย 
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93. นาย ก นํารถยนตคันเอาประกันภัยไปใชโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยแตนาย ก 
ไมเคยมีใบอนุญาตขับข่ี ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุบริษัทไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้น 

ก. บริษัทตองรับผิดชอบตามกรมธรรม เพราะผูขับข่ีโดยความยินยอมจากผูเอาประกันภัย
เสมือนหน่ึงเปนผูเอาประกันภัยเอง 

ข. บริษัทรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลภายนอก 
ค. บริษัทรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายของรถยนตคันเอาประกันภัยเทาน้ัน 
ง. บริษัทรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลภายนอกและรับผิดชอบรถประกันหาก 

นาย ก เปนผูขับข่ีที่ระบุช่ือในกรมธรรม 
 
94. ตามกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจไดกําหนดความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย
ตองรับผิดชอบเองตออุบัติเหตุแตละคร้ังในกรณีใดบาง 

ก. ความเสียหายในกรณีใชรถยนตในเวลาเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ไดระบุไวในตาราง 
ข. ตามจํานวนเงินสวนแรกของความเสียหายที่ระบุไวในตาราง 
ค. ความเสียหายอันเกิดจากการชนในกรณีผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงคูกรณีอีกฝายหนึ่ง

ใหบริษัททราบได 
ง. ถูกทุกขอ 

 
95. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกใหความคุมครอง
อะไรบาง 

ก. ความรับผิดตอชีวิตรางกายของผูขับขี่ 
ข. ความรับผิดตอชีวิตรางกายบุคคลภายนอก 
ค. ความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 
ง. ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค. 

 
96. นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัยตํ่ากวาอัตราฯ ที่ไดเคยใหความเห็นชอบ
ไวสําหรับผูเอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทโดยไมผานนายหนาหรือตัวแทนประกันวินาศภัย ของ
การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ดังนี้ 

ก. ไมเกินรอยละ 10 ของอัตราเบ้ียประกันภัย 
ข. ไมเกินรอยละ 12 ของอัตราเบ้ียประกันภัย 
ค. ไมเกินรอยละ 15 ของอัตราเบ้ียประกันภัย 
ง. ไมเกินรอยละ 18 ของอัตราเบ้ียประกันภัย 

 
97. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ บริษัทประกันภัยสามารถกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยตํ่ากวา
อัตราฯ ที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบหรือมีคําส่ังแกไขเปล่ียนแปลงไดในกรณีใดบาง 

ก. ผูเอาประกันภัยติดตอทําสัญญาเอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันภัย โดยไมผาน
นายหนาหรือตัวแทนประกันวินาศภัย 

ข. ผูเอาประกันภัยไมมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในระหวางปเอาประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัยมีรถยนตประกันภัยไวกับบริษัทต้ังแต 3 คันขึ้นไป 
ง. ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค. 

 
98. รายการ : การใชรถยนตในตารางไดระบุการใชรถยนตวา “ใชสวนบุคคล ไมใชรับจางหรือให
เชา” ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ หากปรากฏวาผูเอาประกันภัยไดใชรถยนตไปรับจางหรือใหเชาและ
เปนฝายตองรับผิดตามกฎหมาย ขอใดถูกตอง 

ก. บริษัทปฏิเสธการชดใชคาเสียหายของรถยนตคันเอาประกันภัยได 
ข. บริษัทตองชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายตอชีวิตรางกายหรืออนามัยของ

บุคคลภายนอก 
ค. บริษัทตองชดใชความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกโดยผูเอาประกันภัยจะตอง

รับผิดชอบคาเสียหายสวนแรก 2,000 บาท 
ง. ถูกทุกขอ 
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99. พิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจไดกําหนดสวนลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี สําหรับผู
เอาประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัยที่มีรถยนตเอาประกันภัยไวกับบริษัทต้ังแต 3 คันขึ้นไป โดย
บริษัทตองละเบ้ียประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัย ซึ่งจะเปนสวนลดเบ้ียประกันภัยเทาใดนั้น ขึ้นอยู
กับ 

ก. จํานวนรถยนตที่เอาประกันภัย 
ข. จํานวนคาเสียหายที่เกิดข้ึนตอบริษัทในปที่เอาประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัยไดตออายุการประกันภัยกับบริษัท และเฉพาะตามขอคุมครองที่ตออายุ

เทานั้น 
ง. ทุกขอรวมกัน 

 
100. นายแดงไดทําประกันภัยรถยนตปแรกไวกับบริษัท ก และไมมีคาเสียหายเกิดขึ้นในระหวางป
ที่เอาประกันภัย ตอมาในปที่ 2 นายแดงไดมีการเปล่ียนบริษัทประกันภัยจากบริษัท ก เปนบริษัท ข 
นายแดงจะไดสวนลดเบ้ียประกันภัยประวัติดีจากบริษัท ข หรือไม 

ก. ได เน่ืองจากไมมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหวางปที่เอาประกันภัย 
ข. ไมได เน่ืองจากมีการเปล่ียนบริษัท 
ค. ไมได แตใหบริษัท ข นับปที่ผานมารวมกับปที่ประกันภัยกับบริษัท ข เพ่ือคํานวณสวนลด

หลังจากไดทําประกันภัยมาครบหน่ึงป 
ง. ขอ ข. และ ขอ ค. รวมกัน 

 
101. ตามพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจไดกําหนดสวนลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี 
สําหรับผูเอาประกันภัยที่มีรถยนตประกันภัยไวกับบริษัทนอยกวา 3 คัน โดยบริษัทตองลดเบ้ีย
ประกันภัยรอยละ 20 ของเงินประกันภัยของปที่ผานมาสําหรับคันที่ไมมีคาเสียหายเกิดขึ้นในการ
ประกันภัยส้ินปแรก และหากรถยนตคันดังกลาวไมมีคาเสียหายเกิดข้ึนในการประกันภัย 4 ป 
ติดตอกันหรือกวาน้ัน บริษัทตองใหสวนลดเบ้ียประกันภัยเทาใด 

ก. รอยละ 20 ของเบ้ียประกันภัยในปที่ตออายุ 
ข. รอยละ 30 ของเบ้ียประกันภัยในปที่ตออายุ 
ค. รอยละ 40 ของเบ้ียประกันภัยในปที่ตออายุ 
ง. รอยละ 50 ของเบ้ียประกันภัยในปที่ตออายุ 

 
102. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจหากมีรถยนตเอาประกันภัยเปนหมูต้ังแต 3 คัน ถึง 9 คัน 
บริษัทตองลดเบ้ียประกันภัยประวัติดีเทาใด 

ก. รอยละ 30 ของเบ้ียประกันภัยทุกคันของปที่ตออายุ หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดข้ึน
ในปเอาประกันภัยที่ผานมา 

ข. รอยละ 35 ของเบ้ียประกันภัยทุกคันของปที่ตออายุ หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดข้ึน
ในปเอาประกันภัยที่ผานมา 

ค. รอยละ 40 ของเบ้ียประกันภัยทุกคันของปที่ตออายุ หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดข้ึน
ในปเอาประกันภัยที่ผานมา 

ง. รอยละ 45 ของเบ้ียประกันภัยทุกคันของปที่ตออายุ หักดวยจํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดข้ึน
ในปเอาประกันภัยที่ผานมา 

 
103. นายดําไดทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 โดยจายเบ้ียประกันภัยปแรก 20,000 บาท (เปน
เบ้ียประกันภัยสําหรับการคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหม 15,000 บาท) และในระหวางปที่เอา
ประกันภัยไมมีคาเสียหายเกิดขึ้น ตอมาในป 2 นายดําไดตออายุการประกันภัยโดยใหมีการ
คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกเทานั้น เบ้ียประกันภัย 5,500 บาท นายดําจะไดสวนลดเบ้ีย
ประกันภัยเทาใด 

ก. 1,000 บาท 
ข. 1,100 บาท 
ค. 3,000 บาท 
ง. 4,000 บาท 
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104. นายขาวไดทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 ไวกับบริษัท คูคิดประกันภัย จํากัด และตองการนํา
รถยนตไปใชในประเทศลาวเปนระยะเวลา 1 เดือน จึงไดไปติดตอกับบริษัท คูคิดประกันภัย จํากัด 
ที่ไดเอาประกันภัยไว โดยขอใหบริษัทขยายเพ่ือคุมครองการใชรถยนตในเทศลาว ในการนี้บริษัท
ทําไดโดยคิดเบ้ียประกันภัยเพ่ิม 

ก. เดือนละ 3% ของเบ้ียประกันภัยเต็มป แตรวมกันแลวตองไมเกิน 20% ของเบ้ียประกันภัย
เต็มป 

ข. เดือนละ 3% ของเบ้ียประกันภัยเต็มป แตรวมกันแลวตองไมเกิน 25% ของเบ้ียประกันภัย
เต็มป 

ค. เดือนละ 5% ของเบ้ียประกันภัยเต็มป แตรวมกันแลวตองไมเกิน 20% ของเบ้ียประกันภัย
เต็มป 

ง. เดือนละ 5% ของเบ้ียประกันภัยเต็มป แตรวมกันแลวตองไมเกิน 25% ของเบ้ียประกันภัย
เต็มป 

 
105. นายจันทรไดทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 ไวกับบริษัท ดีดีประกันภัย จํากัด โดยจายเบ้ีย
ประกันภัยเปนจํานวนเงิน 21,000 บาท ตอมานายจันทรมีความประสงคจะนํารถยนตดังกลาวไปใช
ในประเทศมาเลเซียเปนเวลา 2 เดือน โดยไดไปติดตอบริษัท ดีดี ประกันภัย จํากัด เพ่ือขยายความ
คุมครองในการใชรถยนตในเทศมาเลเซีย ในการน้ีบริษัท ดีดีประกันภัย จํากัด จะคิดเบ้ียประกันภัย
เพ่ิมเปนจํานวนเงินเทาใด 

ก. 1,050 บาท 
ข. 2,100 บาท 
ค. 3,050 บาท 
ง. 4,100 บาท 

 
 
106. การคุมครองความรับผิดตอชีวิตรางกายหรืออนามัยของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
หมายถึง 

ก. บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามผูเอาประกันภัยซ่ึงผูเอาประกันภัยตองรับผิดตาม
กฎหมาย 

ข. ใหความคุมครองถึงความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
ค. ใหความคุมครองถึงชีวิต รางกาย อนามัยของผูโดยสาร 
ง. ถูกทุกขอ 

 
107. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจหากบริษัทปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน และเปน
เหตุใหผูเสียหายนําคดีขึ้นสูศาลหรือเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการช้ีขาดแลว หากถึงที่สุด
แลวใหบริษัทแพคดี บริษัทจะตองชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละเทาใดใหแก
ผูเสียหาย 

ก. รอยละ 7.5 ตอป 
ข. รอยละ 10 ตอป 
ค. รอยละ 12 ตอป 
ง. รอยละ 15 ตอป 

 
108. ขอใดผิด 

ก. กรมธรรมประกันภัยรถยนตเปนสัญญาประกันภัยที่แตละบริษัทจัดทําขึ้น โดยไมตองขอรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนและสงมอบใหกับผูเอาประกันภัย 

ข. กรมธรรมประกันภัยรถยนตเปนสัญญาตางตอบแทน โดยผูเอาประกันภัยมีหนาที่จะตอง
ชําระเบ้ียประกันภัย ขณะเดียวกันบริษัทก็มีหนาที่รับเส่ียงภัยและชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีวินาศภัยที่กรมธรรมไดใหความคุมครองไวเพ่ือเปนการตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยได
ชําระเบ้ียประกันภัยไว 

ค. กรมธรรมประกันภัยรถยนตเปนกรมธรรมมาตรฐาน และตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนกอนที่บริษัทจะนําไปใช 

ง. ผูเอาประกันภัยตองแถลงขอเท็จจริงตามที่กําหนดในคําขอเอาประกันภัยรถยนต เพ่ือที่
บริษัทประกันภัยจะนํามาพิจารณารับประกันภัยหรือคํานวณเบ้ียประกันภัย 
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109. ตามขอยกเวนความรับผิดชอบในหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต การประกันภัย
ไมคุมครองการขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ คําวา “ใบอนุญาตขับข่ีใด ๆ” 
หมายถึง 

ก. ใบอนุญาตขับข่ีรถยนตทุกชนิด ทุกประเภท 
ข. ใบอนุญาตขับข่ีรถยนตทุกชนิด ทุกประเภท ยกเวน ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
ค. ใบอนุญาตขับขี่รถยนตทุกชนิด ทุกประเภท และรวมถึงใบอนุญาตขับข่ีที่ออกโดยรัฐใดรัฐ

หน่ึงหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ง. ใบอนุญาตขับข่ีรถยนตทุกชนิด ทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเทานั้น 

 
110. นายสมพงศไดทําประกันภัยรถยนตตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไวกับ
บริษัทสามสีประกันภัย จํากัด แตทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจไวกับบริษัท มีบุญประกันภัย 
จํากัด โดยใหความคุมครองความรับผิดตอชีวิตรางกายหรืออนามัยเฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม 
พ.ร.บ. 100,000 บาทตอหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทตอหน่ึงคร้ัง ตอมานายสมพงศไดขับ
รถยนตไปเกิดอุบัติเหตุ โดยเปนฝายประมาท ทําใหนายทองและนายเงิน ซ่ึงกําลังเดินถนนไดรับ
บาดเจ็บ เสียคารักษาพยาบาลเปนเงิน 40,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลําดับ บริษัท มีบุญ
ประกันภัย จํากัด ตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาลตอนายทองและนายเงิน เปนจํานวนเงินเทาใด 

ก. รับผิดชอบคารักษาพยาบาล นายทองและนายเงิน เปนจํานวนเงิน 40,000 บาท และ 
100,000 บาท ตามลําดับ 

ข. รับผิดชอบคารักษาพยาบาล นายทองและนายเงิน เปนจํานวนเงิน 40,000 บาท และ 
150,000 บาท ตามลําดับ 

ค. ไมตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาลของนายทอง แตรับผิดชอบเฉพาะคารักษาพยาบาล
ของนายเงินเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท 

ง. ไมตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาลของนายทอง แตรับผิดชอบเฉพาะคารักษาพยาบาล
ของนายเงินเปนจํานวนเงิน 100,000 บาท 

 
111. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจตามเอกสารแนบทาย ร.ย.02 (คารักษาพยาบาล) ไดให
ความคุมครองคารักษาพยาบาลแกใคร 

ก. บุคคลทุกคนซ่ึงไดรับบาดเจ็บทางรางกาย เนื่องจากอุบัติเหตุขณะอยูในหรือกําลังขึ้นลง
จากรถยนตคันเอาประกันภัย 

ข. บุคคลทุกคนซ่ึงไดรับบาดเจ็บทางรางกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยูในหรือกําลังข้ึน
หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย ยกเวนคนขับ 

ค. บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายตอชีวิต ซ่ึงเปนผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย 
ง. บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายตอชีวิต ซ่ึงเปนคนขับรถคันเอาประกันภัย 

 
112. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจตามเอกสารแนบทาย ร.ย. 01 (การประกันภัยอุบัติเหตุสวน
บุคคล) บริษัทประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูมีประกันภัยตามความคุมครองในขอใด 

ก. (1) เสียชีวิต (2) สูญเสียมือ เทา สายตา (3) ทุพพลภาพถาวร และ (4) ทุพพลภาพ
ช่ัวคราว 

ข. (1) เสียชีวิต (2) สูญเสียมือ เทา สายตา (3) ทุพพลภาพถาวร และ (4) ทุพพลภาพ
ช่ัวคราว และ (5) คารักษาพยาบาล 

ค. (1) เสียชีวิต (2) สูญเสียมือ เทา สายตา (3) ทุพพลภาพถาวร และ (4) ทุพพลภาพ
ช่ัวคราว และ (5) คาทนทุกขเวทนา 

