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1. นายกุ๊ก เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และได้เก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยส่งให้บริษัททุกคร้ังโดยไม่
บกพร่อง มีอยู่คร้ังหนึ่งมารดาของนายกุ๊ก เกิดเจ็บป่วย และเข้ารักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล นายกุ๊ก จึงได้น าเบี้ย
ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยท่ีช าระมาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลมารดาของตน แต่ นายกุ๊ก ก็ได้น าเงินมาคืนให้
บริษัทครบถ้วน และได้บอกกับผู้เอาประกันภัยให้ทราบเร่ืองดังกล่าวในภายหลัง ถามว่าการกระท าของ นายกุ๊ก ถูก
หรือผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ก. ถูก เพราะ นายกุ๊ก ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมมีความกตัญญูต่อมารดา 
 ข. ถูก เพราะ นายกุ๊ก เป็นคนมีความรับผิดชอบโดยได้น าเงินมาจ่ายคืนให้กับบริษัทครบถ้วน และ ได้บอก
เร่ืองดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบในภายหลัง 
 ค. ผิด เพราะ นายกุ๊ก เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย และบริษัท 

 ง. ผิด เพราะ นายกุ๊ก แจ้งให้ผู้เอาประกันภัย แต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบ 
 

2. นายกุ๊ก และ นายไข่ เป็นเพื่อนรักกันมาก ท้ังคู่มีอาชีพเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยในบริษัทแห่งหนึ่ง ท้ังสองคน
มีผลงานที่โดดเด่นมาก และได้รับรางวัลประจ าปีอยู่เสมอๆ แต่เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันตกต่ ามากท า
ให้การหาประกันภัยมีอุปสรรค ทั้งสองคนจึงตกลงกันว่า ถ้าผลงานของใครต่ ากว่าเป้าหมาย อีกคนหนึ่งจะยกผลงาน
ให้เพื่อจะได้รักษาชื่อเสียงตัวแทนดีเด่นไว้อย่างต่อเนื่อง การท างานของท้ังคู่เหมาะสมเพียงใด 

 ก. ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ดีต่อกันสมควรน ามาเป็นแบบอย่าง 
 ข. ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ดีต่อกันไม่สมควรน ามาเป็นแบบอย่าง 
 ค. ทั้งคู่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีสมควรน ามาเป็นแบบอย่าง 
 ง. ทั้งคู่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่ดีไม่สมควรน ามาเป็นแบบอย่าง 
 

3. นายกบ เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย มีความเชื่อว่าการเป็นตัวแทนขายประกันวินาศภัยจะต้องมีทักษะในการ
สื่อสารด้วย จึงได้ชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพไปสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการสื่อสาร แต่เพื่อนไม่เห็นด้วย นายกบ จึงไป
เรียนโดยล าพังจนจบหลักสูตร จงพิจารณาว่าข้อความข้างล่างนี้ว่าข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

 ก. เพื่อนนายกบ ตัดสินใจดีแล้ว เพราะตัวแทนประกันวินาศภัยควรสนใจวิชาการประกันภัยและ
รายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์มากกว่า 
 ข. นายกบ อาจไม่ประสบความส าเร็จในอาชีพ เพราะไม่สนใจศึกษาหาความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย 
 ค. นายกบ มีความคิดถูกต้อง เพราะการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์และความรู้
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากความรู้ด้านการประกันวินาศภัยด้วย 
 ง. นายกบ มีความคิดถูกต้อง เพราะการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้องสนใจในเร่ืองเทคนิคการขาย 
 

4. นางกุ้ง เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถท่ีมีมาตรฐานสูง และเป็นตัวแทนจ าหน่ายอะไหล่
รถยนต์ของแท้และมีคุณภาพ นางกุ้ง มักแนะน าให้ลูกค้าผู้ซื้อประกันภัยให้น ารถเข้าซ่อมในอู่ตนเอง ท่านคิดว่า 
พฤติกรรมของ นางกุ้ง ในฐานะที่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยเข้าข่ายข้อใดมากที่สุด 

 ก. เห็นประโยชน์และแนะน าประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้า 



 ข. ดูแล บริการลูกค้าอย่างดี ตั้งแต่การรับประกันภัย และเร่ืองสินไหมทดแทน 

 ค. เต็มใจ ใส่ใจลูกค้าให้ได้บริการที่ดีที่สุด 

 ง. มีพฤติกรรมที่อาจขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์โดยตรง และ/หรือที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ลูกค้า 
 

5. นางสาว ก. ได้ท าประกันสุภาพกับตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยนางสาว ก. มีโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งนางสาว ก. สอบถามตัวแทนประกันวินาศภัยว่าจะต้องแจ้งในใบค าขอเอาประกันสุขภาพหรือไม่ 
ตัวแทนประกันวินาศภัยบอกว่าไม่ต้องแจ้ง เพราะว่าอาจจะท าให้บริษัทไม่รับท าประกันสุขภาพให้กับนางสาว ก. 
ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้น้ีท าผิดจรรยาบรรณข้อใด 

 ก. ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย 
 ข. ช่วยปกปิดข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และไม่รักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท 

 ค. ให้บริการที่ดี และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
 ง. รักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
 

6. นายวี เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนให้ นายซี ท าประกันภัยรถยนต์ และ
ได้ตกลงท าประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 โดยนาย ข. ได้ช าระเบี้ยประกันภัยเป็นท่ี เรียบร้อย คร้ันเมื่อถึงวันส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัย นายวี ได้น ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ให้แก่นายซี โดยได้ชี้แจงกับนายซีว่า นาย
ซี จะได้รับความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และขอเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ท่านคิดว่า นายวี 
ท าถูกต้องตามจรรยาบรรณหรือไม่ 
 ก. ถูกต้อง เพราะ นายวี หวังดีต่อนายซี ที่จะให้ นายซี ได้ความคุ้มครองที่ดีกว่า 
 ข.ไม่ถูกต้อง เพราะ นายวี มีผลประโยชน์ทับซ้อนและ ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย 
 ค. ถูกต้อง เพราะ นายวี ได้ชี้แจงให้ นายซี ทราบถึงความคุ้มครองที่นายซี จะได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ประเภท 

 ง. ไม่ถูกต้อง เพราะ นายวี มาเก็บเบี้ยประกันภัยอีก 
 

7. การท่ีตัวแทนประกันวินาศภัยต าหนิบริษัทของตน ให้ลูกค้าฟังเร่ืองความล่าช้าในการออกกรมธรรม์ และการแจ้ง
ผลการตอบรับการพิจารณา ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ถือว่าตัวแทนประกันวินาศภัยท าผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 
 ก. ผิดจรรยาบรรณ ที่ไม่รักษาชื่อเสียง ของบริษัทและไม่อธิบายข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องชื่อเสียง 
 ข. ผิดจรรยาบรรณ ที่ไม่ปกปิดความลับของบริษัท 

 ค. ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นความบกพร่องของบริษัทไม่ใช่ของตัวแทน 

 ง. ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะผู้เอาประกันภัยจะได้รู้ข้อเท็จจริง 
 



8. นายชายชาญ เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีชอบดื่มเหล้าคร้ังละมากๆ เป็นประจ า แต่นายชายชาญ ก็ไม่เคยก่อ
ความเสียหายใดๆแก่ผู้เอาประกันภัย รวมท้ังยังคงให้บริการท่ีดีแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอด้วย การกระท า
ของนายชายชาญ ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยหรือไม่ 
 ก. ไม่ผิด เพราะว่าเป็นเร่ืองส่วนตัวของนายชายชาญ และนายชายชาญสามารถควบคุมการบริการที่ดี 

 ข.ไม่ผิด เพราะว่านายชายชาญ ไม่ได้ก่อความเสียหายใดๆ แก่ผู้เอาประกันภัย 
 ค. ผิด เพราะว่านายชายชาญ ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 

 ง. ผิด เพราะว่านายชายชาญ มีค่าใช้จ่ายสูง อาจสร้างปัญหาการเงินได้ 
 

9. นายรุจ เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และได้เก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัยทุกคร้ัง
โดยไม่บกพร่อง มีอยู่คร้ังหนึ่งมารดาของนายรุจ เกิดเจ็บป่วยและเข้ารักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล นายรุจจึงได้น าเงิน
เบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยท่ีช าระมาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลมารดาของตน แต่นายรุจก็ได้น าเงินมาคืน
ให้กับบริษัทประกันภัยครบถ้วน และได้บอกกับผู้เอาประกันภัยให้ทราบเร่ืองดังกล่าวในภายหลัง ถามว่าการกระท า
ของนายรุจ ถูกหรือผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 

ก. ถูก เพราะนายรุจ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมมีความกตัญญูต่อมารดา 
ข. ถูก เพราะนายรุจเป็นคนมีความรับผิดชอบโดยได้น าเงินมาจ่ายคืนให้กับบริษัทประกันภัยครบถ้วน 

และได้บอกเร่ืองดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลัง 
ค. ผิด เพราะนายรุจเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันภัย 
ง. ผิด เพราะนายรุจแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย แต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ 

 

10. ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอ าประกันภัย และบริษัทประกันภัย ท่านคิดว่า
ความหมายในข้อใดเป็นความหมายท่ีถูกต้อง 

ก. ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนใดๆของผู้เอา
ประกันภัยนอกจากที่ปรากฏในใบค าขอเอาประกันภัยให้บริษัทประกันภัยทราบ 

ข. ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด โดยต้องยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทประกันภัยเป็นอันดับแรก 

ค. ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกันภัย และไม่เปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทประกันภัย 

ง. ตัวแทนประกันภัยต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องสุจริต และท าตัวเสมือนคนกลางที่ไม่เอาใจไปเข้าข้าง
ลูกค้าหรือบริษัทรับประกันภัย 

 

11. ปัญหาที่เกิดจากตัวแทนประกันวินาศภัยมากท่ีสุด คือการเก็บเบี้ยประกันภัยแล้วไม่ส่งให้บริษัทประกันภัยทันที 
ในฐานะที่เป็นตัวแทนประกันภัยมืออาชีพ ท่านจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

ก. ไม่กระท าพฤติกรรมดังกล่าว โดยไม่จ าเป็น 
ข. เปิดเผยความจริงกับผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัย ว่าบางคร้ังจ าเป็นต้องส่งเบี้ยประกันภัยช้า 
ค. ชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพไม่ให้ส่งเบี้ยประกันภัยช้า 