ง. (1) เสียชีวิต (2) สูญเสียมือ เทา สายตา (3) ทุพพลภาพถาวร และ (4) ทุพพลภาพ
ช่ัวคราว (5) คารักษาพยาบาล และ (6) คาทนทุกขเวทนา 
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113. นาย ก ตองการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจตามความคุมครองความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดข้ึนไวแลว ถามวาตามความคุมครองและตาม
จํานวนเงินเอาประกันภัยขางตน บริษัทประกันภัยตางบริษัทกันจะเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยจากนาย ก 
อยางไร 

ก. บริษัทตองเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยเทากันทุกบริษัท 
ข. บริษัทอาจเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยสูงตํ่าไมเทากันก็ไดโดยบางบริษัทอาจเรียกเก็บเบ้ีย

ประกันภัยสูง บางบริษัทอาจเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยตํ่า ซ่ึงขึ้นอยูกับนโยบายของบริษัท
เพียงประการเดียว 

ค. แตละบริษัทอาจเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยสูงตํ่าไมเทากัน แตเบ้ียประกันภัยตองไมสูงเกิน
กวาที่นายทะเบียนกําหนด และอาจเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยตํ่าแคไหนก็ได เพราะประชาชน
ไดประโยชน 

ง. แตละบริษัทอาจเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยสูงตํ่าไมเทากันก็ได แตจะตองอยูในชวงอัตราเบ้ีย
ประกันภัยที่นายทะเบียนกําหนด 

 
114. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 

ก. ถาในปนี้รถยนตคันเอาประกันภัยไมกอคาเสียหายเกิดข้ึนตอบริษัทเลย ในปหนาเมื่อมีการ
ตออายุกรมธรรม รถคันนี้ก็จะไมไดรับการลดเบ้ียประกันภัยประวัติดีอยูนั่นเอง ตองไม
กอใหเกิดคาเสียหายติดตอกัน 2 ป ถึงจะไดรับการลดเบ้ียประกันภัยประวัติดี 

ข. ความหมายและเจตนารมณของขอความที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัยรถยนต รวมทั้ง
เอกสารแนบทายและเอกสารประกอบใหตีความตามที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ 

ค. ผูเอาประกันภัยหรือบริษัทบอกเลิกกรมธรรมได แตบริษัทประกันภัยจะเปนผูบอกเลิก
กรมธรรมไมได 

ง. ผูเอาประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยก็เปนผูบอกเลิกกรมธรรมได แตมีเง่ือนไขวาจะบอก
เลิกกรมธรรมไดตอเม่ือกรมธรรมใหความคุมครองไปแลวอยางนอย 3 เดือน 

 
115. เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตคันเอาประกันภัยใหแกบุคคลอ่ืน ขอใดถูกตอง 

ก. บริษัทประกันภัยตองรับผิดตามกรมธรรมตอไปตลอดอายุของกรมธรรมที่ยังเหลืออยู 
ข. บริษัทประกันภัยไมตองรับผิดตามกรมธรรมอีกตอไปแลว เพราะไดมีการเปล่ียนตัวผู

ครอบครองรถ 
ค. ถาบริษัทประกันภัยทราบการโอนรถบริษัทตองบอกเลิกกรมธรรม ถาไมบอกเลิกกรมธรรม

บริษัทไดช่ือวาฝาฝนเง่ือนไขกรมธรรม 
ง. ผูเอาประกันภัยตองแจงบริษัทประกันภัยทราบถึงการโอนรถ ถาไมแจงใหทราบบริษัทก็ไม

ตองรับผิดตามกรมธรรมอีกตอไป 
 
116. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การเลิกกรมธรรมประกันภัยรถยนตขอใดถูกตอง 

ก. บริษัทจะบอกเลิกไดดวยการสงมอบหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดย
ทางไปรษณียลงทะเบียน 

ข. ผูเอาประกันภัยอาจโทรศัพทแจงการเลิกกรมธรรมได แตจะตองแจงตอผูจัดการฝายรับ
ประกันภัยเทาน้ัน 

ค. ผูเอาประกันภัยสามารถแจงการเลิกกรมธรรมโดยทางหนังสือหรือเปนลายลักษณอักษรได
เทานั้นและจะตองแจงเมื่อกรมธรรมไดคุมครองไปแลวอยางนอย 3 เดือน 

ง. บริษัทหรือผูเอาประกันภัยฝายใดจะเปนฝายบอกเลิกกรมธรรมก็ได และจะบอกเลิกไดเมื่อ
กรมธรรมไดคุมครองไปแลวอยางนอย 6 เดือน 

 
116. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกหมายถึง 

ก. การคุมครองรับผิดตอชีวิต รางกาย อนามัย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก 
ข. การคุมครองความเสียหายตอรถยนตและคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหม 
ค. การคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอก และคุมครองรถยนต

สูญหายไฟไหม 
ง. การคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอกและคุมครองความ

เสียหายตอรถยนต 
 



 

 

108 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

117. กรณีดังตอไปน้ีไดรับความคุมครองจากหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต 
ก. ความเสียหายของรถยนตที่เกิดจากน้ําทวม 
ข. ความเสียหายของรถยนตอันเกิดจากลมพายุ 
ค. ความเสียหายของรถยนตอันเกิดจากการชน การคว่ํา 
ง. ถูกทุกขอ 

 
118. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย
ของบุคคลภายนอก ขอใดถูกตองที่สุด 

ก. คุมครองเฉพาะชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอกรถคันเอาประกันภัย 
ข. คุมครองเฉพาะชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลที่โดยสารอยูในรถคันเอาประกันภัย 
ค. คุมครองเฉพาะชีวิต รางกาย อนามัยของบุคคลภายนอกทั้งที่อยูภายนอกและที่โดยสารอยู

ในรถยนตคันเอาประกันภัย 
ง. คุมครองเฉพาะชีวิต รางกาย อนามัยของผูขับข่ีรถยนตคันเอาประกันภัย 

 
119. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การคุมครองความรับผิดตอทรัพยสิน (ทส.) ขอใดถูก 

ก. คุมครองทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัยครอบครองอยู 
ข. คุมครองราวสะพานของราชการที่รถคันเอาประกันภัยไดกอใหเกิดความเสียหายขึ้น 
ค. คุมครองทรัพยสินที่อยูในรถคันเอาประกันภัย 
ง. คุมครองความเสียหายของรถคันเอาประกันภัย 

 
120. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนตขอใดถูก 

ก. คุมครองความเสียหายของรถคันเอาประกันภัย 
ข. คุมครองความเสียหายของรถคันเอาประกันภัย และคูกรณีในกรณีผูเอาประกันภัยเปนฝาย

ที่ตองรับผิดตามกฎหมาย 
ค. คุมครองความเสียหายของร้ัวบานในกรณีผูเอาประกันภัยเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมาย 
ง. ผิดทุกขอ 

 
121. การคุมครองความเสียหายตอรถยนต และการคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมไดระบุเร่ืองการ
ดูแลขนยายไวสรุปไดวา เม่ือรถยนตคันเอาประกันภัยเกิดความเสียหายซึ่งมีการคุมครองไว บริษัท
จะจายคาดูแลรักษาและคาขนยายรถยนตทั้งหมดนับแตวันเกิดเหตุ จนกวาการซอมหรือการชดใช
คาสินไหมทดแทนจะเสร็จส้ินตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินรอยละเทาไรของคาซอม 

ก. 5 
ข. 10 
ค. 15 
ง. 20 

 
122. ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 

ก. หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนตจะไมคุมครองกรณีเปนความเสียหายอันเกิด
จากผูเอาประกันภัยหลับใน 

ข. การคุมครองความรับผิดตอทรัพยสิน จะไมคุมครองกรณีผูเอาประกันภัยมีใบอนุญาตขับขี่ 
แตขาดตออายุเกิน 180 วัน 

ค. การคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกจะคุมครองทั้งความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
อนามัยและทรัพยสิน 

ง. ถูกทุกขอ 
 
123. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกขอใดถูกตอง 

ก. ความรับผิดตอรถยนตคันเอาประกันภัย 
ข. ความรับผิดตอชีวิต รางกาย อนามัย 
ค. ความรับผิดตอทรัพยสิน 
ง. ถูกทั้งขอ ข และขอ ค 
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124. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจบุคคลใดตอไปน้ีไมไดรับความคุมครองความรับผิดตอ
ชีวิต รางกาย หรืออนามัย เวนแตจะไดซ้ือความคุมครองตามเอกสารแนบทายภัยเพ่ิม 

ก. ผูเอาประกันภัย 
ข. ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดเหตุ 
ค. บิดามารดาผูเอาประกันภัย 
ง. ทั้งขอ ก. ขอ ข. และขอ ค. 

 
125. การคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ไมคุมครอง
ความผิดอันเกิดจากกรณีใด 

ก. การใชโดยบุคคลของอู 
ข. การใชในการแขงขัน ทดลองความทนทาน หรือความเร็วทางกีฬา 
ค. การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ  
ง. ถูกทุกขอ 

 
126. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินไมคุมครองความ
เสียหายตอขอใด 

ก. ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัย เปนเจาของหรือเปนผูเก็บรักษาควบคุมหรือครอบครอง
ทรัพยสินนั้น 

ข. เคร่ืองช่ัง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่อยู
ภายใตส่ิงดังกลาวอันเกิดจากการส่ันสะเทือนหรือจากน้ําหนักของรถยนตหรือน้ําหนัก
บรรทุกของรถยนต 

ค. ทรัพยสินที่บรรทุกอยูในหรือกําลังยกขึ้นหรือกําลังยกลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
127. กรณีใชรถผิดประเภทจากที่ระบุไวในตารางซ่ึงระบุวา ใชเปนรถสวนบุคคลไมใชรับจางหรือให
เชา ซึ่งผูเอาประกันภัยเปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมาย ความเสียหายสวนแรกที่ผูเอา
ประกันภัยตองรับผิดชอบสําหรับความรับผิดตอทรัพยสินเปนเงินจํานวน 

ก. 1,000 บาท 
ข. 2,000 บาท 
ค. 3,000 บาท 
ง. 5,000 บาท 

 
128. ขอความใดไมถูกตอง 

ก. ถาผูเอาประกันภัยถูกฟองศาลใหใชคาสินไหมทดแทนซึ่งการประกันภัยน้ีมีการคุมครอง 
บริษัทจะตอสูคดีในนามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของบริษัท 

ข. ถาผูขับขี่ไมมีใบอนุญาตขับข่ี บริษัทไมตองรับผิดตอความเสียหายของบุคคลภายนอก 
ค. ในกรณีเปนความเสียหายสวนแรกตอความรับผิดตอทรัพยสิน บริษัทจะจายแทนผูเอา

ประกันภัยไปกอน เม่ือบริษัทไดจายเงินที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบไปแลวผูเอา
ประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายใน 7 วัน 

ง. ขอ ก. และขอ ข. ไมถูกตอง 
 
129. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจบริษัทประกันภัยจะใหความคุมครองความเสียหายตอ
รถยนตแกผูเอาประกันภัยยกเวนกรณีใดตอไปน้ี 

ก. รถพลิกคว่ําขณะขับขี่ดวยความเร็วบนทางดวน 
ข. รถเกิดเฉ่ียวชนโดยไมสามารถหาคูกรณีได 
ค. รถเกิดเฉ่ียวชนโดยคูกรณีเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมาย 
ง. รถพลิกคํ่าขณะใชรถขนยาเสพติด 
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130. ในกรณีผูเอาประกันภัยประมาททําใหรถเกิดการเฉ่ียวชนและตัวรถคันเอาประกันภัยเสียหาย
เปนเงิน 80,000 บาท โดยผูเอาประกันภัยไมสามารถแจงบริษัทประกันภัยทราบถึงคูกรณีอีกฝาย
หน่ึงได ผูเอาประกันภัยตองรับผิดตอความเสียหายเกิดขึ้นหรือไมอยางไร 

ก. ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเอง 2,000 บาท แรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน 
ข. ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเอง 1,000 บาท แรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน 
ค. ผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเอง 3,000 บาท แรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน 
ง. ผูเอาประกันภัยไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน 

 
131. นายแดงซ้ือรถยนตมาราคา 700,000 บาท และไดนํารถยนตทําประกันภัยประเภท 1 ไวกับ
บริษัทเขมาประกันภัย จํากัด โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับการคุมครองความเสียหายตอ
รถยนตไว 560,000 บาท ตอมารถยนตคันดังกลาวประสบอุบัติเหตุเสียหายส้ินเชิง บริษัท เขมา
ประกันภัย จํากัด ตองจายชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกนายแดงเปนจํานวนเทาใด 

ก. 700,000 บาท 
ข. 600,000 บาท 
ค. 560,000 บาท 
ง. 80% ของ 560,000 บาท 

 
132. นาย ข ไดทําประกันภัยรถยนตไวกับบริษัท สรางเสริมประกันภัย จํากัด โดยมีจํานวนเงินเอา
ประกันภัยสําหรับการคุมครองความเสียหายตอรถยนตไว 500,000 บาท/หนึ่งคร้ัง และมีสวนแรก
ของความเสียหายตอรถยนตที่เอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง 2,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง 
ตอมานาย ข ไดขับรถไปหา นาย ก โดยจอดรถไวริมร้ัวนอกบานของนาย ก และถูกรถยนตคันอ่ืน
ชนแลวหนี คาเสียหายประมาณ 300,000 บาท บริษัท สรางเสริมประกันภัย จํากัด จะชดใชคา
สินไหมทดแทนให นาย ข เปนจํานวนเทาใด 

ก. 498,000 บาท 
ข. 300,000 บาท 
ค. 298,000 บาท 
ง. 296,000 บาท 

 
133. กรณีรถยนตคันเอาประกันภัยไดรับความเสียหายโดยส้ินเชิง ซ่ึงไดรับความคุมครองตาม
กรมธรรม บริษัทประกันภัยอาจตกลงชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยไดโดยวิธีใด 

ก. ซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมกอนเกิดอุบัติเหตุ 
ข. ชดใชเปนเงินใหแกผูเอาประกันภัยเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ค. เปล่ียนรถที่อยูในสภาพเดียวกันมาทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
134. นายสุเมธ ไดทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 ไวกับบริษัท หนึ่งดีประกันภัย จํากัด โดยมี
จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับการคุมครองความเสียหายตอรถยนต 400,000 บาท/หนึ่งคร้ัง 
ตอมารถยนตเกิดอุบัติเหตุข้ึนและหมอน้ําร่ัว แตผูเอาประกันภัยยังฝนใชรถไปโดยทั้ง ๆ ที่ทราบวา
หมอน้ําร่ัวทําใหความรอนสูงขึ้น และกอใหเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น 80,000 บาท บริษัท หนึ่งดี
ประกันภัย จํากัด จะชดใชคาสินไหมทดแทนในสวนของความเสียหายที่เพ่ิมขึ้นใหกับสุเมธหรือไม 
อยางไร 

ก. ไมตองชดใช เพราะผูเอาประกันภัยมิไดจัดใหมีการดูแลเมื่อรถยนตเกิดอุบัติเหตุใหเกิด
ความเส่ียงภัยเพ่ิมข้ึน 

ข. ตองชดใช แตจะเปนจํานวนเทาไรขึ้นอยูกับนโยบายบริษัท 
ค. ชดใช 80,000 บาท เพราะถือวาเปนการใชรถตามปกติ 
ง. ชดใชตามทุนประกันภัย เพราะความเสียหายดังกลาวไมอยูในขอยกเวนตามกรมธรรม 
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135. นายดําไดเอาประกันภัยรถยนตประเภท 1 ไวกับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย จํากัด โดยมี
จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับการคุมครอง รถยนตสูญหายไฟไหม 1,000,000 บาท หากรถยนต
ของนายดําเกิดสูญหาย บริษัท ยุติธรรมประกันภัย จํากัด จะชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวน
เทาไร 

ก. 1,020,000 บาท 
ข. 1,000,000 บาท 
ค. รอยละ 80 ของ 1,020,000 บาท 
ง. รอยละ 80 ของ 1,000,000 บาท 

 
136. ขอใดตอไปน้ีผิด 

ก. เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซ่ึงทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตาม
กรมธรรมประกันภัยรถยนต ผูเอาประกันภัย ตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา 

ข. ผูเอาประกันภัยจะตองไมตกลงยินยอม เสนอ ทําใหสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายใหแก
บุคคลใดโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท เวนแตความเสียหายน้ันผูเอาประกันภัยเปน
ฝายที่จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทไมจัดการตอการเรียกรองน้ัน 