ง. พยายามให้ข้อมูลแก่ลูกค้าว่า ควรตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยคนอ่ืนๆ 
 

12. นายธีรเดช เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ท่ีขยันและประสบความส าเร็จในการขายกรมธรรม์วินาศภัยประเภท
ต่างๆได้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้แล้ว นายธีรเดชยังใช้เวลาส าหรับการอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศ
ภัยอยู่เสมอ และมักน าความรู้ท่ีได้มาบอกกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเดิมและบุคคลอื่นทราบด้วย ท าให้เสียโอกาสใน
การเสนอขายประกันภัยไปบ้าง ท่านคิดว่าการกระท าของนายธีรเดช มีลักษณะอย่างไร 

ก. นายธีรเดชเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่ดี ควรใช้เวลาในการหาลูกค้าเพิ่มจะดีกว่า 
ข. นายธีรเดชเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่ดี เพราะท าให้ลูกค้าเดิมสับสน 
ค. นายธีรเดชเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ตนเอง 
ง. นายธีรเดชสับสนในบทบาทและหน้าที่ของตนในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

13. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด คืออะไร 
ก. เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ถูกก าหนดขึ้น 
ข. เพื่อหาทางท าให้ผู้เอาประกันภัยตกลงซื้อกรมธรรม์ประกันวินาศภัยกับตน 
ค. เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจประกันภัยที่พัฒนา 
ง. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถขายประกันวินาศภัยได้ 

 

14.  น้องน้ าชาเป็นตัวแทนประกับวินาศภัย มีความเชื่อว่าการเป็นตัวแทนขายประกันวินาศภัยจะต้องมีทักษะในการ
สื่อสารด้วย จึงได้ชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพไปสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการสื่อสาร แต่เพื่อนไม่เห็นด้วย น้องน้ าชาจึง
ไปเรียนโดยล าพังจนจบหลักสูตร จงพิจารณาว่าข้อความข้างล่างนี้ว่าข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

ก. เพื่อนของน้องน้ าชาตัดสินใจดีแล้ว เพราะตัวแทนประกันวินาศภัยควรสนใจวิชาการประกันภัยและ
รายละเอียดต่างๆในกรมธรรม์ประกันภัยมากกว่า 

ข. น้องน้ าชาอาจไม่ประสบความส าเร็จในอาชีพ เพราะไม่สนใจศึกษาหาความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการ
ประกันวินาศภัย 

ค. น้องน้ าชามีความคิดถูกต้อง เพราะการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์และ
ความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากความรู้ทางด้านการประกันวินาศภัยด้วย 

ง. น้องน้ าชามีความคิดถูกต้อง เพราะการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้องสนใจในเร่ืองเทคนิคการขาย
ด้วย 

 

15. นายสิงโตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ได้แนะน ากรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ให้แก่ลูกค้าว่า 
“กรมธรรม์ประกันภัยนี้ คุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิด ท่ีเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ถ้าเกิด
ความเสียหายทุกอย่าง” ท่านคิดว่าการท่ีนายสิงโตแนะน าลูกค้า เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ 

ก. ถูกต้อง เพราะตรงตามกรมธรรม์ที่ระบุ 
ข. ถูกต้อง เพราะตัวแทนประกันวินาศภัยท าตามหน้าที่ ในการอธิบายถึงข้อคุ้มครอง 
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการโฆษณาการขายเกินจริง 



ง. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยที่ต้องอธิบายเร่ืองข้อคุ้มครอง 
ข้อยกเว้นแก่ลูกค้า 

 

16. นายอริสมัน ได้ท าประกันสุขภาพกับตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยนาย          อริ
สมันมีความดันโลหิต ซึ่งนายอริสมันสอบถามตัวแทนประกันวินาศภัยว่าจะต้องแจ้งไปในใบค าขอเอาประกัน
สุขภาพหรือไม่ ตัวแทนประกันวินาศภัยบอกว่าไม่ต้องแจ้งเพราะอาจจะท าให้บริษัทประกันภัยไม่รับท าประกัน
สุขภาพให้กับนายอริสมัน ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้น้ีท าผิดจรรยาบรรณข้อใด 

ก. ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย 
ข. ช่วยปกปิดข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และไม่รักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทประกันภัย 
ค. ให้บริการที่ดี และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
ง. รักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

 

17. นายศรราม และนายสมชายเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง เร่ืองปรากฏว่า นาง
น้ าฝน ได้ท าประกันภัยรถยนต์ไว้กับนายศรราม ต่อมานายศรรามไม่มาให้บริการนางน้ าฝน ไม่ว่าจะเป็นการบริการ
ในการรับช าระเบี้ยประกันภัยปีต่อไป หรือการบริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จนกระท่ัง นายสมชายได้
พบกับนางน้ าฝน และได้บริการนางน้ าฝนแทนนายศรราม เป็นอย่างดี ซึ่งนางน้ าฝนเห็นว่านายสมชาย เป็นคนดี
และได้บริการตนมานานจึงคิดตอบแทนนายสมชาย โดยท าประกันอัคคีภัยกับนายสมชาย อีกกรมธรรม์ประกันภัย
หนึ่ง และนายสมชายก็รับท าประกันภัยให้ ดังนี้ การกระท าของนายสมชาย ถือว่าผิดจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วม
อาชีพหรือไม่ 

ก. ผิด เพราะนายสมชาย ได้ประโยชน์จากลูกค้าของตัวแทนประกันวินาศภัยคนอ่ืน 
ข. ผิด เพราะนายสมชาย แบ่งลูกค้าของนายศรราม ซึ่งท างานอยู่บริษัทประกันภัยเดียวกัน 
ค. ไม่ผิด เพราะนางน้ าฝนขอท าประกันภัยกับนายสมชายเอง 
ง. ไม่ผิด เพราะการกระท าทั้งหมดของนายสมชาย มิได้ท าให้นางน้ าฝน เสียผลประโยชน์แต่ประการใด 

 

18. นายอภิสิทธิ์ เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัย ซึ่งมีชื่อเสียง มีความมั่นคง เป็นท่ียอมรับเป็น
เวลาช้านาน ข้อในท่ีนายอภิสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

ก. นายอภิสิทธิ์ ใช้ชื่อบริษัทที่ตนสังกัด ชักชวนลูกค้าท าประกันภัยกับตน 
ข. นายอภิสิทธิ์ ใช้ชื่อบริษัทที่ตนสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการท าประกันภัยกับบริษัท

ประกันภัยตน 
ค. นายอภิสิทธิ์  ใช้ชื่อ สถานภาพ ความน่าเชื่อถือ ของบริษัทประกันภัยไปด าเนินกิจกรรมอ่ืน

นอกเหนือจากที่บริษัทประกันภัยให้อ านาจ 
ง. นายอภิสิทธิ์ ใช้ชื่อบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด ในการเข้าชักชวนลูกค้า ให้พิจารณาแบบกรมธรรม์

ประกันภัยต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 



19. นางรจนาเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีเก่ง ได้รับการยอมรับในความรู้เร่ืองการประกันวินาศภัย และ
ความสามารถในการขาย นางรจนาฝึกคนใหม่ให้มีความรู้อย่างดี มีมาตรฐาน สามารถชักชวนลูกค้าได้ เพื่อจะขยาย
งานและรับงานลูกค้าใหม่ๆ เป็นผู้ช่วยท างานแทนตนอีก 2-3 คน การกระท าของนางรจนา ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
หรือไม่ 

ก. การกระท าของนางรจนา ผิดจรรยาบรรณ เพราะตัวแทนประกันวินาศภัยต้องไม่มอบหมายให้ผู้อ่ืน
กระท าการแทนตน 

ข. การกระท าของนางรจนา ผิดจรรยาบรรณ เพราะผู้ช่วยของนางรจนา ต้องมีผ่านการรับรองคุณภาพและ
มีความรู้ที่ถูกต้องก่อน 

ค. การกระท าของนางรจนาไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะคนที่นางรจนา ฝึกจนมีคุณภาพ 
ง. การกระท าของนางรจนา ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด พิจารณารับงานที่ส่ง

ในชื่อของนางรจนา เท่านั้น 
 

20. นางกาละแม เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีเก่ง ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายธุรกิจประกันภัยท่ัวประเทศ 
ลูกค้ารายหนึ่งของนางกาละแม ต้องการท าประกันภัยซึ่งบริษัทประกันภัยที่นางกาละแม สังกัดไม่สามารถให้บริการ
ได้ เพราะไม่ใช่งานท่ีบริษัทประกันภัยรับอยู่ ดังนั้น นางกาละแมจึงแนะน าลูกค้าผู้นั้นท าประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยในต่างประเทศ การกระท าของนางกาละแม ถูกต้องตามข้อกฎหมาย 

ก. ถูก เพราะตามข้อกฎหมาย ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถแนะน าให้ท าประกันภัยกับต่างประเทศ
ไทย 

ข. ถูก เพราะตามข้อกฏหมาย ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถชักชวนท าประกันภัยกับต่างประเทศได้ 
หากบริษัทประกันภัยต้นสังกัดไม่สามารถรับงานได้ 

ค. ผิด เพราะตามข้อกฏหมาย ตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่สามารถชักชวนให้ลูกค้าท าประกันภัยใน
ต่างประเทศได้ 

ง. ผิด เพราะตามข้อกฏหมาย ตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่สามารถชักชวนให้ลูกค้าท าประกันภัยใน
ต่างประเทศได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทประกันภัยต้นสังกัด 

 

21. การท่ีตัวแทนประกันวินาศมีความศรัทธา เชื่อมั่นในปรัชญา ทิศทางเป้าหมาย การด าเนินธุรกิจของบริษัท
ประกันภัย ถือว่า 

ก. เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามระเบียบบริษัทประกันภัย 
ข. เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี มีจรรยาบรรณด้านมีความภักดีต่อบริษัทประกันภัย และช่วยพัฒนา

ธุรกิจประกันภัยให้เจริญอย่างมั่นคง 
ค. เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี มีจรรยาบรรณที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย 
ง. เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี มีจรรยาบรรณที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 

 

22. การท่ีตัวแทนประกันวินาศภัยมีความภักดีต่อบริษัทประกันภัย จะมีผลดีต่อบริษัทประกันภัยอย่างไร จง
เลือกตอบข้อที่ถูกต้องมากที่สุด 



ก. บริษัทประกันภัยจะมีงานประกันภัยเพิ่มขึ้น มีรายได้ การเติบโตเพิ่มมากขึ้น 
ข. บริษัทประกันภัยจะมีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องในการบริการ 
ค. บริษัทประกันภัยมีบุคคลากรที่ทุ่มเท ตั้งใจในการท างาน มีโอกาสสามารถสร้างผลงานที่ดี กิจการ

เติบโตเป็นที่ปรากฎแก่ลูกค้า ประชาชน 
ง. บริษัทประกันภัยจะมีระบบการบริหารตัวแทนประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง 

 

23. ข้อใดแสดงถึง ความภักดีของตัวแทนประกันวินาศภัยต่อบริษัทประกันภัย 
ก. การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหารายได้เพิ่มให้แก่บริษัทประกันภัย 
ข. การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยไม่เห็นแก่ค่าตอบแทนการท างานที่บริษัทประกันภัยอ่ืนเสนอให้จ านวน

ที่มากกว่า แต่กลับอยู่กับบริษัทประกันภัยเดิม ทุ่มเทกับการท างานและสร้างชื่อเสียงให้บริษัท
ประกันภัย 

ค. การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย 
ง. การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยเปิดเผยข้อมูลจริงของบริษัทประกันภัยสู่สาธารณชน 

 

24. นายอารักษ์เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ได้ขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ให้กับ นางรัช
วิน หลังจากนางรัชวิน ท าประกันรถยนต์ได้ 1 ปี ก็ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัย
เพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ตรงตามก าหนดที่นัดหมาย นายอารักษ์ ทวงถามหลายครั้งจนเบื่อ จึงบ่น
เร่ืองนี้ให้กับภรรยาฟัง การกระท าของนายอารักษ์ ผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยหรือไม่ 

ก. ไม่ผิด เพราะการผิดนัดของผู้เอาประกันภัยเป็นเร่ืองธรรมดา 
ข. ไม่ผิด เพราะการกล่าวเช่นน้ันไม่ได้ท าให้นางรัชวิน เสียหาย 
ค. ผิด เพราะเปิดเผยความลับอันไม่สมควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก 
ง. ผิด เพราะเป็นการให้ร้ายผู้เอาประกันภัย 

 

25. นายสัมพันธ์ ท าประกันอัคคีภัยโรงงานของตนกับบริษัท รวมใจประกันภัย จ ากัด ซึ่งนายสงกรานต์เป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัยอยู่ ต่อมาเมื่อครบปีมีการต่ออายุเรียบร้อย นายสงกรานต์จึงเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยปีท่ีสอง
จากนายสัมพันธ์ แต่เนื่องจากนายสัมพันธ์ ก าลังมีปัญหาเร่ืองหนี้สินอันเกิดจากการลงทุนผิดพลาด และยังไม่
สามารถช าระเงินได้ในขณะนั้น นายสงกรานต์จึงน าเร่ืองมาบอกแก่บริษัทประกันวินาศภัย ดังนี้ นายสงกรานต์
กระท าผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยหรือไม่ 

ก. ผิด เพราะนายสงกรานต์น าเร่ืองความผิดพลาดของนายสัมพันธ์ มาบอกแก่ผู้อ่ืน 
ข. ไม่ผิด เพราะนายสัมพันธ์ ไม่ช าระเบี้ยประกันตามก าหนด 
ค. ไม่ผิด เพราะเป็นเร่ืองปกติที่ตัวแทนประกันวินาศภัยจะหาทางแก้ปัญหาให้ผู้เอาประกันภัย 
ง. ไม่ผิด เพราะบริษัทประกันภัยไม่ใช่บุคคลภายนอก 

 

26. นายแช่มเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเงาะกระป๋อง ต่อมานายบ่าววี ซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและเคย
ช่วยเหลือนายแช่มมาก่อน ได้แนะน าให้นายแช่มซื้อความคุ้มครองประกันอัคคีภัย โรงงานหลายๆอย่างท่ีควรซื้อ



เพิ่มในส่วนท่ีจ าเป็น เพื่อที่นายแช่มจะได้รับความคุ้มครองเมื่อโรงงานเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ท่านคิดว่าการกระท า
ของนายบ่าววี ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ อย่างไร 

ก. ผิด เพราะเป็นการเสนอแนะผู้เอาประกันภัยให้ท าสัญญาประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย 

ข. ผิด เพราะไม่ท าตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย 
ค. ไม่ผิด เพราะนายแช่มใช้ของเดิม 
ง. ไม่ผิด เพราะ นายบ่าววีได้วิเคราะห์อย่างดีถึงความจ าเป็น จึงได้เสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่ดี

ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 

27. นางสาวเขมนิจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยท่ีอยู่อาศัยระยะเวลา 5 
ปี ซึ่งเสียเบี้ยประกันภัยท่ีถูกกว่า ให้กับนายเวียร์ แต่ปรากฎว่านายเวียร์ได้ท าประกันภัยบ้านหลังนี้กับบริษัท
ประกันภัยอื่น มาแล้ว 6 เดือน นางสาวเขมนิจจึงแนะน าให้นายเวียร์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเดิม เพื่อจะได้เบี้ย
ประกันอัคคีภัยคืนส่วนหนึ่ง แล้วมาท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีตนสังกัดอยู่ ท่านคิดว่านางสาวเขมนิจ 
ปฏิบัติถูกต้องตามจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยหรือไม่ 

ก. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการแย่งงานบริษัทประกันภัยอื่น 
ข. ไม่ถูกต้อง เพราะผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการยกเลิกกรมธรรม์และการรับเงินเบี้ยประกันภัย

จากกรมธรรม์ประกันภัยเดิม 
ค. ถูกต้อง เพราะนางสาวเขมนิจ มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัดอยู่ 
ง. ถูกต้อง เพราะลูกค้าจะได้รับการบริการที่เสียเบี้ยประกันภัยใหม่ที่ถูกกว่า 

 

28. นายชาคริตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย มักจะได้ยินนายรัฐภูมิ ซึ่งเป็นเพื่อนบ่นเสมอว่าตัวแทนประกันวินาศ
ภัยท่ี นายรัฐภูมิ ได้ท าประกันสุขภาพด้วยให้บริการไม่ดี ไม่สามารถท่ีจะปรึกษาหรือขอทราบข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ
การประกันสุขภาพได้ นายชาคริตจึงเสนอให้ นายรัฐภูมิ เลิกกรมธรรม์ประกันภัยเดิม และมาท าประกันสุขภาพ
ใหม่กับตน ท่านเห็นว่านายชาคริตกระท าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

ก. ถูกต้อง เพราะการประกันวินาศภัยเป็นการบริการ เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยบริการไม่ดีก็ควรจะเลิก
ได้ 

ข. ไม่ถูกต้อง เพราะการเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและการท าประกันภัยใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย
ประโยชน์เพราะอาจต้องเสียเบี้ยประกันภัยมากขึ้นจากการที่อายุมากขึ้น 

ค. ไม่ถูกต้อง เพราะผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์ แต่นายชาคริตอาจเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน 
ให้นายรัฐภูม ิที่เหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเดิม 

ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
 

29. ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องมีจรรยาบรรณในการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท
ประกันวินาศภัย ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากท่ีสุด 

ก. ลดค่าบ าเหน็จแก่ผู้เอาประกันภัย 



ข. ติดตามให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 
ค. ปกปิดประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยตกลงท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย 
ง. ควรปฏิบัติทุกข้อ 

 

30. นายทักษิณเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง 
การท่ีนายทักษิณ มองว่าตนมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าความรู้ให้ตัวแทนประกันวินาศภัยคนอื่นอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวแทน
ประกันวินาศภัยมีความรู้ท่ีถูกต้องสามารถแนะน าผู้เอาประกันภัยได้ ถือว่า นายทักษิณปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยข้อใด 

ก. มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนร่วมอาชีพและวิชาชีพจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยให้เป็นที่

ยอมรับต่อสาธารณชน 
ค. ให้บริการที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
ง. ประพฤติตนให้เป็นผู้รู้อยู่เสมอ 

 

31. ข้อใดถือว่านายมาริโอ้ เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีดี  ช่วยส่งเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกัน 
           วินาศภัย 

ก. นายมาริโอ้ ท าตัวให้เป็นแบบอย่างในด้านความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ แต่มีพฤติกรรมส่วนตัวติด                  
การพนัน 

ข. นายมาริโอ้ขยันแสวงหาความรู้เพื่อปรับปรุงอาชีพตนแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ความรู้ในการอธิบายแก่
ผู้เอาประกันภัย 

ค. นายมาริโอ้รักษาความลับของผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างดี โดยไม่เปิดเผยความลับให้ใครๆทราบเลย 
แม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ง. นายมาริโอ้พยายามชักชวนให้เพื่อนร่วมอาชีพปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการเสนอขายที่ก าหนด
โดยส านักงาน คปภ. 

 

32. นายสนธิเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง จูงใจผู้เอาประกันภัยให้ท าประกันภัย
กับตน โดยให้เหตุผลว่า บริษัทประกันภัยคู่แข่งเป็นบริษัทประกันภัยท่ีมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า หากท า
แล้วบริษัทประกันภัยคู่แข่งอาจจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคต ดังนี้ท่านเห็นว่าการกระท าของนายสนธิ ถูกหรือไม่ 

ก. ถูกต้อง เพราะเป็นวิธีการทางการแข่งขันอย่างหนึ่ง 
ข. ถูกต้อง เพราะบริษัทประกันภัยของนายสนธิ เป็นบริษัทประกันภัยที่มีฐานะมั่นคง 
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการให้ร้ายผู้อ่ืน 
ง. ไม่ถูกต้อง แต่สามารถท าได้เพื่อความส าเร็จ 

 

33. นายเตชินเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งบริการลูกค้าของตนเองดีมาก แต่นายเตชินมีนิสัยเจ้าชู้ และมีภรรยา
หลายคน พฤติกรรมของนายเตชินนี้ผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยหรือไม่ 



ก. ผิด เพราะไม่ได้ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี และศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 

ข. ไม่ผิด เพราะนายเตชินยังให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
ค. ไม่ผิด เพราะเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัวสามารถแยกออกจากกันได้ 
ง. ผิด เพราะเมื่อพฤติกรรมเช่นน้ี ก็จะมีค่าใช้จ่ายมาก อาจเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตในเร่ืองเงินได้ 

 