ค. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเม่ือผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกบุคคลอ่ืน ให
ถือวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยรถยนตเปนอันส้ินสุด 

ง. ผูเอาประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกการประกันภัยรถยนตได 
 
137. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจบุคคลที่ไดรับความคุมครองของความรับผิดตอชีวิต
รางกายหรืออนามัย คือ 

ก. ลูกจางของผูเอาประกันภัยที่เกิดขึ้นนอกเวลาทางการที่จาง 
ข. บุคคลเดินถนน 
ค. บุคคลที่อยูในรถคันอ่ืน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
138. ในการรับประกันภัยความเสียหายตอตัวรถยนตไมควรรับประกันภัยในจํานวนเงินจํากัดความ
รับผิดตํ่ากวา...............ของราคารถยนตในวันเร่ิมการประกันภัย เวนแตรถยนตที่ไมมีการเสียภาษี
ขาเขา 

ก. รอยละ 90  
ข. รอยละ 80 
ค. รอยละ 70 
ง. รอยละ 60 

 
139. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ หากผูเอาประกันภัยแจงความประสงคขอทําประกันภัย
ไมเต็มป บริษัทตองคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัยตาม 

ก. อัตราเบ้ียประกันภัยเฉล่ียเปนรายวัน (Pro Rate) 
ข. อัตราเบ้ียประกันภัยระยะส้ัน (Short Rate) 
ค. อัตราข้ันตํ่าของพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต (Minimum Rate) 
ง. อัตราเบ้ียประกันภัยที่บริษัทกําหนดข้ึน 

 
140. กรมธรรมประกันภัยรถยนตไดระบุเวลาการส้ินสุดของการประกันภัย คือ 

ก. 00.01 น. 
ข. 12.00 น. 
ค. 16.00 น. 
ง. 16.30 น. 
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141. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจถามีการแจงลวงหนาเพ่ือขอหยุดใชรถยนต บริษัท
จะตองคืนเบ้ียประกันภัยเฉล่ียเปนรายวัน แตใหคืนเฉพาะสวนของเบ้ียประกันภัยที่ไมไดคุมครองใน
ระหวางหยุดการใชรถยนตเทานั้น และหามมิใหมีการคืนเบ้ียประกันภัยในการหยุดการใชรถยนตใน
กรณีใดตอไปน้ี 

ก. ระหวางทําการซอมแซม 
ข. หยุดการใชรถยนตนอยกวา 30 วัน 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
142. ในกรณีที่รถยนตคันเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย หากบริษัทประกันภัยและผูเอา
ประกันภัยไมอาจตกลงจํานวนเงินชดใชเพ่ือการซอมรถยนตใหทําการจัดซอมโดย 

ก. การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
ข. อูในเครือของบริษัทประกันภัยที่เอาประกันภัยเลือก 
ค. อูกลางของกรมการประกันภัย 
ง. อูกลางของการประกันภัยที่สมาคมประกันวินาศภัยจัดต้ัง 

 
143. ในกรณีรถยนตที่ทําประกันภัยไวเกิดความเสียหาย และไดรับความคุมครองตามกรมธรรมซึ่ง
อะไหลหรืออุปกรณที่ใชในการซอมจําเปนตองส่ังซ้ือจากตางประเทศบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบ
คาอะไหล 

ก. ไมเกินราคาที่นําเขาที่สงมาทางอากาศยาน 
ข. ไมเกินราคาที่นําเขาที่สงมาทางเรือ 
ค. ตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิด 
ง. ตามขอตกลงระหวางบริษัทประกันภัยและผูเอาประกันภัย 

 
144. กรณีรถยนตเกิดการสูญหายเนื่องจากถูกลักทรัพย ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
รถยนตส้ินสุดลงเม่ือใด 

ก. บริษัทประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนเต็มตามจํานวนจํากัดความรับผิด 
ข. บริษัทประกันภัยคาสินไหมทดแทนเต็มตามจํานวนจํากัดความรับผิดโดยผูเอาประกันภัย

ตองโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใหแกบริษัทประกันภัยทันทีโดยคาใชจายบริษัท 
ค. บริษัทประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยรอยละ 80 ของมูลคารถยนต

ในขณะที่เอาประกันภัย 
ง. บริษัทประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนตามราคารถยนตในทองตลาดขณะเกิดการสูญหาย 

 
145. กรณีรถยนตเกิดการสูญหายและบริษัทประกันภัยไดรับรถยนตกลับคืนมาบริษัทตองมีหนังสือ
แจงใหผูเอาประกันภัยทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ก. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับรถยนตคืนมา 
ข. ภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับรถยนตคืนมา 
ค. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทประกันภัยไดซอมแซมรถใหอยูในสภาพเดิม 
ง. ภายใน 10 วัน นับแตวันที่บริษัทประกันภัยไดซอมแซมรถใหอยูในสภาพเดิม 

 
146. นางสมศรีเปนเจาของรถยนตหมายเลขทะเบียน ข-1010 และไดทําประกันภัยประเภท 3 กับ
บริษัท สามสีประกันภัย จํากัด ตอมานางสมศรีไดใหนางนงนุช ยืมรถยนตคันดังกลาวไปใชและไป
ประสบอุบัติเหตุชนกับรถยนตของนายนอยซ่ึงมีนางสมศรีโดยสารมาดวย โดยนางนงนุชเปนฝาย
ประมาททําใหนางนงนุชและนางสมศรีไดรับบาดเจ็บ กรณีดังกลาวบริษัท สามสีประกันภัย จํากัด 
ตองรับผิดชอบตอความบาดเจ็บของนางนงนุชและนางสมศรีหรือไม 

ก. ไมตองรับผิดชอบทั้งนางสมศรีและนางนงนุช เพราะถือวาเปนผูเอาประกันภัยซ่ึงไดรับการ
ยกเวนตามสัญญาขอ 2.1 

ข. รับผิดชอบเฉพาะนางสมศรีเทานั้น 
ค. รับผิดชอบเฉพาะนางนงนุชเทานั้น 
ง. รับผิดชอบทั้งนางสมศรีและนางนงนุช 
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147. นายบัวไดทําประกันภัยรถยนตประเภท 1 ไวกับบริษัท นิรภัยประกันภัย จํากัด โดยจายเบ้ีย
ประกันภัยเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 22,000 บาท ในระหวางปที่เอาประกันภัย นายบัวไดเรียกรองคา
สินไหมทดแทนที่เกิดจากอุบัติเหตุ 1 คร้ัง โดยเปนฝายประมาทเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท 
ดังนั้นในปตอไปนายบัวไดตออายุประกันภัยอยากทราบวาบริษัทจะเพ่ิมเบ้ียประกันภัยประวัติไมดีได
หรือไม 

ก. ไดเนื่องจากเปนฝายประมาท 
ข. ไดเนื่องจากมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินเกิน 200% ของเบ้ีย

ประกันภัย 
ค. ไมได เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุเพียง 1 คร้ัง 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 
148. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ บริษัทจะถือวาบุคคลใดซ่ึงผูขับขี่รถยนตคันที่เอา
ประกันภัยโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยถือเสมือนหนึ่งวาเปนผูเอาประกันภัยเองโดย
บุคคลนั้นจะตอง 

ก. ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง และอยูภายใตขอกําหนดตามกรมธรรมนี้ 
ข. ไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมอ่ืน หรือไดรับแตไมเพียงพอ บริษัทจะ

รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินเทานั้น 
ค. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
149. ในการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเมื่อบริษัทไดจายคาเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย
ตองรับผิดชอบไปแลว ผูเอาประกันภัยตองใชคืนใหบริษัทภายในก่ีวัน 

ก. 3 วัน  
ข. 7 วัน 
ค. 10 วัน 
ง. 20 วัน 

 
150. ในการประกันภัยรถยนตหากผูเอาประกันภัยถูกฟองใหใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงการ
ประกันภัยนี้มีการคุมครองบริษัทจะตองสูคดีในนามของผูเอาประกันภัยโดยคาใชจายของ 

ก. ผูเอาประกันภัย 
ข. บริษัทประกันภัย 
ค. แลวแตจะตกลงกันระหวางผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย 
ง. ผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยฝายละคร่ึง 



 

 

114 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 

1. จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นตํ่าสําหรับความคุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย 
คือเฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 

ก. 100,000 บาท/คน 5,000,000 บาท/คร้ัง 
ข. 200,000 บาท/คน 5,000,000 บาท/คร้ัง 
ค. 100,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/คร้ัง 
ง. 200,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/คร้ัง 

 
2. “เคร่ืองหมาย” ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
หมายถึง 

ก. เคร่ืองหมายกรมธรรมประกันภัยความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ.ฯ 
ข. เคร่ืองหมายพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
ค. เคร่ืองหมายแสดงวาไดมีการประกันภัยรถยนตคุมครองภัยทุกประเภท 
ง. เคร่ืองหมายแสดงวามีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ.ฯ 

 
3. ผูใดมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในการจัดทํา
เคร่ืองหมาย 

ก. บริษัทประกันภัย 
ข. กรมการประกันภัย 
ค. นายทะเบียน 
ง. ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค. 

 
4. เจาของรถที่ทําประกันภัยคุมครองความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ ไมติดเคร่ืองหมายไว
ที่รถตองระวางโทษปรับ 

ก. ไมเกินหนึ่งพันบาท 
ข. ไมเกินสองพันบาท 
ค. ไมเกินสามพันบาท 
ง. ไมเกินส่ีพันบาท 

 
5. ในกรณีบริษัทหรือเจาของรถมีการบอกเลิกกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ เจาของรถตอง
ดําเนินการ 

ก. สงคืนเคร่ืองหมายใหแกนายทะเบียน 
ข. ทําใหเคร่ืองหมายใชการตอไปไมได 
ค. อยางใดอยางหนึ่งระหวางขอ ก. และขอ ข. 
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. 

 
6. ผูใดปลอมแปลงเคร่ืองหมายตอนายทะเบียน 

ก. จําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป 
ข. ปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
ค. ถูกเฉพาะขอ ก. 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 
7. บุคคลใดใชเคร่ืองหมายที่ปลอมแปลงขึ้นติดกับรถคันหนึ่งคันใดตองระวางโทษ 

ก. ปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
ข. จําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป 
ค. ถูกเฉพาะขอ ก. 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 
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8. สาระสําคัญของเคร่ืองหมายอยางนอยตองประกอบดวย 
ก. เลขที่กรมธรรม เลขทะเบียนรถ ช่ือรถ 
ข. ช่ือบริษัท เลขตัวรถ ระยะเวลาส้ินสุด 
ค. เลขที่เคร่ืองหมาย ช่ือนายทะเบียน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
9. กรณีเคร่ืองหมายเดิมชํารุดหรือสูญหาย เจาของรถหรือผูเอาประกันภัยสามารถย่ืนคํารองขอรับ
เคร่ืองหมายแทนไดที่ 

ก. สวนคุมครองผูเอาประกันภัยเขต 
ข. สํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
ค. สํานักงานประกันภัยจังหวัด 
ง. ถูกทุกขอ 

 
10. เจาของรถคันใดติดหรือแสดงเคร่ืองหมายที่ไดมีการยกเลิกกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจาก
รถซ่ึงตองสงคืนนายทะเบียนตองระวางโทษ 

ก. ปรับไมเกินสองพันบาท 
ข. ปรับไมเกินหาพันบาท 
ค. ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
ง. ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 

 
11. อัตราเบ้ียประกันภัยของการประกันภัยภาคบังคับนายทะเบียนไดกําหนดใหเปน 

ก. อัตราเบ้ียประกันภัยคงที่ (Flat Rate หรือ Fixed Rate) 
ข. อัตราเบ้ียประกันภัยช้ันสูง (Maximum Rate) 
ค. อัตราเบ้ียประกันภัยขั้นตํ่า (Minimum Rate) 
ง. อัตราเบ้ียประกันภัยพิสัย (Range Rate) 

 
12. การคุมครองความรับผิดตอผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ใหความคุมครองตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของ 

ก. ผูเอาประกันภัย หรือ ผูขับข่ี 
ข. บุคคลในครอบครัวซ่ึงอยูดวยกันกับผูเอาประกันภัย หรือ ลูกจางของผูเอาประกันภัยใน

ทางการที่จาง 
ค. บุคคลภายนอก หรือ ผูโดยสาร 
ง. ถูกทุกขอ 

 
13. นายเอกไดทําประกันภัยรถภาคบังคับไวกับบริษัท ก และบริษัท ก ไดสงมอบกรมธรรมคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถและใบเสร็จรับเงินพรอมเคร่ืองหมายที่แสดงวามีการประกันความเสียหายสําหรับ
ผูประสบภัยจากรถ ตอมานายเอกไดทําเคร่ืองหมายสูญหาย ดังนั้น นายเอกสามารถของ
เคร่ืองหมายแทนเคร่ืองหมายเดิมไดจากที่ใด 

ก. บริษัท ก 
ข. ตัวแทนประกันภัยของบริษัท ก 
ค. สํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภัยจากรถ หรือสวนคุมครองผูเอาประกันภัยเขต หรือ

สํานักงานประกันภัยจังหวัด 
ง. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 

 
14. นาย ก ขับรถจักรยานยนตซ่ึงทําประกันภัย พ.ร.บ. ไวกับบริษัท เอ ถูกรถไฟเฉ่ียวชนจนเปน
เหตุใหนายดําผูโดยสารรถจักรยานยนตถึงแกความตาย ทายาทนายดําจะไดรับชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากบริษัท เอ จํานวนเทาใด (คดีนี้พนักงานสอบสวนมีความเห็นความนาย ก เปนฝาย
ประมาทตองรับผิดตามกฎหมาย) 

ก. เปนคาปลงศพ จํานวนเงิน 80,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม 
ข. เปนคาปลงศพ จํานวนเงิน 15,000 บาท เฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตน 
ค. เปนคาปลงศพ จํานวนเงิน 10,000 บาท เฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตน 
ง. ถูกทุกขอ 
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15. “สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย” อยูในความดูแลของ 

ก. สํานักงานประกันสังคม 
ข. สํานักงานอุบัติเหตุแหงชาติ 
ค. กรมการประกันภัย 
ง. กรมการขนสงทางบก 

 
16. ถาผูประสบภัยไมอาจขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายหรือ
บริษัทไดก็สามารถขอรับไดจากการกองทุนทดแทนผูประสบภัย โดยนําหลักฐานสําเนาประจําวัน
ในคดีของพนักงานสอบสวนมาแสดงพรอมกับการย่ืนคําขอ คําวา “สําเนาประจําวันในคดี” 
หมายถึงเอกสารใด 

ก. รายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐาน 
ข. รายการประจําวันเก่ียวกับคดี 
ค. รายงานประจําวันเก่ียวกับธุรการ 
ง. รายงานประจําวันเก่ียวกับการหาย 

 
17. กรณีที่ผูประสบภัยจากรถเปนขาราชการประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.กับ
บริษัทประกันภัยเอ จํากัด ขอทราบวาที่ถูกตองแลวผูประสบภัยรายน้ี ควรใชสิทธิในการเบิก
คาเสียหายเบ้ืองตนจากที่ใด 

ก. เบิกจากสวนราชการที่สังกัด 
ข. เบิกจากบริษัทประกันภัย เอ จํากัด 
ค. เบิกจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ง. เบิกจากสวนราชการหรือบริษัทประกันภัยเอ จํากัด แลวแตความพอใจ 

 
18. กรณีที่มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.ประสบอุบัติเหตุรถชนกันผูโดยสารภายในรถถึงแกความตาย 
ขอทราบวาทายาทของผูประสบภัยจากรถรายน้ีจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมเปนเงินเทาไร 

ก. 15,000 บาท 
ข. 30,000 บาท 
ค. 50,000 บาท 
ง. 100,000 บาท 

 
19. นายวันประสบอุบัติเหตุถูกรถเฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป นายวันถูกสงตัวเขารับการรักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลตํารวจมีคารักษาพยาบาล 13,500 บาท อยากทราบวานายวันสามารถใชสิทธิตาม 
พ.ร.บ.น้ีอยางไร 

ก. เสียคารักษาพยาบาลเพ่ือรักษาตัวเองไปกอนแลวนํ้าไปเบิกกับกองทุนประกันสังคม 
ข. มอบอํานาจใหโรงพยาบาลตํารวจเบิกคาเสียหายเบ้ืองตนจากบริษัทประกันภัย 
ค. มอบอํานาจใหโรงพยาบาลตํารวจเบิกคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ง. ผิดทุกขอ 

 
20. นายแดงประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนตเฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป และถูกนําตัวสง
โรงพยาบาลตํารวจ ตอมาถึงแกความตาย โรงพยาบาลตํารวจคิดคารักษาพยาบาล 14,000 บาท 
อยากทราบวาทายาทของนายแดงสามารถเบิกคาเสียหายเบ้ืองตนไดเปนเงินเทาไร 

ก. 14,000 บาท 
ข. 15,000 บาท 
ค. 29,000 บาท 
ง. 30,000 บาท 

 
21. ผูประสบภัยประสบอุบัติเหตุจากรถและไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย สามารถรบ
คารักษาพยาบาลไดหรือไม จากไหน 

ก. ได ในสวนคาเสียหายเบ้ืองตนจากบริษัทประกันภัย 
ข. ไมได เน่ืองจากไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย 
ค. ได ในสวนคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ง. ได จากกองทุนประกันสังคม 
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22. กรณีที่รถชนกัน 2 คัน และมีประกันภัยทั้ง 2 คัน เปนเหตุใหผูประสบภัยที่ไมใชผูขับข่ีตาบอด 
และความเสียหายเกิดจากความประมาทของผูขับข่ีรถทั้ง 2 คัน บริษัทประกันภัยทั้ง 2 คัน จะรวม
รับผิดตอผูประสบภัยจํานวนเทาใด 

ก. 10,000 บาท 
ข. 50,000 บาท 
ค. 100,000 บาท 
ง. 200,000 บาท 

 
23. แดงขับรถคันที่ไดทําประกันภัยไวกับบริษัท เอ ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําเปนเหตุใหดําซึ่ง
เปนผูโดยสารอยูในรถไดรับบาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาลไป 30,000 บาท ระหวางรักษา ดําไดยื่น
เบิกคารักษากับบริษัท เอ แลว และผลปรากฏวาในเวลาตอมาบาดเจ็บที่ไดรับเปนผลใหดําตาบอด 
บริษัท เอ ตองจายคาสินไหมทดแทนใหดําอีกเทาไร 

ก. 20,000 บาท 
ข. 70,000 บาท 
ค. 80,000 บาท 
ง. 30,000 บาท 

 
24. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ออกใชต้ังแตเมื่อใด 

ก. พ.ศ. 2533 
ข. พ.ศ. 2535 
ค. พ.ศ. 2537 
ง. พ.ศ. 2539 

 
25. การขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะขอรับไดในกรณีใด 

ก. ไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหาย หรือชนแลวหนี 
ข. อุบัติเหตุเกิดจากรถ ถูกลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพยหรือถูกยักยอก แลวเจาของรถได

แจงความตอเจาพนักงานสอบสวนไวแลว 
ค. ขอ ก และขอ ข ผิด 
ง. ขอ ก. และขอ ข ถูก 

 
26. ผูประสบภัยหรือทายาทของผูประสบภัยขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนกับบริษัทประกันภัย หรือ
กองทุนทดแทนผูประสบภัยภายในก่ีวัน 

ก. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ขอรับคาเสียหาย 
ข. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ขอรับคาเสียหาย 
ค. ภายใน 120 วัน นับแตวันที่เกิดเหตุ 
ง. ภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

 
27. ผูประสบภัยจากรถในขอใด สามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

ก. รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท และรถสําหรับผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค ซึ่งในขณะเกิดเหตุใหเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไวแลว 

ข. รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล ซึ่งในขณะ
เกิดเหตุไดเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไวแลว 

ค. รถจักรยานยนตที่จดทะเบียนกอนที่ พ.ร.บ. ประกาศใช และไดทําประกันภัยไวแลว 
ง. รถยนตมีประกันภัยตาม พ.ร.บ. แตถูกโจรกรรมไป และเจาของรถไดรองทุกขตอพนักงาน

สอบสวน 
 
28. รถใดตอไปน้ีไมสามารถทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.ได 

ก. รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
ข. รถยนตที่ขายตอใหแกผูอ่ืนแลว แตยังไมไดโอนเปล่ียนช่ือเจาของรถ 
ค. รถจักรยานยนตที่จดทะเบียนไวกอนที่ พ.ร.บ. ประกาศใช 
ง. รถไฟที่ขับเคล่ือนดวยเคร่ืองยนตดีเซล 
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29. ขอใดตอไปน้ีถูกตองที่สุด 

ก. ผูประสบภัยจากรถทุกคนสามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ข. ผูประสบภัยจากรถยนตไมมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.สามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจาก

กองทุนทดแทนผูประสบภัยได 
ค. ผูประสบภัยจากรถยนตไมมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.แลวเจาของรถไมยอมจายคาเสียหาย

เบ้ืองตนสามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยได 
ง. ผูประสบภัยจากรถยนตไมมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.สามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจาก

กองทุนทดแทนผูประสบภัย หรือบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ได 
 
30. “จํานวนเงินคาเสียหายเบ้ืองตน” ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ขอใด
ถูกตอง 

ก. ความเสียหายตอรางกายตามที่จายจริงไมเกินจํานวน 15,000 บาท 
ข. ความเสียหายตอชีวิต จํานวนเงิน 35,000 บาท 
ค. ความเสียหายตอรางกายและตอชีวิต รวมแลวไมเกิน 50,000 บาท 
ง. ถูกทุกขอ 

 
31. เมื่อกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยไปแลว กรณีใดที่
สามารถไลเบ้ียเรียกคืนได 

ก. ผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากเจาของรถมากอน 
ข. ผูประสบภัยไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากคูกรณีมาแลว 
ค. บริษัทผูรับประกันภัยไมจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัย 
ง. ถูกทุกขอ 

 
32. นางสายฝนไดเดินขามถนนบริเวณหนาหางสรรพสินคาโรบินสัน สาขารัชดา ถูกรถยนตเฉ่ียวชน 
และเสียชีวิตในทันที บริษัทผูรับประกันภัยรถยนตคันดังกลาวจะตองจายคาเสียหายใหแกทายาท
ของนางสายฝนเปนจํานวนเทาใด 

ก. จํานวนเงิน 10,000 บาท 
ข. จํานวนเงิน 35,000 บาท 
ค. จํานวนเงิน 50,000 บาท 
ง. จํานวนเงิน 100,000 บาท 

 
33. คาเสียหายเบ้ืองตนหมายถึงขอใด 

ก. คารักษาพยาบาลตามความเปนจริงไมเกิน 35,000 บาท 
ข. คารักษาพยาบาล หรือคาปลงศพ รวมกันไมเกิน 35,000 บาท 
ค. คารักษาพยาบาล และคาปลงศพ รวมกันไมเกิน 35,000 บาท 
ง. คารักษาพยาบาลตามที่จายจริงไมเกิน 15,000 บาท และ/หรือคาปลงศพจํานวน 35,000 

บาท 
 
34. ขอใดตอไปน้ีถูกตองที่สุด 

ก. ผูประสบภัยทุกคนไดรับความคุมครองสูงสุด 50,000 บาท 
ข. ผูประสบภัยที่เปนผูขับขี่ไดรับความคุมครองจํานวนคาเสียหายเบ้ืองตน ผูโดยสารไดรับ

ความคุมครองสูงสุด 50,000 บาท 
ค. ผูประสบภัยที่เสียชีวิตทุกคนไดรับความคุมครอง 50,000 บาท 
ง. ผูประสบภัยเปนผูโดยสารไดรับความคุมครองเปนคารักษาพยาบาลไมเกิน 50,000 บาท 
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35. หากทานประสงคจะซ้ือความคุมครองตาม พ.ร.บ.ขอใดถูกที่สุด 
ก. สามารถซื้อไดจากบริษัทประกันภัยทุกบริษัทซ่ึงอัตราเบ้ียประกันภัยเปนไปตามที่รัฐมนตรี

กําหนด 
ข. สามารถซ้ือไดจากกรมการประกันภัยซ่ึงอัตราเบ้ียประกันภัยเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค. สามารถซ้ือไดจากบริษัทประกันภัยวินาศภัยซ่ึงอัตราเ บ้ียประกันภัยเปนไปตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ง. สามารถซ้ือไดจากบริษัทประกันภัยวินาศภัยซึ่งอัตราเบ้ียประกันภัยเปนไปตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 
 
36. นายสันติขับรถเกงของบุคคลอ่ืนซ่ึงไมมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไปเฉ่ียวชนกับรถสามลอเคร่ือง 
ซึ่งมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.กับบริษัทประกันภัยสงบ จํากัด และมีนายฉายเปนผูขับขี่ ปรากฏวาผูขับ
ขี่ของรถทั้ง 2 คันไดรับบาดเจ็บ เสียคารักษาพยาบาลคนละ 7,000 บาท และ 10,000 บาท 
ตามลําดับ ขอถามวานายสันติสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดจากใครเปนลําดับแรก จํานวนเทาไร 

ก. กองทุนทดแทนผูประสบภัย จํานวน 7,000 บาท 
ข. กองทุนทดแทนผูประสบภัย จํานวน 15,000 บาท 
ค. ผูเปนเจาของรถเกงคันดังกลาว จํานวน 7,000 บาท 
ง. ผูเปนเจาของรถเกงคันดังกลาว จํานวน 15,000 บาท 

 
37. นายเอกซ่ึงไมมีใบขับข่ีรถยนตไดขับรถที่มีประกันภัยตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ
กับบริษัทประกันภัยบี จํากัด โดยมีนายขาว และนายหมึกรวมอยูในรถไปประสบอุบัติเหตุรถพลิก
คว่ําเองทําใหนายเอกถึงแกความตาย นายขาวตาขางขวาถูกกระจกบาด แพทยวินิจฉัยตามองไม
เห็นแตนายหมึกปลอดภัย อยากทราบวานายเอกจะไดรับคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมฯ เปน
จํานวนเงินเทาใดจากบริษัทประกันภัยบี จํากัด 

ก. 35,000 บาท 
ข. 50,000 บาท 
ค. 100,000 บาท 
ง. ไมไดรับเลย 

 
38. นาย ก ถูกรถจักรยานยนตเฉ่ียวชนแลวรถจักรยานยนตคันดังกลาวหนีไป นาย ก ถูกนําตัวเขา
รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิรินุสรณ แตนาย ก ไมมีเงินที่จะจายคารักษาพยาบาล ถามวา 
นาย ก ควรปฏิบัติอยางไรถึงจะดีที่สุด 

ก. ยืมเงินผูอ่ืนมาจายคารักษาพยาบาล แลวนําใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับบริษัทประกันภัย 
ข. ยืมเงินผู อ่ืนมาจายคารักษาพยาบาล แลวนําใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับกองทุนทดแทน

ผูประสบภัย 
ค. มอบอํานาจใหโรงพยาบาลศิรินุสรณไปขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทน

ผูประสบภัย 
ง. มอบอํานาจใหโรงพยาบาลศิรินุสรณไปขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากบริษัทประกันภัย 

 
39. เด็กชายไขน่ังซอนทายรถจักรยานยนตนายขาว ซ่ึงทําประกันภัยตามกรมธรรมคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถกับบริษัทประกันภัย เอ จํากัด ไปประสบอุบัติเหตุเสียคารักษาพยาบาลเปนเงิน
ทั้งส้ิน 30,000 บาท อยากทราบวากรณีน้ีเด็กชายไขควรจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลเทาไร 

ก. 15,000 บาท 
ข. 30,000 บาท 
ค. ไมนอยกวา 50,000 บาท 
ง. 100,000 บาท 
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40. นางสาวดาวกําลังเดินขามถนนบริเวณส่ีแยกราชเทวี ถูกรถยนตซ่ึงวิ่งมาดวยความเร็วเฉ่ียวชน
ลมลงแลวขับหนีไป พลเมืองดีพานางสาวดาวสงโรงพยาบาลเสียคารักษาพยาบาลทั้งส้ิน 20,000 
บาท อยากทราบวานางสาวดาวควรจะเบิกคา รักษาพยาบาลจากใคร และได รับเงินคา
รักษาพยาบาลจํานวนเทาไร 

ก. จากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด วงเงิน 15,000 บาท 
ข. จากกองทุนทดแทนผูประสบภัย วงเงิน 15,000 บาท 
ค. จากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด วงเงิน 20,000 บาท 
ง. จากกองทุนทดแทนผูประสบภัย วงเงิน 20,000 บาท 

 
41. ในกรณีที่รถซึ่งเจาของไดเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไว
กับบริษัทประกันภัยไดโอนไปยังบุคคลอ่ืน ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 

ก. ใหถือวาการประกันภัยส้ินสุดเนื่องจากผูเอาประกันภัยเดิมไมมีสวนไดเสียในรถที่เอา
ประกันภัยอีกตอไป 

ข. ใหถือวาการประกันภัยส้ินสุดลงแลวใหผูเอาประกันภัยเดิมสามารถรับเบ้ียประกันภัยคืนตาม
อัตราคืนเบ้ียประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม 

ค. กรมธรรมประกันภัยนั้นจะมีผลตอเนื่องไปตลอดอายุกรมธรรม 
ง. ผิดทุกขอ 

 
42. มาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 “มีความเสียหาย
เกิดแกผูประสบภัยและรถคันที่กอใหเกิดความเสียหายหลบหนีไป หรือไมอาจทราบไดวารถคันใด
กอใหเกิดความเสียหาย” หมายถึงขอใด 

ก. นายดําถูกรถจักรยานยนตเฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป 
ข. นายแดงถูกรถบรรทุกย่ีหอ HINO เฉ่ียวชนและหลบหนีไป 
ค. นายขาวถูกรถปคอัพย่ีหอ YAMAHA ของนายแดง สกุลเดน อยูบานเลขที่ 124 หมู 3 ถนน

พัฒนา ต.บานโปง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 
43. บริษัทไมรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แกเจาของ
ซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใชตองระวางโทษปรับเทาใด 

ก. หน่ึงหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
ข. หน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
ค. หาหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ง. หาหมื่นบาทถึงสองแสนหาหมื่นบาท 

 
44. ภายใตการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บริษัทผูรับประกันภัย
สามารถปฏิเสธการจายคาเสียหายเบ้ืองตนแกผูประสบภัยไดในกรณีใด 

ก. ผูขับขี่หลบหนี 
ข. รถที่กอใหเกิดอุบัติเหตุเปนรถถูกยักยอกทรัพย และเจาของรถไดรองทุกขตอพนักงาน

สอบสวนไว 
ค. ผูเอาประกันภัยไมแจงใหบริษัททราบ 
ง. ผิดทุกขอ 

 
45. ผูประสบภัยจากรถขอใดตอไปนี้ ไดรับคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัย
จากรถ 15,000 บาท 

ก. เปนผูขับข่ีรถฝายถูก กรณีรถมีประกันภัย 2 คันชนกัน เสียคารักษาพยาบาลไป 20,000 
บาท 

ข. เปนผูโดยสารรถฝายผลิต กรณีรถมีประกันภัย 2 คันชนกัน เสียคารักษาพยาบาลไป 
20,000 บาท 

ค. เปนบุคคลภายนอกรถ ถูกรถมีประกันภัยชน นิ้ วเทา ถูกตัดออกไป 1 ขอ เ สียคา
รักษาพยาบาล 15,000 บาท 

ง. เปนผูขับขี่ของรถคันที่มีประกันภัย ซ่ึงถูกรถไมทราบชนิด ย่ีหอชนไดรับบาดเจ็บ และเสีย
คารักษาพยาบาล 20,000 บาท 



 

 

121 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

 
46. ผูประสบภัยขอใด สามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

ก. ผูประสบภัยจากรถราชการที่มีการประกันภัยภาคบังคับกับบริษัท 
ข. ผูประสบภัยจากรถไมมีประกันภัย เจาของรถจายคารักษาพยาบาลแลวจํานวน 16,000 