34. นายเทพไท เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ชักชวนให้นางอนงค์ท าประกันอัคคีภัยบ้าน ซึ่งนางอนงค์ตัดสินใจท า
ประกันภัย เพราะพอใจข้อเสนอเร่ืองผลประโยชน์ และความคุ้มครองท่ีจะได้รับจากการท าประกันอัคคีภัย ต่อมา
บ้านนางอนงค์ เกิดไฟไหม้ นางอนงค์ได้ติดต่อไปท่ีนายเทพไท แต่นายเทพไทไม่ได้กระตือรือร้น ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือใดๆเลย การกระท าของนายเทพไท ผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยหรือไม่ 

ก. ไม่ผิด เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนในการดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้เอา
ประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหาย 

ข. ไม่ผิด เพราะนายเทพไท ไม่ได้ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเสียหาย 
ค. ผิด เพราะนายเทพไท ไม่ประพฤติตนและยึดมั่นในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยที่ต้องให้บริการทั้ง

ก่อน ระหว่างและหลังรับประกันภัย 
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 

 

35. ท่านมีความเชื่อมั่นในค ากล่าวท่ีว่า “ตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามจะท าให้
ก้าวหน้าในอาชีพการงาน” หรือไม่ อย่างไร 

ก. เป็นความจริง เพราะคนที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม จะเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ข. เป็นความจริง เพราะจะท าให้เงินที่หามาได้เพียงพอที่จะใช้สอยในครอบครัว 
ค. เป็นความจริง เพราะท าให้ไม่มีเร่ืองเสื่อมเสียชื่อเสียง 
ง. เป็นความจริง เพราะเมื่อเป็นคนดี ย่อมเป็นคนขยันหมั่นเพียร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เฉลย วิชาจรรยาบรรณ 

 

 

ข้อ1.  ค ข้อ6.  ข ข้อ11.  ง ข้อ16.  ข ข้อ21.  ข ข้อ26.  ง ข้อ31.  ง 

ข้อ2.  ง ข้อ7.  ก ข้อ12.  ค ข้อ17.  ง ข้อ22.  ค ข้อ27.  ข ข้อ32.  ค 

ข้อ3.  ค ข้อ8.  ค ข้อ13.  ค ข้อ18.  ค ข้อ23.  ข ข้อ28.  ง ข้อ33.  ก 

ข้อ4.  ง ข้อ9.  ค ข้อ14.  ค ข้อ19.  ก ข้อ24.  ค ข้อ29.  ข ข้อ34.  ค 

ข้อ5.  ข ข้อ10.  ค ข้อ15.  ค ข้อ20.  ค ข้อ25.  ง ข้อ30.  ข ข้อ35.  ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชากฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใด 

 ก. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยแล้ว 
 ข. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยและช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยแล้ว 
 ค. เมื่อผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยแล้ว 
 ง. เมื่อบริษัทประกันภัยตกลงรับประกันภัย แม้มิได้มีลายลักษณ์อักษร 
 

2.  บุคคลผู้ซึ่งตกลงจะจ่ายเงิน ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” หมายถึง 
 ก. ผู้เอาประกันภัย    ข. ผู้มีส่วนไดเ้สียในเหตุที่เอาประกันภัย 
 ค. ผู้รับประโยชน์    ง. ถูกทุกข้อ 
 

3. การประกันภัยค้ าจุน คืออะไร 
 ก. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมาย 
 ข. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการขนส่ง 
 ค. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือไฟไหม้ 
 ง. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย 
 

4. ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยคือ 
 ก. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 

 ข. เป็นสัญญาที่ต้องอาศัยหลักสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง 
 ค. เป็นสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงสามารถฟ้องร้องบังคับได้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

5. ตามประมวลกฏหมมายแพ่งและพาณิชย์ “ราคาแห่งประมูลประกันภัย” หมายถึง 
 ก. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย 
 ข. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัยหักด้วยราคาเสื่อมสภาพ 

 ค. ราคาของส่วนได้เสียที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันภัย 
 ง. ราคาที่จะได้รับการชดใช้เมื่อเกิดความเสียหาย 
 

6. ข้อใดไม่ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีท่ีได้ท าประกันภัยทรัพย์สินสิ่งเดียวกันหลายบริษัทประกันภัย 
 ก. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้จากแต่ละบริษัทประกันภัยเท่าๆกัน 

 ข. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ทั้งหมดตามจ านวนที่ตนได้รับความเสียหายจริง 
 ค. ผู้รับประกันภัยต้องท าการชดใช้แบ่งตามสัดส่วนที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 
 ง. ผู้รับประกันภัยต้องท าการชดใช้ก่อนหลังตามล าดับวันเวลาการรับประกันภัย 
 

7. ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ก. หลักสุจริตใจต่อกันอย่างยิ่ง 
 ข. หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 



 ค. หลักการรับช่วงสิทธิ์ 
 ง. หลักการโอนสิทธิ์ 
 

8. กรมธรรม์ประกันภัยกฎหมายก าหนดให้มีรายการดังต่อไปนี้เสมอ 
 ก. ราคาแห่งมูลค่าประกันภัย   ข. วัตถุที่เอาประกันภัย 
 ค. ชื่อผู้รับผลประโยชน์    ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.  
 

9. สญัญาประกันภัยมีบุคคลเกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่ายคือ 
 ก. ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัย และผู้ช าระเบี้ยประกันภัย 
 ข. ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัย และตัวแทนนายหน้าประกันภัย 
 ค. ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัย และผู้ขอเอาประกันภัย 
 ง. ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ 

 

10. ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาประเภทใด 

 ก. สัญญาต่างตอบแทน    ข. เป็นสัญญาที่ต้องลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝ่าย 
 ค. สัญญาที่ต้องมีการรับผิดต่อบุคคลภายนอก ง. ถูกทุกข้อ 
 

11. วัตถุต่อไปนี้ สิ่งใดเอาประกันไม่ได้ 
 ก. ความซื่อสัตย์สุจริตของมนุษย์ 
 ข. ความประมาทเลินเล่อของมนุษย์ 
 ค. ความรับผิดในวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ง. ไม่มีข้อถูก 
 

12. โมฆียกรรม ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง  
 ก. การกระท าที่ใช้บังคับได้ตามกฏหมายจนกว่าจะถูกบอกล้าง 
 ข. การกระท าที่เสียเปล่ามาแต่ต้นไม่มีผลบังคับได้เลย 
 ค. การกระท าที่ถือได้ว่าขัดต่อกฏหมาย ถือว่าไม่มีการแสดงเจตนา 
 ง. การกระท าที่สมบูรณ์เฉพาะบางส่วนจนกว่าจะให้สัตยาบัน 
 

13. ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับผลประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ก. ได้ เพราะกฏหมายระบุไว้ 
 ข. ไม่ได้ เพราะกฏหมายห้ามไว้ 
 ค. ไม่ได้ เพราะไม่ถูกต้องตามหลักการประกันภัย 
 ง. ได้หรือไม่แล้วแต่บริษัทประกันภัยจะอนุมัติให้เป็นรายๆไป 
 

14. ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึง 
 ก. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินจ านวนหนึ่งให้ 



 ข. ตัวแทนประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท 

 ค. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
 ง. บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน 
 

15. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่า 
 ก. ผู้รับประโยชน์   ข. ผู้เอาประกันภัย 
 ค. ผู้รับประกันภัย   ง. ถูกทุกข้อ 
 

16. ค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย” ตามความหมายของการประกันภัย หมายถึง 
 ก. บุคคลที่เป็นทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย 
 ข. บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการเอาประกันภัย 
 ค. บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 ง. ถูกทุกข้อ 
 

17. สัญญาประกันภัยจะมีผลผูกพันคู่สัญญา ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย ขณะท่ีท า
สัญญาประกันภัย ถูกต้องหรือไม่ 
 ก. ถูกต้อง เพราะกฏหมายบัญญัติไว้ 
 ข. ไม่ถูกต้อง บางเร่ืองกฎหมายก าหนดให้ท าได้ 
 ค. ไม่ถูกต้อง เพราะผู้เอาประกันภัยไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้ 
 ง. ไม่ถูกต้อง เพราะผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยภายหลังท าสัญญาได้ 
 

18. ค ากล่าวที่ว่า สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน ถูกหรือไม่ 
 ก. ไม่ถูก เพราะหน้าที่ฝ่ายเดียวของผู้รับประกันภัย ที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ข. ถูก เพราะผู้รับประกันภัยมีหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนและผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกันภัย 
 ค. ไม่ถูก เพราะเป็นสัญญาฝ่ายเดียว 
 ง. ไม่ถูก เพราะเป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
 

19. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต ค ากล่าวนี้ท่านเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ 
 ก. ถูกต้อง 
 ข. ไม่ถูกต้อง 
 ค. ไม่จ าเป็นต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ง. เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอาเอง 
 

20. สัญญาประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยยกเอาภัยใดได้โดยเฉพาะเป็นข้อพิจารณาเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น หากภัยนั้น
หมดไปแล้ว 
 ก. ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดเบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มนั้นลงมาอยู่ในอัตราปกติ 
 ข. ผู้เอาประกันภัยจะได้ลดค่าเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อบริษัทประกันภัยยินยอม 



 ค. ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ์ได้ลดเบี้ยประกันภัยเลย 
 ง. ไม่มีผลผูกพัน เพราะบังคับคดีไม่ได้ 
 

21. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาประกันภัยท่ีต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตใจต่อกันอย่างยิ่ง กรณี ใดบ้างท่ีถือว่าไม่
สุจริตต่อกันอย่างยิ่ง 
 ก. ผู้รับประกันภัยไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง 
 ข. ตัวแทนประกันภัย ไม่แถลงข้อความจริงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 

 ค. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยแถลงข้อความเท็จ ซึ่งเป็นสาระส าคัญของคู่สัญญาประกันภัย 
 ง. ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญาประกันภัย 
 

22. กรมธรรม์ประกันภัยนั้นกฎหมายบัญญัติว่าต้องลงลายมือชื่อของ 
 ก. ผู้รับประโยชน์   ข. ผู้เอาประกันภัย 
 ค. ผู้รับประกันภัย   ง. ผู้รับประกันภัยร่วมกับผู้เอาประกันภัย 
 

23. เมื่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยตกลงท าสัญญาประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือไม่ 
 ก. ต้องส่งมอบกรมธรรม์ให้ ถ้าผู้เอาประกันภัยร้องขอ 
 ข. ต้องส่งมอบกรมธรรม์ให้ แม้ผู้เอาประกันภัยจะไม่ร้องขอ 
 ค. จะส่งมอบให้หรือไม่ ย่อมแล้วแต่ผู้รับประกันภัย 
 ง. จะส่งมอบให้หรือไม่ก็ได้ เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ 
 

24. กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีข้อความระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เสมอไปหรือไม่ 
 ก. จะต้องระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เสมอ 
 ข. จะมีหรือไม่แล้วแต่ผู้เอาประกันภัย 
 ค. จะมีหรือไม่แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง. จะต้องระบุชื่อเพราะกฎหมายก าหนดไว้ 
 

25. กรมธรรม์ประกันภัยจะมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเสมอ คือ 
 ก. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย   ข. ชื่อยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
 ค. ราคาแห่งมูลค่าประกันภัย   ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 

26. ระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะ กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความเท็จ คือ 
 ก. 1 ปีนับแต่ท าสัญญาประกันภัย   ข. 2 ปีนับแต่ท าสัญญาประกันภัย 
 ค. 1 เดือนนับทราบมูลเหตุจะบอกล้างได้  ง. ถูกทุกข้อ 
 

27. เหตุการณ์ข้อใดแสดงว่า บริษัทประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยแล้ว 



 ก. นายสุขสันต์โทรแจ้งบริษัท  ฟ้าประทานประกันภัย จ ากัดขอประกันรถยนต์โดยแจ้งรายละเอียดของรถ
และบริษัทประกันภัยได้แจ้งเลขที่การรับประกันภัยให้นายสุขสันต์ทราบ โดยนายสุขสันต์ยังมิได้จ่ายเบี้ยประกันภัย 
 ข. นายสิทธิศักดิ์กรอกใบค าขอเอาประกันชีวิตและช าระเบี้ยประกันภัยที่บริษัท ชัยรุ่งเรืองประกันประกัน
ชีวิต จ ากัด  
 ค. นายคลาว ได้รับแจ้งหนังสือจากบริษัทประกันชีวิตว่ายินดีรับประกันชีวิตให้โดยต้องเสียเบี้ยประกันภัย
อีก 200 บาท 

 ง. นายโอ่งได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีสัญญากับบริษัท สุขสันต์ประกันชีวิต จ ากัด 
ให้รับประกันชีวิตแก่ลูกค้าธนาคารเพื่อคุ้มครองหนี้ โดยมีธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ 
 

28. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า กรมธรรม์ประกันภัยท่ีผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบให้กับผู้เอา
ประกันภัย ต้องระบุวันท าสัญญาประกันภัยด้วย “วันท าสัญญาประกันภัย” หมายถึง 
 ก. วันที่สัญญาประกันภัยเกิดขึ้น 

 ข. วันที่ผู้เอาประกันภัยกรอกใบค าขอเอาประกันภัย 
 ค. วันที่ตัวแทนประกันภัยเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
 ง. วันที่ตัวแทนประกันภัยได้รับเบี้ยประกันงวดแรกจากผู้เอาประกันภัย 
 

29. สัญญาประกันภัย มีผลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 
 ก. บริษัทประกันภัยตกลงรับประกันภัย 
 ข. ผู้จัดการสาขาทราบเร่ืองการประกันภัย 
 ค. ตัวแทนประกันภัยรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
 ง. ได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 

30. กรมธรรม์ประกันภัย มีผลยกเลิกเมื่อไหร่ 
 ก. ผู้รับประโยชน์บอกเลิกสัญญาประกันภัย 
 ข. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย 
 ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภายใน 30 วัน 

 ง. ผู้เอาประกันภัยตาย 
 

31. อายุความฟ้องร้องเรียกค่าเบี้ยประกันตามสัญญาประกันวินาศภัย มีระยะเวลาเท่าใด 

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

32. ค าว่า “สินไหมทดแทน” หมายถึง 
 ก. ค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายตามสัญญาประกันวินาศภัย 
 ข. ค่าเบี้ยประกันภัย 
 ค. ราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 ง. จ านวนเงินเอาประกันภัย 
 



33. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเมื่อใด 

 ก. ผู้รับประกันภัยล้มละลาย   ข. ผู้รับประกันภัยไม่ส่งกรมธรรม์ให้ 
 ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ส่งเบี้ยประกันภัย  ง. บอกเลิกเมื่อใดก็ได้ 
 

34. เบี้ยประกันภัย หมายถึง 
 ก. จ านวนเงินที่เอาประกันภัย    ข. เงินค่าเสียหาย 
 ค. เงินที่เอาผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายให้ผู้รับประกันภัย  ง. เงินค่าบ าเหน็จ 
 

35. การประกันวินาศภัยแตกต่างจากประกันชีวิต อย่างไร 
 ก. จ านวนเงินประกันภัย    ข. เบี้ยประกันภัย 
 ค. วัตถุที่เอาประกันภัย    ง. ค่าสินไหมทดแทน 
 

36. สัญญาประกันภัย สิ้นผลบังคับเมื่อใด 

 ก. ผู้รับประกันภัยล้มละลาย  ข. ผู้เอาประกันภัยตาย 
 ค. ผู้รับประโยชน์ตาย   ง. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันบอกเลิกสัญญาประกันภัย 
 

37. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยกับใครได้บ้าง 
 ก. ตัวแทนประกันภัย   ข. ผู้จัดการสาขา 
 ค. ผู้รับประกันภัย   ง. คปภ.  
 

38. กรณีใดบ้างที่ผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยไม่ได้ 
 ก. ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญา 
 ข. ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญา 
 ค. บริษัทรู้ข้อเท็จจริงนั้นอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังได้รับประกันภัยไว้ 
 ง. ไม่มีข้อถูก 
 

39. วัตถุที่เอาประกันภัยได้ คือข้อใด 

 ก. บุคคล ข. ทรัพย์สิน ค. ความรับผิดตามกฎหมาย ง. ถูกทุกข้อ 
 

40. ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อใด 

 ก. เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
 ข. เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควร เพื่อป้องกัน
ความวินาศภัย 
 ค. เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

41. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกระท าได้ด้วยวิธีใด 

 ก. จ่ายเป็นตัวเงิน    ข. จัดซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม 



 ค. จัดการหาของทดแทน   ง. ถูกทุกข้อ 
 

42. หน้าท่ีส ารวจความเสียหายเป็นหน้าท่ีของใคร 
 ก. ผู้รับประกันภัย   ข. พนักงานสอบสวน 

 ค. ผู้เอาประกันภัย   ง. นายหน้าประกันภัย 
 

43. หลักการเฉลี่ยจะใช้ได้ในกรณีใดบ้าง 
 ก. มีกรมธรรม์ประกันภัยสองฉบับขึ้นไป  ข. คุ้มครองวัตถุที่เอาประกันภัยชนิดเดียวกัน 

 ค. คุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน   ง. ถูกทุกข้อ 
 

44. รายการใดที่อาจจะไม่ต้องระบุในกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ 
 ก. วัตถุที่เอาประกันภัย    ข. จ านวนเงินที่เอาประกันภัย 
 ค. วันท าสัญญาประกันภัย   ง. ชื่อผู้รับประโยชน์ 
 

45. กรณีใดบ้างต่อไปนี้ที่สัญญาประกันภัยไม่คุ้มครอง 
 ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 ข. ผู้เอาประกันภัยทุจริต 
 ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 

46. สัญญาประกันภัยซ้ าซ้อนข้อใดที่ถือว่าท าพร้อมกัน 

 ก. ท าปีเดียวกัน     ข. ท าเดือนเดียวกัน 

 ค. ท าสัปดาห์เดียวกัน    ง. ท าวันเดียวกัน 
 

47. สัญญาประกันภัยใดที่ไม่ผูกพันคู่สัญญา 
 ก. สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 ข. สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 ค. สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 ง. สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 

48. หลักการจ่ายสินไหมทดแทนจะสัมพันธ์กับหลักการในข้อใดมากท่ีสุด 

 ก. หลักการช าระเบี้ยประกันภัย 
 ข. หลักการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 ค. หลักการรับช่วงสิทธิ์ 
 ง. หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 

49. หลักสุจริตต่อกันอย่างยิ่งตามกฏหมายประกันภัย หมายถึงการกระท าของผู้ใด 

 ก. ตัวแทนประกันภัย    ข. ผู้เอาประกันภัย 



 ค. ผู้รับประโยชน์    ง. นายหน้าประกันภัย 
 

50. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัย 
 ก. เปิดเผยข้อความจริงในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญาประกันภัย 
 ข. ป้องกันทรัพย์สินมิให้เกิดความเสียหายตามที่สมควรจะต้องกระท า 
 ค. บอกกล่าวการเกิดวินาศภัยในทันทีที่สามารถกระท าได้ 
 ง. รับช่วงสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

51. กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดมากท่ีสุด 

 ก. การพนันขันต่อ  ข. ละเมิด  ค. ครอบครัว  ง. มรดก 
 

52. บุคคลใดมีหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย 
 ก. ผู้รับประกันภัย   ข. ตัวแทนประกันภัย 
 ค. ผู้รับประโยชน์   ง. นายหน้าประกันภัย 
 

53. ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันรถยนต์เสียชีวิต สัญญาประกันภัยดังกล่าวสิ้นสุดลงหรือไม่ 
 ก. สิ้นสุด บริษัทประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัย 
 ข. ไม่สิ้นสุด ตกทอดแก่ทายาทผู้รับโอนรถยนต์ดังกล่าว 
 ค. ผู้รับประกันภัยเป็นผู้พิจารณา 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

54. กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
 ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 
 ข. บุคคลภายนอกทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 
 ค. บุคคลภายนอกจงใจท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

55. กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
 ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 
 ข. ผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 
 ค. ผู้รับประโยชน์ทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

56. ตัวอย่างของความไม่สมประกอบในเน้ือวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น 

 ก. อาคารถล่ม เนื่องจากสัดส่วนของปูนที่ไม่ได้มาตรฐาน 

 ข. นุ่นหรือปอ ที่เก็บไว้ในโกดังถูกไฟไหม้ที่ลุกลามมาจากหญ้าแห้งที่ติดไฟนอกโกดัง เพราะโกดังไม่มี
ก าแพงกันไฟ 



 ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง. ผิดทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 

57. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัยด้วยหรือไม่ 
 ก. ผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
 ข. ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยเพราะกฎหมายก าหนดไว้ 
 ค. ถ้าไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยสัญญาจะตกเป็นโมฆียะ 
 ง. ไม่มีค าตอบข้อใดถูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เฉลย วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

 