บาท 
ค. ผูประสบภัยจากรถมีประกันภัยแตถูกรถชนแลวหลบหนีไป 
ง. ผูประสบภัยจากรถอยูในรถที่ไมมีประกันภัยภาคบังคับ และรถคันดังกลาวชนกับรถที่มี

ประกันภัย เจาของรถคันไมมีประกันภัยไมยอมจายคารักษาพยาบาล 
 
47. ผูประสบภัยขอใดสามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

ก. ผูประสบภัยจากรถราชการที่มีการประกันภัยภาคบังคับกับบริษัท 
ข. ผูประสบภัยจากรถไมมีประกันภัย เจาของรถจายคารักษาพยาบาลแลวจํานวน 16,000 

บาท 
ค. ผูประสบภัยจากรถมีประกันภัยแตถูกรถชนแลวหลบหนีไป 
ง. ผูประสบภัยอยูในรถที่ไมมีประกันภัยภาคบังคับ และรถคันดังกลาวชนกับรถที่มีประกันภัย 

เจาของรถคันไมมีประกันภัยไมยอมจายคารักษาพยาบาล 
 
48. ขอใดตอไปน้ีคือความหมายของคําวา “หูหนวก” ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 

ก. ไดยินแผวเบาผิดปกติ 
ข. ไดยินเสียงลาง ๆ  
ค. ไดยินเสียอูอ้ีไมรูความหมายใชเวลารักษาประมาณ 7 เดือน 
ง. เสียความสามารถในการไดยินเสียงตลอดไป 1 ขางหรือ 2 ขาง 

 
49. หากผูประสบภัยถูกรถยนตไมทราบหมายเลขทะเบียนเฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป ผูประสบภัย
สามารถขอรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไดหรือไม อยางไร 

ก. ได โดยนําใบรับรองแพทยมาขอรับเงินจากกองทุน 
ข. ได โดยนําใบเสร็จรับเงินจากรานขายยามาขอรับเงินจากกองทุน 
ค. ได โดยนําใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนมาขอรับเงินจากกองทุน 
ง. ได โดยนําใบแจงหน้ีจากโรงพยาบาลมาขอเบิกจากกองทุน 

 
50. นายทองใหบุตรชายอายุ 12 ป นํารถจักรยานยนตซ่ึงไดจัดทําประกันภัยคุมครองผูประสบภัย
จากรถกับบริษัท ประกันภัยมาขับขี่ เกิดอุบัติเหตุลมเอง เสียคารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท 
บุตรชายนายทองจะไดรับความคุมครองจากบริษัทประกันภัยเปนจํานวนเงินเทาไร 

ก. 10,000 บาท 
ข. 15,000 บาท 
ค. 50,000 บาท 
ง. ไมไดรับความคุมครองเนื่องจากไมมีใบขับข่ี 

 
51. ขณะที่ผูประสบภัยเดินบนถนนถูกรถยนตที่มีประกันภัยตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ
เฉ่ียวชนมีคารักษาพยาบาลจํานวน 20,000 บาท ไดรับการชวยเหลือเปนคามนุษยธรรมจาก
เจาของรถจํานวน 5,000 บาท ผูประสบภัยจะสามารถเบิกคาเสียหายจากบริษัทประกันภัยเทาไร 

ก. 10,000 บาท 
ข. 15,000 บาท 
ค. 50,000 บาท 
ง. 75,000 บาท 

 
52. หากหลักฐานบัตรประจําตัวของผูประสบภัยสูญหาย ผูประสบภัยจะทําอยางไรที่จะแสดง
หลักฐานการขอรับคาเสียหายจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

ก. แจงความของทําบัตรประจําตัว 
ข. ใชสําเนาทะเบียนบานแทน 
ค. ใชใบอนุญาตขับข่ีรถยนตที่กรมการขนสงทางบกออกให 
ง. ถูกทุกขอ 
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53. คาบริการทางการแพทยใดที่ไมสามารถเบิกจายจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยได 

ก. คาจางพยาบาลพิเศษ กรณีที่มิใชคําส่ังแพทย 
ข. คาเอ็กซเรย 
ค. คาไมคํ้ายัน 
ง. คาหองและคาอาหาร 

 
54. นายสมชายนํารถที่ไมจัดใหมีการประกันภัยมาขับขี่และเปนเจาของรถเองเมื่อเกิดความ
เสียหายโดยขับรถลมเอง นายสมชายสามารถรองขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยไดหรือไม 

ก. ไมได เพราะรถไมมีการประกันภัย 
ข. ไมได เพราผูประสบภัยเปนเจาของรถ 
ค. ไมได เพราะเปนผูทําความเสียหายใหตัวเอง 
ง. ได เพราะเปนผูประสบภัย 

 
55. การขอรับคาปลงศพจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีนายแดงถึงแกความตาย ผูใด
ตอไปน้ีมีสิทธ์ิเปนผูรองขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนเปนลําดับแรก 

ก. ด.ช.อมร บุตรบุญธรรม ซ่ึงเปนผูจัดการศพ 
ข. นางสวัสดี ภรรยานอกสมรส 
ค. นายขาว ลุงที่ผูตายอาศัยอยู 
ง. นายสมร บิดาของนายแดง ซึ่งมิไดจดทะเบียนสมารถกับมารถาของนายแดง 

 
56. นายสมชายขับข่ีรถมาตามถนน ขณะนั้นมี น.ส.ออย วิ่งขามถนนตัดหนารถเปนเหตุใหนาย
สมชายหักรถหลบชนเสาไฟฟา นายสมชายเสียชีวิต นายสมชายจะไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เปนจํานวนเงินเทาไร 

ก. 35,000 บาท 
ข. 50,000 บาท 
ค. 100,000 บาท 
ง. ไมคุมครองเนื่องจากนายสมชายผิดเอง 

 
57. กรณีเจาของรถไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทและไดโอนไปยังบุคคลอ่ืนโดยผลของกฎหมาย 
บริษัทตองรับผิดชอบตามกรมธรรมหรือไม 

ก. ไมตอง เพราะถือวาเปล่ียนแปลงเจาของรถ 
ข. ตองรับผิดชอบ เพราะถือวาผูที่ไดมาซ่ึงรถดังกลาวมีฐานะเสมือนผูเอาประกันภัย 
ค. ไมตอง เพราะตองใหเจาของรถบอกเลิกกรมธรรมกอน 
ง. ไมตองรับผิด เพราะไมมีช่ือระบุอยูในกรมธรรม 

 
58. การเรียกรองขอรับคาเสียหายเบ้ืองตน นอกจากจะขอรับไดจากสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยและบริษัทประกันภัยแลว ยังสามารถขอรับไดจากที่ใดไดบาง 

ก. สํานักงานประกันสังคม 
ข. สํานักงานคุมครองผูบริโภค 
ค. บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
ง. บริษัทประกันชีวิต 

 
59. การจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยขอใดไมถูกตอง 

ก. จายใหแกผูประสบภัยหรือจายแกโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่รักษาพยาบาล
ผูประสบภัยซ่ึงผูประสบภัยมอบอํานาจให 

ข. ใหจายใหเรียบรอยภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอคาเสียหายเบ้ืองตน โดยไม
ตองรอพิสูจนความผิด 

ค. จายใหกับญาติผูประสบภัยโดยไมตองรับมอบอํานาจก็ได 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
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60. เมื่อผูประสบภัยหรือทายาทของผูประสบภัย รองขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนแลวบริษัทประกันภัย
จะตองจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยใหเสร็จส้ินภายในก่ีวัน 

ก. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย 
ข. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอจากทายาทโดยธรรม 
ค. ภายใน 150 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย 
ง. ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอจากผูประสบภัย 

 
61. ขอใดไมใชหลักฐานที่นํามาย่ืนคํารองขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนตอสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยกรณีผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บ 

ก. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการแจงหนี้ 
ข. สําเนาบัตรประจําตัว ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หนังสือเดินทาง หรือสําเนาทะเบียน

บาน 
ค. กรมธรรมประกันภัย 
ง. สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน 

 
 
62. กรณีขาราชการประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ
จายคารักษาพยาบาล 10,000 บาท อยากทราบวา ขาราชการจะมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากที่
ใด 

ก. สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ข. สวนราชการที่สังกัด 
ค. บริษัทประกันภัยที่รถคันนั้นทําประกันไว 
ง. สํานักงานประกันสังคม 

 
63. รถจักรยานยนตซ่ึงมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฯ ขับข่ีโดยนายรวม และมี ด.ช.ราทร ซอนทาย ถูก
รถยนตเฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป บุคคลทั้งสองถูกสงตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปานแกว ปรากฏ
วานายรวมเสียคารักษาพยาบาล 8,900 บาท ด.ช.ราทรเสียชีวิต อยากทราบวานายรวมจะไดรับ
คาเสียหายเบ้ืองตนจากบริษัทที่รับประกันภัยรถเปนจํานวนเทาใด 

ก. 8,900 บาท 
ข. 15,000 บาท 
ค. 30,000 บาท 
ง. 50,000 บาท 

 
64. รถจักรยานยนตซ่ึงมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฯ ขับข่ีโดยนายรวม และมี ด.ช.ราทร ซอนทาย ถูก
รถยนตเฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป บุคคลทั้งสองถูกสงตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปานแกว ปรากฏ
วานายรวมเสียคารักษาพยาบาล 8,900  บาท ด.ช.ราทรเสียชีวิต อยากทราบวา ด.ช.ราทร จะ
ไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย จํานวนเทาใด 

ก. 35,000 บาท 
ข. 30,000 บาท 
ค. 50,000 บาท 
ง. 100,000 บาท 

 
65. รถไฟชนรถกระบะซ่ึงมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.ปรากฏวาคนขับรถไฟและรถกระบะเสียชีวิต 
ขอเท็จจริง ปรากฏวาผูขับขี่รถกระบะเปนฝายประมาททําใหผูอ่ืนเสียชีวิต อยากทราบวาคนขับ
รถไฟจะไดรับคาสินไหมทดแทนหรือไม และถาได ไดจากที่ใด 

ก. ไดจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ข. ไดจากบริษัทประกันภัยของรถกระบะ 
ค. ไดจากการรถไฟแหงประเทศไทย 
ง. ไมได 
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66. รถไฟชนรถกระบะซ่ึงมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.ปรากฏวาคนขับรถไฟและรถกระบะเสียชีวิต 
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูขับขี่รถกระบะเปนฝายประมาททําใหผูอ่ืนเสียชีวิต อยากทราบวาผูขับขี่รถ
กระบะจะไดรับคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเทาใด 

ก. 10,000 บาท 
ข. 35,000 บาท 
ค. ไมได 
ง. 100,000 บาท 

 
 
67. หากผูประสบภัยไมมีเงินในการชําระคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุถูกรถยนตไมทราบ
หมายเลขทะเบียนเฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป ผูประสบภัยควรปฏิบัติอยางไรถึงจะเปนประโยชนตอ
ผูประสบภัยมากที่สุด 

ก. มอบอํานาจใหโรงพยาบาลรองขอตอกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดในวงเงินไมเกิน 
15,000 บาท 

ข. ขอยืมเงินมาจายใหโรงพยาบาลแลวนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย 

ค. นอนรักษาตัวจนกวาพนักงานสอบสวนจะจับตัวผูกระทําผิดได 
ง. หนีออกจากโรงพยาบาล 

 
68. นาย ก ขับรถยนตของบิดาประสบอุบัติเหตุและรถยนตมีประกันภัยกับบริษัท ค แตนาย ก ยังไม
มีใบอนุญาตขับขี่ ถามวานาย ก สามารถรับคารักษาพยาบาลจากบริษัท ค ไดหรือไม อยางไร 

ก. ไมได เพราะกรมธรรม พ.ร.บ.ไมคุมครองผูเอาประกันภัยในขณะขับขี่โดยไมมีใบอนุญาต
ขับข่ี 

ข. ได เพราะการบาดเจ็บ เกิดจากอุบัติเหตุจากรถ 
ค. ไดหรือไมข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ตํารวจ 
ง. ไดหรือไมข้ึนอยูกับพนักงานสินไหม 

 
69. นายเขียวประสบอุบัติเหตุจากรถสวนราชการ สามารถขอรับคารักษาพยาบาลเบ้ืองตนจากที่
ไหน 

ก. สวนราชการที่เปนเจาของรถ 
ข. สํานักงานกองทุนประกันสังคม 
ค. สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ง. ไมสามารถขอรับคารักษาพยาบาลจากที่ใด 

 
70. นายเขียวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากรถที่มีประกันภัยไวกับบริษัท เอ โดยที่ผูขับขี่รถคันที่มี
ประกันภัยกับบริษัท เอ ซ่ึงเปนฝายประมาท บริษัท เอ ไปทําสัญญาประนีประนอมกับทายาทของ
นายเขียวเปนเงินจํานวน 40,000 บาท โดยทายาทไมติดใจเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท เอ อีก 
การจายเงินไมเต็มตามความคุมครองดังกลาวทานวาบริษัท เอ ทําไดหรือไม 

ก. ไมได เพราะขัดกับ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
ข. ไดเนื่องจากทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลว 
ค. ไดหรือไม ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ตํารวจ 
ง. ไดหรือไม ขึ้นอยูกับพนักงานสินไหม 

 
71. นายขาว ขับรถที่ประกันภัยไวกับบริษัท บี โดยมีนาย ข เปนผูโดยสาร ประสบอุบัติเหตุถูกรถ
ชนไมทราบหมายเลขทะเบียนเฉ่ียวชน แลวหลบหนีเปนเหตุใหนาย ข บาดเจ็บเสียคารักษาพาบาล
ไป 18,000 บาท ตอมานาย ข ตาบอดจากอุบัติเหตุดังกลาว นาย ข จะสามารถรับเงินจากบริษัท บี 
จํานวนเทาใด 

ก. 15,000 บาท  
ข. 18,000 บาท 
ค. 50,000 บาท 
ง. 100,000 บาท 
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72. ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการจายคาเสียหายเบ้ือตน ผูประสบภัยสามารถขอรับคาเสียหาย
เบ้ืองตนจากที่ใด 

ก. สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยเขต 
ข. สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจังหวัด 
ค. บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 

 
73. ผูประสบภัยจากรถจายคารักษาพยาบาลไป 12,000 บาท และจายคาพาหนะนําสงไป
โรงพยาบาล ขณะเกิดเหตุจํานวน 1,000 บาท ถามวา บริษัทประกันภัยจะจายคาเสียหายเบ้ืองตน
เทาใด 

ก. 12,000 บาท 
ข. 13,000 บาท 
ค. 15,000 บาท 
ง. 50,000 บาท 

 
74. นายเกง ขับขี่รถจักรยานยนตที่มีประกันภัยกับบริษัท เอส เปนเหตุใหนายเกงไดรับบาดเจ็บ แต
นายเกงไมมีใบอนุญาตขับขี่รถ อยากทราบวานายเกงจะไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากใคร 

ก. จากบริษัทประกันภัยเอส จํากัด 
ข. จากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ค. เจาของรถ 
ง. ถูกทั้ง 3 ขอ 

 
75. นายสามารถถูกรถยนตมีประกันภัยไวกับบริษัท งามดีประกันภัย จํากัด ชนไดรับบาดเจ็บและ
เจาของรถไดพามารักษาตัวที่ ร.พ.เปาตง และจายเงินคารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล จํานวน
เงิน 15,000 บาท โดยขอใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับบริษัท งามดีประกันภัย จํากัด กรณีนี้ เจาของรถ
กระทําไดหรือไม อยางไร 

ก. ได เพราะเจาของรถเปนผูกอใหเกิดเหตุ 
ข. ได เพราะเจาของรถเปนผูเอาประกัน และเปนผูจายคาเสียหายเบ้ืองตนแกผูประสบภัย 
ค. ไมได เพราะเจาของรถไมใชผูประสบภัย 
ง. ไมได เพราะผูประสบภัยไมสามารถนําใบเสร็จไปเบิกไดอีก 

 
76. นายสุวิทย ขับขี่รถซ่ึงมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไปประสบอุบัติเหตุทีรัฐยะโฮ ประเทศมาเลเซีย 
เขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเบตง อยากทราบวาคารักษาพยาบาลจํานวนน้ีสามารถเบิก
ไดหรือไม 

ก. ได จากบริษัทประกันภัย 
ข. ได จากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ค. ไมได เพราะรถนําไปใชนอกประเทศไทย 
ง. ไมได เพราะไมมีใบขับขี่นานาชาติ 

 
77. พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองผูประสบภัย ซึ่ง
ไดรับความเสียหายอันเกิดจากรถในดานใดบาง 

ก. ชีวิต และรางกาย 
ข. ชีวิต รางกาย และอนามัย 
ค. ชีวิต และทรัพยสิน 
ง. เฉพาะทรัพยสิน 

 
78. ขอใดไมใชเหตุผลและนโยบายในการตรา พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  

ก. เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุและเปนมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนผูใชรถใชถนน 
ข. เพ่ือใหผูประสบภัยจากรถไดรับการชดใชคาเสียหายอยางทันทวงทีและแนนอน 
ค. เพื่อเปนหลักประกันวาสถานพยาบาลจะไดรับคารักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถอยาง

แนนอน 
ง. เพ่ือเปนการสงเสริมธุรกิจประกันภัยใหมีสวนรวมในการแบงเบาความเสียหายอันเกิดจากรถ 
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79. รถที่ไดรับยกเวนไมตองจัดทําประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถตามพ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไดแกขอใด 

ก. รถบดถนนของกรมทางหลวง 
ข. รถที่ใชเพ่ือการเกษตรของเกษตรกร 
ค. รถจักรยานยนตของบริษัทประกันภัย 
ง. รถของการไฟฟาฝายผลิต 

 
80. รถยนตของหนวยราชการจะตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถตาม 
พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือไมอยางไร 

ก. ตองทําประกันภัยทุกคัน 
ข. ตองทําประกันภัยเฉพาะรถยนตนั่ง 
ค. ตองทําประกันภัยเฉพาะรถสวนกลาง 
ง. จะทะประกันภัยหรือไมก็ได 

 
81. ผูมีหนาที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดแก 

ก. เจาของผูมีกรรมสิทธ์ิ 
ข. ผูครองครองตามสัญญาเชาซ้ือ 
ค. ผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 
ง. ถูกทุกขอ 

 
82. ความหมายของคําวา “รถ” ที่ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ
ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หมายถึง 

ก. รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
ข. รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
ค. รถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 
ง. ถูกทุกขอ 

 
83. เจาของรถหลีกเล่ียงไมยอมจัดทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
ทานคิดวาเจาของรถจะมีความผิดหรือไมอยางไร 

ก. มีความผิด ระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 ป 
ข. มีความผิด ระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 
ค. มีความผิด ระวางโทษปรับต้ังแต 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
ง. ไมมีความผิด ตามกฎหมายยังผอนผันใหจนกวาจะพรอม 

 
84. เจาของรถจะตองไปทําประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ใด 

ก. สํานักงานขนสงจังหวัดที่รับจดทะเบียนรถไว 
ข. บริษัทและตัวแทนจําหนายรถ 
ค. บริษัทประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย หรือนายหนา 
ง. กรมการประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย 

 
85. คาเสียหายเบ้ืองตนตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไดแก 

ก. คารักษาพยาบาลและคาปลงศพ 
ข. คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
ค. คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการจัดการศพ 
ง. ถูกทุกขอ 
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86. ผูมีสิทธิขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไดแก 
ก. ผูประสบภัย 
ข. ทายาทของผูประสบภัย 
ค. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
ง. ถูกทุกขอ 

 
87. ในกรณีรถยนตทําประกันภัยต้ังแต 2 คันขึ้นไป กอใหเกิดความเสียหายแกผูประสบภัยโดยที่
ผูประสบภัยน้ันอยูนอกรถ หรือไมไดโดยสารมากับรถน้ัน ทานคิดวากฎหมายกําหนดใหใครเปนผู
จายคาเสียหายเบ้ืองตน 

ก. กองทุนทดแทนผูประสบภัยจาย 
ข. บริษัทที่รับประกันภัยรถฝายผิดจายทั้งหมด 
ค. บริษัทที่รับประกันภัยรถแตละคันรวมกันเฉล่ียจาย 
ง. ใหศาลพิพากษาตัดสิน 

 
88. บริษัทประกันภัยรถจะอางเหตุวา ผูขับขี่รถคันประกันภัยขับรถโดยประมาทจึงไปชนผูอ่ืนถึงแก
ความตายเพ่ือปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยไดหรือไม 

ก. ได ถาเปนการประมาทจริง 
ข. ได ถาหากผูถูกชนถึงแกความตาย 
ค. ไมได  
ง. ไมได เพราะผูถูกชนถึงแกความตาย 

 
89. ผูที่ถูกรถชนไดรับบาดเจ็บโดยไมทราบวารถคันใดกอใหเกิดความเสียหายเน่ืองจากไดหลบหนี
ไปหลังจากเกิดเหตุ ผูประสบภัยจะไดรับคาเสียหายหรือไม อยางไร 

ก. ได จากกรมการประกันภัย 
ข. ได จากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ค. ได จากบริษัทประกันภัย 
ง. ไมได หากไมสามารถติดตามรถคันที่กอเหตุได 

 
90. ในกรณีผูประสบภัยจากรถไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากบริษัทประกันภัยไปแลว ผูประสบภัยยัง
มีสิทธิจะฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิด ไดอีกหรือไม อยางไร 

ก. ได เพราะยังไมถูกตัดสิทธิ 
ข. ได ถาผูกระทําละเมิดยินยอม 
ค. ไมได เพราะไดรับเงินไปแลว 
ง. ไมได เพราะถือวาส้ินสุดคดีแลว 

 
91. นางสมศรี กําลังเดินขามถนนถูกรถชนไมทราบหมายเลขทะเบียนเฉ่ียวชน แลวผูขับขี่ขับรถ
หลบหนีไปหลังเกิดเหตุ นางสมศรีไดรับบาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาล 18,565 บาท และตอมา
เสียชีวิต กรณีเชนนี้ทายาทของนางสมศรีจะขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากสํานักงานกองทุน
ทดแทนผูประสบภัยไดหรือไม เทาใด 

ก. ได 35,000 บาท  
ข. ได 28,565 บาท 
ค. ได 35,000 บาท 
ง. ได 15,000 บาท 

 
92. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถตามที่กฎหมาย
กําหนด 

ก. 50,000 บาทตอคน สําหรับกรณีเสียหายตอรางกายธรรมดา 
ข. 50,000 บาทตอคน สําหรับกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 
ค. 100,000 บาทตอคน สําหรับกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 
ง. 100,000 บาทตอคน สําหรับกรณีเสียชีวิต 
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93. รถจักรยานยนตตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามที่กฎหมายกําหนด
อยางไร 

ก. 80,000 บาทตอคร้ัง 
ข. 100,000 บาทตอคร้ัง 
ค. 1,000,000 บาทตอคร้ัง 
ง. 5,000,000 บาทตอคร้ัง 

 
94. บุคคลใดตอไปนี้ไมใชผูประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

ก. นายดําขี่รถจักรยานยนตไปชนตนไมบาดเจ็บ 
ข. นายแดงเดินถนนถูกรถจักรยานสองลอชนเสียชีวิต 
ค. นายเหลืองนอนหลับอยูในบานถูกรถสิบลอพุงเขาไปชนเสียชีวิต 
ง. นายเขียวกระโดดลงจากรถประจําทางแลวเสียหลักลมลงเสียชีวิต 

 
95. ในการรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 บริษัทประกันภัยจะตอง
สงมอบเอกสารใดบาง ใหแกผูเอาประกันภัย 

ก. กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
ข. เคร่ืองหมายที่แสดงวามีประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ 
ค. ใบเสร็จรับเงิน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
96. นายทะเบียนตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไดแก 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ค. อธิบดีกรมการประกันภัย 
ง. อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

 
โจทย (ใชตอบคําตอบของ 284-285) 
นายสมทรงเชารถยนตจากนายสมศักด์ิผูเปนเจาของรถมาเพ่ือใชเปนเวลา 6 เดือน ในระยะเวลา
การเชา นายสมทรงไดขับรถยนตคันดังกลาวไปตางจังหวัดปรากฏวา ถูกตํารวจจับเนื่องจากรถคัน
ดังกลาวไมมีประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้อยาก
ทราบวา 
97. นายสมศักด์ิมีความผิดหรือไมอยางไร 

ก. ไมผิด เพราะนายสมศักด์ิไมไดครอบครองรถคันดังกลาว 
ข. ไมผิด เพราะนายสมศักด์ิไมไดใชรถคันดังกลาว 
ค. ผิด เพราะนายสมศักด์ิใหเชารถที่ไมมีประกันภัย 
ง. ผิด เพราะนายสมศักด์ิไมยอมจัดทําประกันภัย 

 
98. นายสมทรงมีความผิดหรือไม อยางไร 

ก. ไมผิด เพราะนายสมทรงไมใชเจาของรถ 
ข. ไมผิด เพราะนายสมทรงไมทราบวารถคันดังกลาวไมมีประกันภัย 
ค. ผิด เพราะนายสมทรงใชรถยนตคันที่ไมไดจัดใหมีประกันภัย 
ง. ผิด เพราะนายสมทรงไมยอมจัดทําประกันภัย 

 
99. ในการจายคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูประสบภัยตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทที่รับประกันภัย
จะตองจายเงินใหกับผูใด 

ก. ผูประสบภัย 
ข. สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล 
ค. ทายาทผูประสบภัย 
ง. ถูกทุกขอ ทั้งน้ีแลวแตกรณี 
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100. นายแดงขับรถยนตซึ่งไดประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไป
เฉ่ียวชนนายดําขณะเดินถนนเสียชีวิต ตํารวจเห็นวาอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของนายแดง 
ซึ่งนายแดงยอมรับผิด จึงไดสํารองจายเงินใหแกทายาทนายดําไปเปนเงิน 150,000 บาท อยาก
ทราบวานายแดงจะขอรับเงินที่ตนไดสํารองจายชดใชคาเสียหายไปคืนจากบริษัทประกันภัยได
หรือไม อยางไร 

ก. ไดเต็มจํานวน 150,000 บาท 
ข. ไดเพียง 100,000 บาท 
ค. ไดเพียง 50,000 บาท 
ง. ไมได เพราะบริษัทจะจายใหแกผูประสบภัยเทาน้ัน 

 
101. บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธการจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยหากปรากฏวาอุบัติเหตุเกิด
จาก 

ก. การขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ  
ข. การใชในการแขงขันหรือทดลองความทนทาน 
ค. การใชโดยบุคคลของอู 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
102. นายสมรัก ขับรถยนตพานางสาวสวย แฟนสาวไปเที่ยวพัทยาระหวางทางนายสมรัก ตองการ
โชวขับรถเร็วใหแฟนสาวเห็น จึงเหยียบคันเรงเต็มที่แซงซายแซงขวา จนเปนเหตุใหรถยนตเสีย
หลักชนเสาไฟฟา เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุทั้ง 2 คน ทั้งนี้รถคันดังกลาวไดทําประกันภัยตาม 
พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อยากทราบวาบริษัทประกันภัยจะตองชดใช
คาเสียหายแกทายาทของบุคคลทั้ง 2 อยางไร 

ก. ทายาทของนายสมรัก ไดรับ 10,000 บาท ทายาทของน.ส.สวยไดรับ 15,000 บาท 
ข. ทายายของนายสมรัก ไดรับ 15,000 บาท ทายาทของน.ส.สวยไดรับ 50,000 บาท 
ค. ทายาทของนายสมรัก ไดรับ 35,000 บาท ทายาทของน.ส.สวยไดรับ 100,000 บาท 
ง. ทายายของนายสมรัก ไดรับ 50,000 บาท ทายาทของน.ส.สวยไดรับ 100,000 บาท 

 
103. เด็กหญิงสรอยเพชร กําลังเดินขามถนนปรากฏวามีชายไทยไมทราบช่ือขับข่ีรถยนตซึ่งไดทํา
ประกันภัยไวกับบริษัท จริงใจประกันภัย จํากัด มาดวยความเร็วไมสามารถหยุดรถไดทันเฉ่ียวชน
เด็กหญิงสรอยเพชรลมลงไดรับบาดเจ็บ สวนชายไทยไมทราบช่ือนั้นตกใจกลัว จึงทิ้งรถไวในที่
เกิดเหตุ และไดหลบหนีไป อยากทราบวาเด็กหญิงสรอยเพชร จะขอรับคาเสียหายไดจากที่ใด 

ก. ขอรับจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ข. ขอรับจากบริษัท จริงใจประกันภัย จํากัด 
ค. ขอรับจากบริษัท จริงใจประกันภัย จํากัด ไดตอเมื่อจับตัวผูขับข่ีไดแลว 
ง. ไมสามารถขอรับไดจนกวาคดีจะส้ินสุด 

 
104. ผูประสบภัยย่ืนคํารองขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนโดยเจตนาทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเปน
เท็จจะมีความผิดตองระวางโทษอยางไร 

ก. ปรับ  
ข. จําคุก 
ค. ทั้งจําทั้งปรับ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
โจทย (ใชตอบคําถามขอ 293-295) 
นาย ก ขับข่ีรถยนตซ่ึงไดเอประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดไวกับบริษัทหน่ึงประกันภัย จํากัด เกิด
อุบัติเหตุเฉ่ียวชนกับรถจักรยานยนตคันที่ไดเอาประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดไวกับบริษัทสอง
ประกันภัย จํากัด ซ่ึงขับขี่โดยนาย ข และมีนาย ค ซอนทายมาดวย อุบัติเหตุดังกลาวนาย ก ไดรับ
บาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาล 30,000 บาท นาย ข ไดรับบาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาล 7,500 
บาท และตอมาตาบอด สวนนาย ค เสียชีวิตในขณะเกิดเหตุ ขณะนี้ยังไมทราบฝายใดเปนฝาย
ประมาท 
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105. บริษัทประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหรับประกันภัยรถปฏิเสธไมยอมรับประกันความเสียหาย
สําหรับผูประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกําหนดมีความผิดตองระวางโทษอยางไร 

ก. ปรับต้ังแต 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
ข. ปรับต้ังแต 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
ค. ปรับต้ังแต 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท 
ง. ปรับต้ังแต 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท 

 
106. นาย ก จะขอรับคาเสียหายจากที่ไหน อยางไร 

ก. ขอรับจากบริษัทหน่ึงประกันภัย เปนเงิน 10,000 บาท 
ข. ขอรับจากบริษัทหน่ึงประกันภัย เปนเงิน 15,000 บาท 
ค. ขอรับจากบริษัทหน่ึงประกันภัย เปนเงิน 30,000 บาท 
ง. ขอรับจากบริษัทหน่ึงประกันภัย เปนเงิน 50,000 บาท 

 
107. ทายาทของนาย ข จะขอรับคาเสียหายจากที่ไหน อยางไร 

ก. ขอรับจากบริษัทสองประกันภัย เปนเงิน 7,500 บาท 
ข. ขอรับจากบริษัทสองประกันภัย เปนเงิน 42,500 บาท 
ค. ขอรับจากบริษัทสองประกันภัย เปนเงิน 50,000 บาท 
ง. ขอรับจากบริษัทสองประกันภัย เปนเงิน 100,000 บาท 

 
108. ทายาทของนาย ค จะขอรับคาเสียหายจากที่ไหน อยางไร 

ก. ขอรับจากบริษัทสองประกันภัย เปนเงิน 10,000 บาท 
ข. ขอรับจากบริษัทสองประกันภัย เปนเงิน 35,000 บาท 
ค. ขอรับจากบริษัทสองประกันภัย เปนเงิน 50,000 บาท 
ง. ขอรับจากบริษัทสองประกันภัย เปนเงิน 100,000 บาท 

 
109. นาย ข ขับขี่รถจักรยานยนตเสียหลักลมเอง เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาล
ไป 9,000 บาท ตอมานาย ข เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในคร้ังน้ี อยากทราบวา นาย ข จะไดรับ
ความคุมครองตาม พ.ร.บ.หรือไม และเทาใด 

ก. ไดรับเฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตนเปนคารักษาพยาบาลและคาปลงศพจํานวน 44,000 บาท 
ข. ไดรับเฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตนเปนคารักษาพยาบาลจํานวน 9,000 บาท 
ค. ไดรับเฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตนเปนคาปลงศพจํานวน 35,000 บาท 
ง. ไมไดรับ เน่ืองจากผูขับขี่เปนฝายประมาทเองโดยไมมีคูกรณี 

 
110. นาย ก เชาซ้ือรถจักรยานยนตจากบริษัท ฐิติกร จํากัด อยากทราบวาตามกฎหมายแลว ใคร
เปนผูตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย พ.ร.บ. 