ข้อ1.  ค ข้อ10.  ก ข้อ19.  ก ข้อ28.  ก ข้อ37.  ค ข้อ46.  ง ข้อ55.  ค 

ข้อ2.  ก ข้อ11.  ง ข้อ20.  ก ข้อ29.  ก ข้อ38.  ค ข้อ47.  ง ข้อ56.  ก 

ข้อ3.  ก ข้อ12.  ก ข้อ21.  ง ข้อ30.  ข ข้อ39.  ง ข้อ48.  ง ข้อ57.  ก 

ข้อ4.  ง ข้อ13.  ก ข้อ22.  ค ข้อ31.  ง ข้อ40.  ง ข้อ49.  ข 

 

ข้อ5.  ค ข้อ14.  ก ข้อ23.  ข ข้อ32.  ก ข้อ41.  ง ข้อ50.  ง 

ข้อ6.  ก ข้อ15.  ข ข้อ24.  ข ข้อ33.  ง ข้อ42.  ก ข้อ51.  ข 

ข้อ7.  ง ข้อ16.  ง ข้อ25.  ง ข้อ34.  ค ข้อ43.  ง ข้อ52.  ก 

ข้อ8.  ข ข้อ17.  ก ข้อ26.  ค ข้อ35.  ค ข้อ44.  ง ข้อ53.  ข 

ข้อ9.  ง ข้อ18.  ข ข้อ27.  ก ข้อ36.  ง ข้อ45.  ง ข้อ54.  ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิชาความรู้ทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยได้ หมายถึง 
 ก. ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินนั้นๆเมื่อคงสภาพอยู่หรือจะได้รับความเสียหายจากการที่
ทรัพย์สินนั้นๆถูกท าลายไป 

 ข. ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินนั้นๆเมื่อคงสภาพอยู่หรือจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
ทรัพย์สินนั้นถูกท าลายไป 

 ค. ผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินนั้นๆ เมื่อคงสภาพอยู่ หรือเมื่อทรัพย์สินนั้นๆถูกท าลายไป 

 ง. ถูกทุกข้อ 
 

2. ข้อใดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย 
 ก. เจ้าของทรัพย์สิน     ข. ผู้ให้เช่าซื้อ 
 ค. ผู้ครอบครองทรัพย์ตามสัญญาเช่า   ง. ถูกทุกข้อ 
 

3.ข้อใดคือหลักการของการประกันภัยที่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยข้อความจริงโดยสุจริตอย่างยิ่ง 
 ก. ข้อความจริงเหล่านั้นอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 ข. ข้อความจริงเหล่านั้นอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย แต่เป็นหน้ าที่ของผู้เอา
ประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงนั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยกฎหมาย 
 ค. ข้อความจริงเหล่านั้น เป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยจะใช้พิจารณาเพื่อตัดสินใจเข้ารับการเสี่ยงภัย
หรือไม่และคิดเบี้ยประกันภัยเท่าใด 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.  
 

4. ตามปกติแล้วผู้รับประกันภัยต้องเชื่อในค าบอกเล่าของผู้เอาประกันภัยว่า ผู้เอาประกันภัยจะไม่ชักน าให้หลงเชื่อ
ในเหตุการณ์ท่ีไม่จริง ซึ่งจะท าให้การประมาณความเสี่ยงภัยผิดพลาด มิฉะนั้นสัญญาจะ 
 ก. โมฆียะ   ข. โมฆะ 
 ค. สมบูรณ ์   ง. สมบูรณ์ แต่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นอีก 
 

5. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีแท้จริง หมายความว่า 
 ก. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 ข. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 ค. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 ง. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแต่ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะตกลงกัน 
 

6. หลักการท่ีให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากผู้ท าละเมิด หมายถึงการใช้สิทธิตามหลักการ
ประกันภัยข้อใด 

 ก. หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง 
 ข. หลักการรับช่วงสิทธิ์ 
 ค. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 



 ง. หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงและหลักการรับช่วงสิทธิ์ 
 

7. ข้อใดไม่เกี่ยวกับหลักสุจริตใจอย่างยิ่ง 
 ก. การเปิดเผยข้อความจริง   ข. การไม่แถลงข้อความเท็จ 
 ค. การไม่แสวงหาก าไรจากการประกันภัย  ง.การปฏิบัติตามข้อรับรอง 
 

8. ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contribution) 
 ก. มีผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

 ข. กรมธรรม์ประกันภัยไว้หลายฉบับ ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน 

 ค. มีวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน 

 ง. ความเสียหายเกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
 

9. ข้อใดมิใช่เหตุการณ์ท่ีเป็นการเสี่ยงภัยท่ีแท้จริง (pure risk) 
 ก. การเกิดไฟไหม้   ข. การเกิดอุบัติลื่นล้ม 

 ค. รถยนต์ชนกัน    ง. การขาดทุนจากการซื้อหุ้น 
 

10. ข้อใดมิใช่หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัย 
 ก. หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง    ข. หน้าที่บอกกล่าวการเกิดวินาศภัย 
 ค. หน้าที่ป้องกันรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  ง. หน้าที่ในการรับช่วงสิทธิ์ 
 

11. ข้อใดแสดงได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัยของตน 

 ก. ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เช่าบ้านได้ท าประกันภัยเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 ข. ผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์ที่ตนเช่าซื้อไปท าประกันภัย 
 ค. ผู้เอาประกันภัยท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

12. หากทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนมือไป สิทธิตามสัญญาประกันภัยจะโอนไปด้วยใน
กรณีใด 

 ก. โอนโดยสัญญาและมีการแจ้งผู้รับประกันภัยทราบ 

 ข. โอนโดยพินัยกรรม 

 ค. โอนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

13. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ได้จากที่ไหน 

 ก. บริษัทประกันชีวิต     ข. บริษัทประกันวินาศภัย 
 ค. บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย  ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

14. ค าว่า “Principle of Indemnity” หมายถึง 



 ก. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่เสียหายจริง 
 ข. หลักการมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
 ค. หลักการรับช่วงสิทธิ์ 
 ง. หลักสาเหตุใกล้ชิด 
 

15. ร้านกาแฟของนาย Edward Lloyd ซึ่งเป็นจุดแรกของการก าเนิดการประกันภัยในรูปแบบปัจจุบัน และได้
พัฒนาเป็นสถาบันประกันภัยท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังท่ัวโลก อยู่ในประเทศ 
 ก. ฝร่ังเศส      ข. สวิตเซอร์แลนด์ 
 ค. สาธารณรัฐเยอรมัน     ง. อังกฤษ 
 

16. ลักษณะของการเสี่ยงภัยท่ีจะรับประกันภัยได้ ต้องมี 
 ก. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายสามารถคาดคะเนหรือค านวณได้ 
 ข. เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสียหายในขณะใดขณะหนึ่ง 
 ค. ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

17. การเสี่ยงภัยแท้จริง (pure risk) ได้แก ่
 ก. การเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมบ้าน   ข. การเสี่ยงภัยจากการค้าขายขาดทุนของพ่อค้า 
 ค. การเสี่ยงภัยจากการพนัน   ง. การเสี่ยงภัยจากการซื้อขายหุ้น 
 

18. เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว กฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบเอกสารใดบ้างให้กับผู้เอา
ประกันภัย 
 ก. ค าขอเอาประกันภัย     ข. ใบแจ้งยอดการช าระเบี้ยประกันภัย 
 ค. กรมธรรม์ประกันภัย     ง. ไม่ต้องส่งมอบเอกสารใดๆทั้งสิ้น 
 

19. นายต้อมถูกฟ้าผ่าในขณะท่ีก าลังเดินอยู่กลางทุ่งโล่งขณะฝนตก โดยท่ีได้ใส่สร้อยคอทองค าหนัก 2 บาทออกไป
ด้วย ตัวภัย (Peril) ในกรณีนี้ได้แก่ 
 ก. โอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่า    ข. ฟ้าผ่า 
 ค. นายอ านาจ     ง. การใส่สร้อยทองค า 
 

20. นายต้อมถูกฟ้าผ่าในขณะท่ีก าลังเดินอยู่กลางทุ่งโล่งขณะฝนตก โดยท่ีได้ใส่สร้อยคอทองค าหนัก 2 บาทออกไป
ด้วย ข้อใดมิใช่สภาวะภัย (Hazard) 
 ก. นายอ านาจเดินอยู่กลางทุ่งโล่ง   ข. นายอ านาจเดินอยู่ขณะฝนตก 
 ค. นายอ านาจใส่สร้อยคอทองค าเดินอยู่  ง. นายอ านาจถูกฟ้าผ่า 
 

21. ในธุรกิจประกันภัย การเสี่ยงภัยประเภทใดที่บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยได้ 
 ก. การเสี่ยงภัยแท้ (Pure Risk) 



 ข. การเสี่ยงภัยเพื่อก าไร (Speculative Risk) 
 ค. การเสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจ (Economic Risk) 
 ง. การเสี่ยงภัยทั้ง 3 ประเภท 
 

22. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการประกันภัย 
 ก. ท าให้เกิดการออมทรัพย์    ข. ท าให้เกิดก าไร 
 ค. ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   ง. ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ 
 

23. การเล่นการพนัน ถือเป็นการเสี่ยงภัย (Risk) ประเภทใด 
 ก. การเสี่ยงภัยแท้ (Pure Risk) 
 ข. การเสี่ยงภัยเพื่อก าไร (Speculative Risk) 
 ค. การเสี่ยงภัยเบื้องต้น (Primary Risk) 
 ง. การเสี่ยงภัยเฉพาะ (Particular Risk) 
 

24. ผู้มีหน้าท่ีช าระเบี้ยประกันภัยเรียกว่า 
 ก. ผู้รับประโยชน์    ข. ผู้รับประกันภัย 
 ค. ผู้เอาประกันภัย    ง. ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

25. โรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่งสร้างด้วยไม้ท้ังหลังและตั้งอยู่ไม่ห่างจากสถานีบริการน้ ามันมากนัก โอกาสท่ี
โรงงานจะถูกไฟไหม้ ถือเป็น 

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

26.ข้อใดถือเป็นสภาวะภัยทางคุณธรรม (Moral Hazard) 
 ก. เสียบปลั๊กพัดลมทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืน  ข. สภาพบ้านที่อยู่ในชุมชนแออัด 
 ค. สูบบุหรี่ในสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ  ง. การเผาทรัพย์สินเอาประกันภัย 
 

27. สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) และสภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) มีความเหมือนกันท่ีว่า 
เป็นสภาวะการส่งเสริมให้เกิดภัยมากขึ้น อันเป็นผลมาจากสภาพจิตใจของบุคคลแต่มีความแตกต่างกันคือ 
 ก. สภาวะภัยทางศีลธรรมเป็นการกระท าที่ตั้งใจหรือเจตนา 
 ข. สภาวะทางอุปนิสัยเป็นการกระท าที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อไม่เจตนา 
 ค. ผิดทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 

28. การประกันภัยใดเป็นการประกันภัยค้ าจุน 

 ก. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  ข. การประกันภัยอัคคีภัย 
 ค. การประกันภัยความซื่อสัตย์    ง. การประกันชีวิต 
 



29. ข้อใดถือเป็นการเสี่ยงภัยท่ีเอาประกันภัยไม่ได้ (Uninsurable Risk) ในการประกันวินาศภัย 
 ก. ความเสี่ยงภัยที่ขัดต่อกฎหมาย 
 ข. ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
 ค. ความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

30. การท่ีเจ้าของรถยนต์ท่ีมีประกันภัยไว้ ขับรถด้วยความคะนองและท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก โดยท่ีขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัยตามสมควร ถือเป็นสภาวะภัย (Hazard) ประเภทใด 
 ก. สภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) ข. สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) 
 ค. สภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard)  ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

31. คนท่ีกลัวจะเสียชีวิตเพราะเคร่ืองบินตก เลยตัดสินใจไม่เดินทางโดยเคร่ืองบินตลอดชีวิต ถือเป็นการจัดการ
ความเสี่ยงภัยด้วยวิธีใด 

 ก. การเลี่ยงความเสี่ยงภัย    ข. การลดความเสี่ยงภัย 
 ค. การป้องกันความเสี่ยงภัย   ง. การโอนความเสี่ยงภัย 
 

32. ข้อควรปฏิบัติอันดับแรกของผู้ท่ีประสงค์จะท าประกันภัย คือ 
 ก. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้รับประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัย 
 ข. รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย 
 ค. ช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
 ง. ด าเนินการในข้อใดก่อนก็ได้ 
 

33. ข้อใดเป็นการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) 
 ก. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 ข. การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 

 ค. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้าง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

34. ลักษณะของส าคัญของสัญญาประกันภัย คือ  
 ก. เป็นสัญญาเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 ข. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 

 ค. เป็นสัญญาที่อาศัยความซื่อสัตย์อย่างยิ่งของคู่สัญญา 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

35. ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย 
 ก. ผู้เอาประกันภัย    ข. บริษัทประกันภัย 
 ค. พนักงานพิจารณาสินไหมทดแทน  ง. ผู้รับประโยชน ์



36. วิธีการใดถือเป็นการปกป้องการเสี่ยงภัย (Protection) 
 ก. การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงไว้รอบโรงงาน  ข. การตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง 
 ค. การดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้   ง. การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในปั๊มน้ ามัน 
 

37. การเกิดอัคคีภัยถือเป็นการเสี่ยงภัย (Risk) ประเภทใด 
 ก. การเสี่ยงภัยแท้ (Pure Risk)   ข. การเสี่ยงภัยเพื่อก าไร (Speculative Risk) 
 ค. การเสี่ยงภัยเบื้องต้น (Primary Risk)  ง. การเสี่ยงภัยเฉพาะ (Particular Risk) 
 

38. น.ส.สมประภา ปลูกบ้านซึ่งสร้างด้วยไม้อยู่ในชุมชนซอยราชวิถี6 และได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น โอกาสท่ีจะเกิด
เหตุเพลิงไหม้ ถือเป็น 
 ก. ตัวภัย (Peril)     ข. การเสี่ยงภัย (Risk) 
 ค. สภาวะภัย (Hazard)    ง. ความเสียหาย (Loss) 
 

39. เหตุการณ์ท่ีสามารถหาค่าความเป็นไปได้โดยการอาศัยประสบการณ์ หรือเก็บสถิติข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
(Empirical Method) 
 ก. การโยนเหรียญ    ข. การทอดลูกเต๋า 
 ค. การเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน   ง. ถูกทุกข้อ 
 

40. ข้อใดไม่ใช่การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 ก. การประกันสุขภาพ    ข. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
 ค. การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง  ง. การประกันภัยพืชผล 
 

41. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยและการพนัน 
 ก. การประกันภัยเป็นกาเสี่ยงหาก าไร แต่การพนันไม่ได้มีเจตนามุ่งหวังก าไร 
 ข. การประกันภัยและการพนันไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมาย 
 ค. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย แต่ผู้เล่นการพนันไม่ต้องมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ที่เอาพนัน 
 ง. การประกันภัยและการพนันเป็นการสร้างการเสี่ยงภัยขึ้นเอง 
 

42. ข้อใดถือเป็นหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงตามสัญญาประกันวินาศภัย 
 ก. การจ่ายเป็นตัวเงิน    ข. การซ่อมแซม 
 ค. การหาของแทน    ง. ถูกทุกข้อ 
 

43. ข้อใดมิใช่สาระส าคัญท่ีปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ก. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับประกันภัย   ข. ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ค. ข้อยกเว้น     ง. วันที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 

44. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมีการก าหนด Franchise เอาไว้ ค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด หมายถึง 



 ก. จ านวนความเสียหายขั้นต่ าที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 
 ข. จ านวนความเสียหายขั้นสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 
 ค. ความสูญเสียหรือเสียหายขั้นต่ าที่ก าหนดเป็นอัตราร้อยละหรือจ านวนเงิน ซึ่งถ้าความเสียหายไม่ถึงอัตรา
หรือจ านวนที่ก าหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ แต่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงอัตราหรือ
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตั้งแต่บาทแรก(มีความหมายเหมือนกับdatum level) 
 ง. จ านวนความเสียหายขั้นสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ 
 

45. สาเหตุใกล้ชิด (Proximate Clause) หมายถึง 
 ก. ต้นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายโดยตรงหรือเป็นเหตุต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนที่ท าให้เกิดความเสียหาย 
 ข. ต้นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายโดยตรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องกันและท าให้เกิดความ
เสียหาย 
 ค. ต้นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นต่อเน่ืองโดยไม่ขาดตอนที่ท าให้เกิดความเสียหาย 
 ง. ต้นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายทางอ้อมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องกันและท าให้เกิดความ
เสียหาย 
 

46. ข้อใดกล่าวถึงการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าท่ีแท้จริง (Under Insurance) ไว้อย่างถูกต้องท่ีสุด 
 ก. การประกันภัยซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น 
 ข. การประกันภัยซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการ
ประกันภัย      ต่ ากว่ามูลค่าจะท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่ ากว่าวินาศภัยที่เกิดขึ้น 
 ค. การประกันภัยซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการ
ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าจะท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 
 ง. การประกันภัยซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการ
ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าจะท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นบางส่วน 
 

47. การประกันภัยและการพนันต่างกันอย่างไร 
 ก. การพนันจะจ่ายเงินเป็นก าไรเมื่อชนะตามจ านวนที่ตกลงไว้ แต่การประกันภัยเป็นการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับความเสียหายทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้รับอันเนื่องจากวินาศภัยตามความ
เสียหายที่แท้จริง 
 ข. การพนันจะจ่ายเงินให้กับผู้ใดก็ได้ที่เข้าเล่นการพนันนั้น แต่การประกันภัยเป็นการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายในขณะเกิดวินาศภัยเท่านั้น 
 ค. การพนันนั้นผู้เข้าเล่นไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่าฝ่ายใดจะชนะหรือแพ้ ผู้ชนะย่อมได้ รับเงินเป็นก าไร 
ผู้แพ้ย่อยสูญเสียเงินไปในการเล่นการพนัน แต่การประกันภัยนั้นผู้เอาประกันภัยที่ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับ
ประกันภัยไปนั้นสามารถทราบได้ว่า หากเกิดวินาศภัยในอนาคตดังที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาขึ้น ตนจะได้รับค่า
สินไหมทดแทนเท่ากับจ านวนความเสียหายที่แท้จริง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 



48. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากสภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) 
 ก. ท าให้สัญญาประกันภัยสิ้นสุดลง 
 ข. ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
 ค. ท าให้ผู้รับประโยชน์เสียสิทธิในการในการรับประโยชน์ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

49. ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของการเสี่ยงภัย (Risk) 
 ก. เป็นภัยที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน   ข. ความเป็นไปได้ของความสูญเสียหรือ
เสียหาย 
 ค. เป็นภัยที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้   ง. มหันตภัย 
 

50. การเก็บความเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention Risk) หมายถึง 
 ก. ความเสี่ยงภัยในส่วนที่ผู้รับประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
 ข. ความเสี่ยงภัยในส่วนที่ผู้เอาประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
 ค. ความเสี่ยงภัยในส่วนที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
 ง. ความเสี่ยงภัยในส่วนที่ผู้รับประโยชน์รับเสี่ยงภัยไว้เอง 
 

51. ตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่างกันอย่างไร 
 ก. ตัวแทนประกันภัยเป็นผู้ท าหน้าที่ “ชี้ช่อง”  แต่นายหน้าประกันภัยไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้ชี้ช่อง 
 ข. ตัวแทนประกันภัยเป็นผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ท าการชักชวนบุคคลท าสัญญาประกันภัย แต่
นายหน้าประกันภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 
 ค. ตัวแทนประกันภัยท าการเพื่อหวังบ าเหน็จ แต่นายหน้าประกันภัยท าการเพื่อหวังรับค่าตอบแทนจาก
ตัวการ 
 ง. ตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 
 

52. ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (Endorsement) หมายถึง 
 ก. ข้อความที่เขียนแถลงข้อความจริงก่อนท าสัญญาประกันภัย 
 ข. ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อจะเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความต่างๆจากเงื่อนไขหรือข้อความเดิมซึ่งจะท าขึ้นก่อนหรือหลังการเอา
ประกันภัยก็ได้ 
 ค. ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 
 ง. ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อที่จะเตือน
ความจ าของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 
 

53. ภัยใดต่อไปนี้ถือเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Perils) 
 ก. แผ่นดินไหว     ข. ระเบิดจากแก๊สหุงต้มอาหาร 



 ค. ไฟฟ้าลัดวงจร     ง. ถูกทุกข้อ 
 

54. ภัยใดต่อไปนี้ที่เกิดจากความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic Perils หรือ Business Perils) 
 ก. ภาวะค่าเงินบาทลอยตัว   ข. ธุรกิจล้มละลาย 
 ค. ภาวะเงินเฟ้อ     ง. ถูกที่สุด 
 