ก. นาย ก 
ข. บริษัท ฐิติกร จํากัด 
ค. ทั้งนาย ก และบริษัท ฐิติกร จํากัด 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

 
111. นาย ก ขับข่ีรถยนตของทางราชการไปเฉ่ียวชนกับรถยนตของนาย ข ซ่ึงมีประกันภัยไวกับ
บริษัทประกันภัย เปนเหตุใหนาย ก ไดรับบาดเจ็บ นาย ก จะไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จากที่ใด 

ก. หนวยงานราชการของนาย ก  
ข. บริษัทประกันภัยรถยนตนาย ข 
ค. กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ง. ทั้งขอ ข และขอ ค ถูก 

 
 
 
 



 

 

131 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

112. นาย ก ขับขี่รถจักรยานยนตซ่ึงเปนของนาย ๆ และมิไดจัดใหมีการประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัย ดังนี้ นาย ก จะมีโทษตามกฎหมายหรือไมและเทาใด 

ก. มีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
ข. มีโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
ค. มีโทษปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
ง. ไมมีโทษเนื่องจากนาย ก มิใชเจาของรถจักรยานยนต 

 
รถยนตใหมปายแดงซ่ึงยังมิไดจดทะเบียนรถจากกรมการขนสงทางบกตองจัดทําประกันภัยหรือไม 

ก. ตองจัดทําประกันภัยเพราะเปนรถยนตตามกฎหมาย 
ข. ไมตองจัดทําประกันภัยเพราะยังไมไดจดทะเบียน 
ค. ไมไดจัดทําประกันภัยเพราะยังไมไดเปนรถยนตตามกฎหมาย 
ง. จะทําหรือไมทําก็ไดเนื่องจากยังเปนรถไมมีทะเบียน 

 
113. ผูประสบภัยผูใดย่ืนคําขอรับหรือแสดงหลักฐานในการขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนอันเปนเท็จจะ
มีโทษหรือไม 

ก. ไมมีโทษเนื่องจากกฎหมายไมไดระบุไว 
ข. มีโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. มีโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. มีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
114. นาย ก ขับขี่รถจักรยานยนตซ่ึงมีประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัย โดยมีนาย ข เปนผูซอน
ทายเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนรถยนตไมทราบหมายเลขทะเบียนซ่ึงไดหลบหนีไป เปนเหตุใหนาย ข 
เสียชีวิต ซึ่งพนักงานสอบสวนไดลงความเห็นวารถจักรยานยนตที่หลบหนีไปเปนฝายที่ตองรับผิด
ตามกฎหมายอยากทราบวา นาย ข จะไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 หรือไม 

ก. ไมไดรับเนื่องจากคูกรณีเปนฝายผิดและหลบหนีไป 
ข. ไดรับเฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตนเปนคาปลงศพ 35,000 บาท 
ค. ไดรับคาปลงศพเต็มตามกรมธรรม 100,000 บาท 
ง. ไดรับคาปลงศพจํานวน 40,000 บาท เน่ืองจากคูกรณีหลบหนีไป 

 
115. นาย ก ขับขี่รถจักรยานยนตซึ่งลักขโมยมาโดยที่เจาของรถไดมีการรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนแลว และรถจักรยานยนตคันดังกลาวมีประกันภัยบริษัทประกันภัย เกิดอุบัติเหตุชนตนไม
อยากทราบวานาย ก จะไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
หรือไม และจากที่ใด 

ก. ไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากบริษัทประกันภัย 
ข. ไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ค. ไมไดรับเนื่องจากผูขับขี่เปนผูทําละเมิดเอง 
ง. ไมไดรับเนื่องจากเปนรถจักรยานยนตซ่ึงลักขโมยมา 

 
116. ในกรณีใดดังตอไปน้ี ผูประสบภัยจะไมไดรับความคุมครองในกรณีความเสียหายตอรางกาย 
80,000 บาท 

ก. ตาบอด 
ข. หูหนวก 
ค. ทุพพลภาพอยางถาวร 
ง. แทงลูก 

 
117. บรรดาความผิดตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่มีโทษปรับสถานเดียวให
นายทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
ก่ีวันใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน 
ง. 60 วัน 
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118. นายรุงขับขี่รถจักรยานยนตซึ่งไดจัดใหมีการทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 เกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนกับรถยนตซ่ึงขับขี่โดยนายสามารถ ซึ่งรถยนตคันดังกลาว
เปนรถฝาฝนมิไดจัดใหมีการทําประกันภัย เปนเหตุใหนายรุงบาดเจ็บสาหัส กรณีดังกลาวนายรุง
สามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนไดหรือไมอยางไร 

ก. ไดจากบริษัทประกันภัยรถจักรยานยนต 
ข. ไดจากนายสามารถผูขับขี่รถยนต 
ค. ไดจากกรมการประกันภัย 
ง. ไดจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

 
119. นายย่ิงยง ถีบรถสามลอรับซ้ือของเกาทุกชนิดขณะที่กําลังถีบรถดังกลาวอยูบนทองถนนไดมี
รถยนตขับมาดวยความเร็วสูงเฉ่ียวชนนายย่ิงยง เปนเหตุใหนายย่ิงยงไดรับบาดเจ็บเขารับการรักษา
เสียคา รักษาพยาบาลประมาณ 12,000 บาท กรณีดังกลาวนายย่ิงยงสามารถขอรับคา
รักษาพยาบาลไดจากที่ใด หากขอเท็จจริงปรากฏวารถยนตคันดังกลาวไดจัดใหมีประกันภัยตาม
กฎหมาย 

ก. บริษัทประกันภัยซ่ึงรับประกันภัยรถยนตคันน้ัน 
ข. กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ค. กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 
ง. รับผิดชอบตนเองเพราะรถไมมีประกันภัย 

 
120. ตามที่มีขาวปรากฏตามหนาหนังสือพิมพอยูบอยคร้ังเก่ียวกับรถไฟตกราง จากอุบัติเหตุ
ดังกลาวจะมีประชาชนจํานวนมากไดรับบาดเจ็บเสียชีวิต ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะไดรับความคุมครอง
ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือไมอยางไร 

ก. ไดรับความคุมครองเฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตนเทานั้น 
ข. ไดรับความคุมครองตามความเสียหายที่แทจริง 
ค. ไดรับความคุมครองเต็มเง่ือนไขกรมธรรม 
ง. ไมไดรับความคุมครอง 

 
น.ส.น้ําเพชรเปนเจาของรถยนตซ่ึงตองจัดใหมีการทําประกันภัย ประสงคจะทําประกันภัยคุมครอง
121. ผูประสบภัยจากรถจึงไดไปดําเนินการซ้ือประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 กับบริษัทประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนด แตบริษัทปฏิเสธอางวารถคันดังกลาวเกา
เกินไป ขออางของบริษัทประกันภัยดังกลาวถูกตองหรือไม 

ก. ไมถูกตอง ตองรับประกันภัยตามกฎหมาย 
ข. ถูกตอง เพราะบริษัทสามารถปฏิเสธได 
ค. รับหรือไมรับประกันภัยแลวแตนโยบายของบริษัทน้ัน ๆ  
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 

 
122. นางสมศรี (ผูประสบภัยเดินถนน) ไดถูกรถยนตเฉ่ียวชนแลวหลบหนีไป สามารถขอรับ
คาเสียหายเบ้ืองตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยไดหรือไมในกรณีใด 

ก. ได เพราะเปนผูประสบภัยจากรถ 
ข. ไมได เพราะไมทราบวารถคันใดชน 
ค. ไมได เพราะไมใชผูประสบภัยจากรถ 
ง. ผิดทุกขอ 

 
123. ในกรณีประสบภัยจากรถ และผูประสบภัยนั้นไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากบริษัทซ่ึงรับ
ประกันภัยรถคันซ่ึงผูประสบภัยโดยสารมาแลว เน่ืองจากคารักษาพยาบาลของตนเกินกวาจํานวน
เงินคาเสียหายเบ้ืองตน ดังน้ันในสวนเกินคาเสียหายเบ้ืองตนดังกลาว ผูประสบภัยจะไดรับจากผูใด 

ก. บริษัทซ่ึงรับประกันภัยรถคันที่เปนฝายผิด 
ข. กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ค. เจาของรถคันซ่ึงตนโดยสารมา 
ง. ไมมีสิทธิรับจากผูใด 
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124. นาย ก เปนเจาของรถซ่ึงจัดใหมีการทําประกันภัยตามกฎหมาย ไดขับข่ีรถเฉ่ียวชนคนเดิน
ถนน  เปนเหตุใหผูประสบภัยดังกลาวเสียชีวิตทันที  กรณีดังกลาวนี้ทายาทของผูประสบภัย
สามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากที่ไหน และจํานวนเทาใด 

ก. บริษัทซ่ึงรับประกันภัยรถนาย ก จํานวน 35,000 บาท 
ข. บริษัทซ่ึงรับประกันภัยรถนาย ก จํานวน 15,000 บาท 
ค. กองทุนทดแทนผูประสบภัย จําวน 15,000 บาท 
ง. นาย ก ผูละเมิดตอผูประสบภัย จํานวน 15,000 บาท 

 
125. นาย ก ผูขับข่ีรถจักยานยนตมีประกันภัยตามกฎหมายกําหนดเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนรถยนตซึ่ง
ขับข่ีโดย นาย ข ซ่ึงจัดใหมีการประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนด อุบัติเหตุดังกลาวเปนเหตุให นาย 
ค ผูโดยสารรถจักรยานยนตเสียชีวิต ดังนั้นหากพนักงานสอบสวนยังไมสามารถมีความเห็นวา
อุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากความประมาทของฝายใด ทายาทของนาย ค จะไดรับคาเสียหายเบ้ืองตน
และคาเสียหายสวนเกิดคาเสียหายเบ้ืองตน หรือไมอยางไร จากบริษัทประกันภัยรถฝายใด 

ก. ไดรับคาปลงศพ 35,000 บาท จากบริษัทประกันภัยรถที่นาย ค โดยสารมา 
ข. ไดรับเฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตน 15,000 บาท จากบริษัทประกันภัยรถที่นาย ค โดยสารมา 
ค. ไดรับคาปลงศพ 100,000 บาท ตามบันทึกสํารองจายจากบริษัทประกันภัยรถที่นาย ค 

โดยสารมา 
ง. ไดรับตอเมื่อทราบวาฝายใดประมาท 

 
126. นายเอกชัยขับขี่รถจักรยานยนตซึ่งมีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 โดยมีนายสายันตนั่งซอนทายมาดวย โดยขับไปตามถนนดวยความเร็วประกอบกับฝนตก
ถนนล่ืนรถจึงเสียหลังแฉลบไปชนตนไมขางทาง นายเอกชัยและนายสายันตเสียชีวิตทันทีทั้งสอง
คนทายาทโดยธรรมของบุคคลทั้งสองจะมีสิทธิไปขอรับชดใชคาสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยไดดังน้ี 

ก. นายเอกชน 10,000 บาท นายสายันต 15,000 บาท 
ข. นายเอกชน 50,000 บาท นายสายันต 50,000 บาท 
ค. นายเอกชน 50,000 บาท นายสายันต 100,000 บาท 
ง. นายเอกชน 35,000 บาท นายสายันต 100,000 บาท 

 
127. ขอใดที่ไมใชความหมายของ “คาเสียหายเบ้ืองตน” ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจารถ 
พ.ศ.2535 

ก. คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
ข. คาปลงศพ 
ค. คาขาดรายไดระหวางรักษาพยาบาล 
ง. คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการจัดการศพ 

 
128. ขอใดไมถือวาเปนผูประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ก. ผูมี่รถยนตของตนตองเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ 
ข. ผูที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เน่ืองจากส่ิงที่บรรทุกหรือติดต้ังในรถนั้น 
ค. ผูที่เปนทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซ่ึงถึงแกความตายอันเนื่องจากรถ 
ง. ผูที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยเน่ืองจากรถที่ใช 

 
129. บริษัทประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 กอนครบกําหนดความคุมครองโดยตองปฏิบัติดังนี้ 

ก. ตองแจงการบอกเลิกเปนหนังสือไปยังผูเอาประกันภัยตามภูมิลําเนาคร้ังสุดทายลวงหนา
ไมนอยกวา 60 วัน 

ข. ตองแจงการบอกเลิกเปนหนังสือไปยังผูเอาประกันภัยตามภูมิลําเนาคร้ังสุดทายลวงหนา
ไมนอยกวา 50 วัน 

ค. ตองแจงการบอกเลิกเปนหนังสือไปยังผูเอาประกันภัยตามภูมิลําเนาคร้ังสุดทายลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วัน 

ง. ตองแจงการบอกเลิกเปนหนังสือไปยังผูเอาประกันภัยตามภูมิลําเนาคร้ังสุดทายลวงหนา
ไมนอยกวา 40 วัน 
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130. ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 กอนครบกําหนดความคุมครองและมีสิทธิไดรับเบ้ียประกันภัยคืนตามอัตราเบ้ีย
ประกันภัยตามที่ระบุไวในกรมธรรมโดยตองปฏิบัติดังนี้ 

ก. ผูเอาประกันภัยแจงใหบริษัททราบถึงการบอกเลิกเปนลายลักษณอักษรและใหบริษัทแจง
การบอกเลิกน้ันใหนายทะเบียนทราบเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับแตวันที่กรมธรรม
ประกันภัยส้ินสุดความคุมครอง 

ข. ผูเอาประกันภัยแจงการบอกเลิกใหนายทะเบียนทราบเปนลายลักษณอักษรดวยตนเอง 
ค. ผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
131. กรณีเจาของรถซ่ึงไมมีภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรจะนํารถที่จดทะเบียนใน
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับ
ผูประสบภัยน้ันตองมีระยะเวลาประกันภัย 

ก. ไมนอยกวา 30 วัน 
ข. ไมนอยกวา 60 วัน 
ค. ไมนอยกวา 90 วัน  
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
132. ในกรณีทีผูประสบภัยจากรถเสียชีวิตทันที ทายาทโดยธรรมของผูเอาประกันภัยจะไดรับ
คาเสียหายเบ้ืองตนเปนคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการจัดการศพผูประสบภัยเปน
จํานวนเงิน 

ก. 15,000 บาทตอหน่ึงศพ 
ข. 35,000 บาทตอหน่ึงศพ 
ค. 50,000 บาทตอหน่ึงศพ 
ง. 100,000 บาทตอหน่ึงศพ 

 
133. ในกรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับขี่และเปนฝายที่ตองรับผิดตามกฎหมายหรือไมมีผูใดรับผิดตาม
กฎหมายตอผูขับขี่จะไดรับการชดใช 

ก. ไมไดรับการชดใชใด ๆ เพราะเปนฝายผิดเอง 
ข. ไดรับการชดใชเต็มจํานวนความคุมครองตามกรมธรรม 
ค. ไดรับการชดใชเฉพาะคาเสียหายเบ้ืองตน 
ง. ไดรับเทากับผูประสบภัยที่โดยสารมาในรถคันเดียวกัน 

 
134. นาย ก เดินขามถนนถูกนาย ข ขับรถยนตซึ่งเอาประกันภัย (เฉพาะ พ.ร.บ.) ไวกับบริษัทโชค
ดีประกันภัย จํากัด เฉ่ียวชนบาดเจ็บสาหัสมีคารักษาพยาบาลรวมเปนเงินทั้งส้ิน 100,000 บาท 
นาย ก จะไดรับการชดใชดังนี้ 

ก. ไดรับการชดใชจากบริษัทโชคดี 5 หมื่นบาท และไมสามารถจะเรียกจากผูใดไดอีกเพราะ
เต็มความคุมครองตามกรมธรรมแลว 

ข. ไดรับการชดใชจากบริษัทโชคดี 1 แสนบาท และไมสามารถจะเรียกจากผูใดไดอีกเพราะ
เต็มความคุมครองตามกรมธรรมแลว 

ค. ไดรับการชดใชจากบริษัทโชคดี 5 หม่ืนบาท และเรียกใหนาย ข ชดใชไดอีก 
ง. ไดรับการชดใชจากบริษัท โชคดี 1 แสนบาท และเรียกใหนาย ข ชดใชไดอีก 

 
135. นายเกงเสียชีวิตอยูกลางถนนมีผูพบเห็นวาถูกรถยนตชน จําไดย่ีหอรถแตจําหมายเลข
ทะเบียนไมไดไมทราบวาผูใดขับข่ี ทายาทโยธรรมของนายเกงมีสิทธ์ิย่ืนขอรับคาเสียหายเบ้ืองตน
จาก 

ก. กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ 
ข. กองทุนประกันสังคม 
ค. บริษัทประกันภัย  
ง. บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

 



 

 

135 

www.20insure.com �����������	
� ������� ���������������� ������� 6 ��� 

136. ทาวคําจันทรเปนชนชาติลาวตองการมาเย่ียมญาติที่จังหวัดหนองคายของประเทศไทยและ
ไดขับรถยนตเขาประเทศไทยเพ่ือตองการรับญาติ และเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยเนื่องใน
ปอเมซ่ิงไทยแลนด  หากทาวคําจันทรตองการทําประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดสามารถกระทํา
ไดหรือไมอยางไร 

ก. ไมได เพราะกฎหมายไมไดบังคับ 
ข. ได เพราะกฎหมายกําหนดใหตองทําประกันภัยหากฝาฝนมีความผิดตามกฎหมายไทย 
ค. ไมได เพราะเปนรถที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
ง. ไมได เพราะบริษัทประกันภัยไมรับประกันภัยรถชาวตางชาติ 

 
137. นาย ก เปนเจาของรถยนตและไดจัดใหมีการทําประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดกับบริษัท
ประกันภัยตอมานาย ข เพ่ือนสนิทของนาย ก ไดขอยืมรถยนตคันดังกลาวของนาย ก ไปขับขี่
ประสบอุบัติเหตุเฉ่ียวชนนางสาวสวยเสียชีวิตขณะเดินขามถนน กรณีดังกลาวขางตนบริษัท
ประกันภัยซ่ึงรับประกันภัยรถดังกลาวตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรมหรือไม 
อยางไร 

ก.    ไมรับผิดชอบเนื่องจากเจาของรถไมไดขับขี่ขณะเกิดเหตุ 
ข. รับผิดชอบตามกรมธรรมเน่ืองจากนํารถโดยไดรับความยินยอมจากเจาของรถแลว 
ค. ไมรับผิดชอบเน่ืองจากบริษัทไมเช่ือวาเจาของรถไดใหความยินยอมแลว 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
138. นาย ก ขับขี่รถยนตซ่ึงไดจัดใหมีการประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ พาเพ่ือน ๆ ไป
เที่ยวยังชายแดนไทย ดานอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และไดขามฝงไปในประเทศ
กัมพูชา เนื่องจากเปนจุดทองเที่ยวขณะกําลังขับอยูน่ันเอง ไดมีสุนัขวิ่งตัดหนารถกะทันหันเปนเหตุ
ใหนาย ก ตองเหยียบเบรก รถยนตดังกลาวพลิกคว่ํา มีผูโดยสารไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจําวน 3 
ราย กรณีดังกลาวผูประสบภัยสามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนกับบริษัทซ่ึงรับประกันภัยตาม 
พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือไม อยางไร 

ก. มีสิทธิรับจากบริษัทซึ่งรับประกันภัยรถจํานวน 15,000 บาท 
ข. มีสิทธิรับกับบริษัทประกันภัย ตามจํานวนเงินคุมครอง 
ค. ไมมีสิทธิรับเนื่องจากนํารถยนตไปใชนอกราชอาณาจักร 
ง. ไมมีสิทธิรับเนื่องจากไมมีคูกรณี 

 
นายดําขับข่ีรถจักรยานยนตของหนวยราชการ แตหนวยงานตนสังกัดไดจัดใหมีการทําประกันภัย
139. คุมครองผูประสบภัยจากรถ นายดําไดขับขี่รถจักรยานยนตคันดังกลาวเฉ่ียวชนนางสาว
สมหญิงเสียชีวิต และนายดําเปนฝายประมาท ทายาทของนางสาวสมหญิงจะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางไร 

ก. คาปลงศพจากบริษัทประกันภัยจํานวน 35,000 บาท 
ข. คาปลงศพจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยจํานวน 35,000 บาท 
ค. คาปลงศพจากบริษัทประกันภัยจํานวน 50,000 บาท 
ง. คาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยจากบริษัทประกันภัยจํานวน 100,000 บาท 

 
140. นาสาขับข่ีรถที่ใชเพ่ือการเกษตร (อีแตน) โดยมีภรรยาและบุตรโดยสารมาดวย ขณะที่กําลัง
ขับขี่อยูริมถนนสายปากชอง นครราชสีมา  ไดมีรถยนตบรรทุก 10 ลอ ขับมาดวยความเร็วสูงได
เฉ่ียวชนรถอีแตนคันดังกลาวแลวหลบหนีไป ไมทราบวารถบรรทุกคันดังกลาวหมายเลขทะเบียนใด 
เปนเหตุใหภรรยาและบุตรของนายสาเสียชีวิตทันที หากขอเท็จจริงปรากฏวารถเพ่ือการเกษตรคัน
ของนายสาดังกลาว มีประกันคุมครองผูประสบภัยจากรถ ทายาทของผูประสบภัยจะไดรับการชดใช
ตามกรมธรรมอยางไร (หากผลการสอบสวนพนักงานมีความเห็นวาผูขับขี่รถบรรทุกเปนฝายที่ตอง
รับผิดตามกฎหมาย) 

ก. ไดรับคาปลงศพรายละ 35,000 บาท 
ข. ไดรับคาปลงศพรายละ 50,000 บาท 
ค. ไดรับคาปลงศพรายละ 100,000 บาท 
ง. ไมไดรับคาปลงศพเพราะคูกรณีหลบหนี 
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141. กรณีรถสองคันชนกันและยังไมสามารถพิสูจนไดวารถคันใดเปนฝายประมาท (กรณีบันทึก
สํารองจายคารักษาพยาบาลหรือคาปลงศพ) บริษัทซ่ึงรับประกันภัยรถคันที่ผูประสบภัยโดยสารมา
ไดสํารองจายไปแลว ตอมาพิสูจนไดวาฝายใดเปนฝายซึ่งตองรับผิดตออุบัติเหตุ ตองสงเงินคืน
บริษัทซ่ึงสํารองจาย ภายในกําหนดก่ีวันนับแตบริษัทฝายถูกไดรองขอ 

ก. 15 วันนับแตวันรองขอ 
ข. 30 วันนับแตวันรองขอ 
ค. 45 วันนับแตวันรองขอ 
ง. 50 วันนับแตวันรองขอ 

 
142. นายภูมิขับข่ีรถยนตสวนบุคคลซ่ึงจัดใหมีประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดเฉ่ียวชน น.ส. 
เดือน  ขณะเดินขามถนนเสียชีวิต ขณะเกิดเหตุนายภูมิมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตตลอดชีพ 
ทายาทโดยธรรมของ น.ส. เดือน สามารถขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากบริษัทซ่ึงรับประกันภัย
รถยนตคันดังกลาวหรือไม อยางไร 

ก. ไมได เพราะถือวาผิดเง่ือนไขกรมธรรม 
ข. ได เพราะเปนผูประสบภัยจากรถ 
ค. ไมได เพราะขณะเกิดเหตุมีใบอนุญาตขับขี่ผิดประเภท 
ง. ได เพราะเปนผูประสบภัยจากรถแตบริษัทประกันภัยสามารถไปเรียกคืนจากผูเอาประกันภัย

ได 
 
143. นาย ก โดยสารรถยนตโดยสารสวนบุคคลซึ่งมิไดจัดใหมีประกันภัยตามกฎหมาย ขณะที่นาย 
ก กําลังจะกาวลงจากรถโดยสารคันดังกลาวนั้น รถไดเบรกอยางกะทันหันเปนเหตุใหนาย ก ตกลง
จากรถโดยสารเสียชีวิตทันที และรถคันดังกลาวไดหลบหนีไป ทายาทของนาย ก จะไดรับคา
สินไหมทดแทนหรือไม อยางไร 

ก. ไดรับจากกองทุนทดแทนผูประสบภัยจํานวน 35,000 บาท 
ข. ไมไดรับ เน่ืองจากไมทราบรถคันที่ตนโดยสารมา 
ค. ไมไดรับ เน่ืองจากเจาของรถปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ง. ไดรับจากบริษัทประกันภัย 

 
144. นายโชติขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง ซ่ึงไดจัดใหมีการประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
ขณะที่กําลังขับขี่โดยสารมีผูโดยสารมาดวย เม่ือมาถึงทางรวมทางแยกสัญญาณไฟเปนสีเหลือง 
นายโชติไดขับดวยความเร็วเพ่ือใหพนสัญญาณไฟ รถยนตอีกดานหนึ่งซ่ึงอยูในดานสัญญาณไฟ
เขียวแลนมาทําใหรถทั้งสองคันเฉ่ียวชนกันกลางส่ีแยก เปนเหตุใหนายโชติเสียชีวิต พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นวานายโชติเปนฝายประมาท กรณีดังกลาวขางตน นายโชติจะไดรับความ
คุมครองตามที่กฎหมายกําหนดหรือไมอยางไร 

ก. ไมไดรับเนื่องจากประมาทเอง 
ข. ไดรับคาปลงศพ จํานวน 35,000 บาท จากบริษัทประกันภัย 
ค. ไดรับคาปลงศพ 35,000 บาท จากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ง. ผิดทุกขอ 

 
145. นาย ก ขับข่ีรถจักรยานยนตซึ่งเปนของกรมทางหลวงและมีประกันภัยคุมครองผูประสบภัย
จากรถไวกับบริษัทประกันภัย เกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนนาย ข ขณะเดินขามถนนเปนเหตุใหนาย ข 
ไดรับบาดเจ็บ อยากทราบวา นาย ข จะตองขอรับคาเสียหายเบ้ืองตนจากที่ใด 

ก. สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ข. บริษัทประกันภัย 
ค. สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย และบริษัทประกันภัยทั้ง 2 แหง 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
146. ขอใดตอไปนี้มิใชความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหายเบ้ืองตน ในกรณีความเสียหายตอ
รางกายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) 

ก. คาพาหนะนําผูประสบภัยไปโรงพยาบาล 
ข. คาหองและคาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 
ค. คาอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดรักษา 
ง. คาจางพยาบาลพิเศษ 
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147. พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งออกมาใชบังคับใหเจาของรถซ่ึงใชรถหรือมี
รถไวเพื่อใช ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย โดยประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยเปนกฎหมายประเภทใด 

ก. ภาคสมัครใจ 
ข. ภาคบังคับ 
ค. ภาคสมัครใจและภาคบังคับรวมกัน 
ง. ผิดทุกขอ 

 
148. นาย ก ขี่รถจักรยาน 2 ลอ ขามถนนถูกรถยนตวิ่งตัดหนาอยางกระช้ันชิด ทําใหนาย ก ตกใจ
หักรถจักรยาน 2 ลอ หลบรถยนตจนเสียหลักพลิกคว่ํา เปนเหตุใหนาย ก ไดรับบาดเจ็บสาหัส นาย 
ก จะไดรับการคุมครองจาก พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือไม เพราะเหตุใด 

ก. ไม เพราะนาย ก มิไดประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ 
ข. ไม เพราะนาย ก มิใชผูประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ 
ค. ได เพราะนาย ก เปนผูประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ี 
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 

 
149. นายแดงขับรถยนตซึ่งจัดทําประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําเอง 
เปนเหตุใหนายแดงถึงแกความตาย ทายาทของนายแดงจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยจํานวนเทาใด เพราะเหตุใด 

ก. เปนคาปลงศพจํานวน 35,000 บาท เพราะนายแดงเปนผูขับข่ีและเปนฝายตองรับผิดตาม
กฎหมาย 

ข. เปนคาปลงศพจํานวน 100,000 บาท เพราะเปนไปตามจํานวนเงินเอาประกัน ในเง่ือนไข
กรมธรรม 

ค. บริษัทประกันภัยไมตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะเปนความผิดของนายแดงผูขับขี่ 
ง. ผิดทุกขอ 

 
150. นายเขียวเดินขามถนนถูกรถยนตที่มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 ไวกับบริษัทประกันภัยซ่ึงนายดําเปนผูขับข่ีเฉ่ียวชนจนไดรับบาดเจ็บ คารักษาพยาบาล 
จํานวนเงิน 4,000 บาท และเสียชีวิตในเวลาตอมา  คดีนี้พนักงานสอบสวนมีความเห็นวาเปนความ
ประมาทของนายดําผูขับขี่ บริษัทประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทายาทนายเขียว
อยางไร 
ก. คาปลงศพ จํานวนเงิน 104,000 บาท 
ข. คารักษาพยาบาลจํานวนเงิน 4,000 บาท และคาปลงศพจํานวน 96,000 บาท รวม 100,000 

บาท 
ค. คาปลงศพจํานวนเงิน 50,000 บาท 
ง. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 

 
151. ร.ต.ท.อัครเดช ประสบอุบัติเหตุในขณะน่ังโดยสารรถยนตที่ประกันภัย พ.ร.บ.ฯ ไวกับบริษัท
ประกันภัย จนไดรับบาดเจ็บและเขารักษาพยาบาลเปนจํานวนเงิน 30,000 บาท และไดใชสิทธิเบิก
คารักษาพยาบาลจากตนสังกัดเต็มจํานวนเงิน 30,000 บาท แลว ร.ต.ท.อัครเดชจะเรียกรองให
บริษัทประกันภัยชดใชคารักษาพยาบาลดังกลาว ไดหรือไม เพราะเหตุใด 
ก. ไมได เพราะร.ต.ท.อัครเดชไดรับการชดใชคารักษาพยาบาลจากตนสังกัดตามความเสียหาย

ที่แทจริงแลว 
ข. ไมได เพราะไมมีใบเสร็จคารักษาพยาบาลฉบับจริง 
ค. ได เพราะคารักษาพยาบาลยังไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. ผิดทุกขอ 
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152. นาย ก ขับรถยนตบรรทุกซ่ึงไดทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 เขาไปจอดในลานจอดรดและเดินเขาบานพัก รถไดไหลไปทับ ด.ช.แกว เสียชีวิต ทายาท
โดยธรรมของ ด.ช.แกว จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือไม เพราะ
เหตุใด 

ก. ได เพราะเปนผูประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยไว 
ข. ไมได เพราะ ด.ช.แกว ไมใชผูประสบภัยตาม พ.ร.บ.น้ี 
ค. ได เพราะความเสียหายที่ไดรับเกิดจากรถยนตตาม พ.ร.บ.น้ี 
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ค 

 
153. นายสมขับรถยนตบรรทุกซึ่งทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
ไวกับบริษัทประกันภัย ประสบอุบัติเหตุชนกําแพงร้ัวบานของนายขาวเสียหาย และเสียคาซอมแซม
เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท บริษัทประกันภัยตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายจํานวนเงินดังกลาว
แกนายขายหรือไม 

ก. ตองรับผิดชอบคาเสียหายจํานวนเงิน 80,000 บาท ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. ไมตองรับผิดชอบ เพราะเปนความเสียหายตอทรัพยสิน 
ค. ตองรับผิดชอบตอความเสียหายไมเกิน 50,000 บาท ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. ผิดทุกขอ 

 
 

 
 

 
 

 
 