55. กรณีใดที่เป็นส่วนได้เสียท่ีไม่อาจเอาประกันภัยได้ 
 ก. ประโยชน์ที่อาจได้รับในอนาคต  ข. ความคาดหวังว่าจะได้ทรัพย์สินมาในอนาคต 
 ค. สิทธิซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต   ง. ถูกทุกข้อ 
 

56. ข้อใดเป็นเหตุผลและความส าคัญของการมีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัยท่ีถูกต้องท่ีสุด 
 ก. เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการประกันภัย 
 ข. เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม 
 ค. เพื่อป้องกันการเกิดการพนันขันต่อ 
 ง. เพื่อป้องกันการท าลายล้างชีวิตและทรัพย์สิน 
 

57. การเปิดเผยข้อความจริงเป็นหน้าท่ีของ 
 ก. ผู้รับประโยชน์    ข. ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยร่วมกัน 
 ค. ผู้เอาประกันภัย    ง. ผู้รับประกันภัย 
 

58. การเปิดเผยข้อความจริง (Disclosure) หมายถึงอะไร และอยู่ภายใต้หลักส าคัญพื้นฐานใดของสัญญาประกันภัย 
 ก. การเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญซึ่งอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยและอยู่ภายใต้หลัก
สุจริตใจอย่างยิ่ง 
 ข. การเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญซึ่งอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยและอยู่ภายใต้หลักการ
รับช่วงสิทธิ์ 
 ค. การที่ผู้เอาประกันภัยจะให้ค ารับรองต่อผู้เอาประกันภัยว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการหรือไม่ท าการ
อันหน่ึงอันใด เพื่อประโยชน์ในการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยและอยู่ภายใต้หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง 
 ง. การที่ผู้เอาประกันจะให้ค ารับรองต่อผู้เอาประกันภัยว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการหรือไม่ ท าการ
อันหน่ึงอันใด เพื่อประโยชน์ในการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยและอยู่ภายใต้หลักการรับช่วงสิทธิ์ 
 

59. หากเกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์สินท่ีท าประกันภัย การรับช่วงสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนาศภัยนั้นเกิดจากสาเหตุ
ใดตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 ก. กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ผิดพลาดมีฝนตกอย่างหนักท าให้เกิดน้ าท่วมอย่างฉับพลันในโรงงานของผู้
เอาประกันภัย 
 ข. สุนัขจรจัดปีนข้ามรั้วเข้ามาท าลายข้าวของในบ้านของผู้เอาประกันภัย 
 ค. ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยลอบวางเพลิงโรงงานที่เอาประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยไม่มี
ส่วนรู้เห็น 



 ง. พนักงานรับเหมาก่อสร้างที่เข้ามาท างานต่อเติมในโรงแรมที่เอาประกันภัยยกบันไดฟาดโดนประตู
กระจกของห้องอาหารโดยมิได้ต้ังใจ 
 

60. ในบางกรณีหากวินาศภัยท่ีเกิดขึ้นนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยอาจ
จ าเป็นต้องตกลงจ่ายเงินไปจ านวนหนึ่ง เพื่อเป็นการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าอะไร 
 ก. Replacement     ข. Ex-Gratia Payment 
 ค. Cash Payment    ง. Indemnity 
 

61. องค์ประกอบของหลักสุจริตใจอย่างยิ่ง ไดแก่ 
 ก. การเปิดเผยข้อความจริงและไม่แถลงข้อความเท็จ 
 ข. การปกปิดข้อความจริงและบิดเบือนข้อความเท็จ 
 ค. การบิดเบือนข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จ 
 ง. การแถลงข้อความเท็จและการสร้างความเข้าใจผิด 
 

62. การหักค่าเสื่อมขณะค านวณจ านวนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการปฏิบัติตามหลักข้อใด 
 ก. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ข. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ค. หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
 ง. หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง 
 

63. ข้อใดคือการจัดการด้านการเสี่ยงภัย 
 ก. การหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัย   ข. การลดความเสี่ยงภัย 
 ค. การโอนความเสี่ยงภัย    ง. ถูกทุกข้อ 
 

64. ข้อใดคือความหมายของ”สภาวะภัยทางศีลธรรม” (Moral Hazard) 
 ก. ผู้เอาประกันภัยมีเจตนาท าผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
 ข. สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียที่ติดกับตัววัตถุที่เอาประกันภัย 
 ค. สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากอุปนิสัยของผู้เอาประกันภัย 

ง. สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียโดยเจตนาทุจริตของผู้เอาประกันภัย 
 

65. ท่ีมาของรายได้ของธุรกิจประกันภัยมาจากแหล่งใดบ้าง 
 ก. การรับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัย 
 ข. การน าเบี้ยประกันภัยไปลงทุนตามกฎหมายก าหนด 
 ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 ง. ผิดทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 

66. รายจ่ายข้อใดท่ีเป็นรายจ่ายท่ีบริษัทประกันภัยไม่สามารถควบคุมได้ล่วงหน้า 



 ก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ   ข. ค่าสินไหมทดแทน 
 ค. ค่าบ าเหน็จหรือนายหน้า   ง. ถูกทุกข้อ 
 

67. วิธีการจัดการความเสี่ยงแบบใดท่ีธุรกิจประกันภัยถือเป็น “Self - Insurance” 
 ก. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย   ข. การป้องกันความเสี่ยงภัย 
 ค. การปกป้องการเสี่ยงภัย   ง. การเก็บความเสี่ยงภัยไว้เอง 
 

68. ข้อใดคือความส าคัญของเอกสารแนบท้าย 
 ก. เพื่อแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง 
 ข. เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค. เพื่อลดหรือเพิ่มขอบเขตข้อตกลงคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

69. การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (Endorsement) หมายถึง 
 ก. ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความเดิมในกรมธรรม์
ประกันภัย 
 ข. ผู้เอาประกันภัยสามารถโอนส่วนได้เสียในลักษณะ”โอนลอย” ได้ 
 ค. ผู้รับประกันภัยต้องใช้วิธีเขียนเท่านั้น ห้ามพิมพ์หรือถ่ายส าเนาโดยเด็ดขาด 
 ง. ข้อความแสดงความประสงค์ในการท าประกันภัย 
 

70. การเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่า (Under Insurance) หมายถึง 
 ก. การที่ผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน 
 ข. การที่ผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน 
 ค. การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน 
 ง. การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลย วิชาความรู้ท่ัวไป 

 

 

ข้อ1.  ง ข้อ11.  ง ข้อ21.  ก ข้อ31.  ก ข้อ41.  ค ข้อ51.  ข ข้อ61.  ก 

ข้อ2.  ง ข้อ12.  ง ข้อ22.  ข ข้อ32.  ก ข้อ42.  ง ข้อ52.  ข ข้อ62.  ข 

ข้อ3.  ง ข้อ13.  ค ข้อ23.  ข ข้อ33.  ง ข้อ43.  ง ข้อ53.  ก ข้อ63.  ง 

ข้อ4.  ก ข้อ14.  ก ข้อ24.  ค ข้อ34.  ง ข้อ44.  ค ข้อ54.  ง ข้อ64.  ง 

ข้อ5.  ข ข้อ15.  ง ข้อ25.  ข ข้อ35.  ค ข้อ45.  ก ข้อ55.  ง ข้อ65.  ค 

ข้อ6.  ข ข้อ16.  ง ข้อ26.  ง ข้อ36.  ค ข้อ46.  ข ข้อ56.  ก ข้อ66.  ข 

ข้อ7.  ค ข้อ17.  ก ข้อ27.  ง ข้อ37.  ก ข้อ47.  ง ข้อ57.  ค ข้อ67.  ง 

ข้อ8.  ง ข้อ18.  ค ข้อ28.  ก ข้อ38.  ข ข้อ48.  ค ข้อ58.  ก ข้อ68.  ง 

ข้อ9.  ง ข้อ19.  ข ข้อ29.  ง ข้อ39.  ค ข้อ49.  ก ข้อ59.  ง ข้อ69.  ก 

ข้อ10.  ง ข้อ20.  ง ข้อ30.  ค ข้อ40.  ค ข้อ50.  ข ข้อ60.  ข ข้อ70.  ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ประกันวินาศภัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีกฎหมายท่ีใช้ก ากับคือ 
 ก. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต(ฉบับที่2) พ.ศ.
2551 
 ข. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่2) 
พ.ศ.2551 
 ค. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 
 ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
 

2. บริษัทท่ีจะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ จะต้องได้รับอนุญาตจาก 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
 

3. นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2551 คือ 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

4. บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ จะตั้งสาขาของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ได้
หรือไม่ 
 ก. ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต 
 ข. ได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

 ค. ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
 ง. ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ห้ามไว้ 
 

5. บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมิใช่สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศจะเปิดสาขาได้ต้องได้รับใบอนุญาต
จากใคร 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   ข. นายทะเบียน 

 ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย์     ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

6. สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย
แล้ว จะด าเนินการเปิดสาขาเพิ่มอีก ได้หรือไม่ 



 ก. ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 ข. ได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตให้เปิดสาขาจากนายทะเบียน 

 ค. ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ห้ามไว้ 
 ง. ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพราะบริษัทประกันภัยมีสิทธิกระท าได้ 
 

7. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับท่ี2) พ.ศ.
2551 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก ากับใคร 
 ก. สาขาของบริษัทประกันวินาศภัย 
 ข. บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ค. ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

8. บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะควบรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นได้หรือไม่ 
 ก. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข.ไม่ได้เน่ืองจากกฎหมายห้ามไว้ 
 ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากทะเบียน 

 ง. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

9. บริษัทรุ่งฟ้าประกันชีวิต จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิตและบริษัท ทอแสงประกันภัย จ ากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ท้ังสองบริษัทประสงค์จะควบรวมบริษัทเข้าด้วยกัน จะกระท าได้หรือไม่ 
 ก. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ไม่ได้เนื่องจากกฎหมายห้ามไว้ 
 ค.ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง 
 ง. ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่ากระกระทรวงการคลัง 
 

10. บริษัทประกันวินาศภัย ต้องจัดสรรเงินส ารองไว้เพื่อ 
 ก. เงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันภัย 
 ข. เงินส ารองส าหรับค่าสินไหมทดแทน 

 ค.เงินส ารอง เพื่อการอ่ืนตามที่ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกาศก าหนด 

 ง. ถูกทุกข้อ 
 

11. ค าว่า “ตัวแทนประกันวินาศภัย” ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 หมายความว่า 
 ก. ผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 
 ข. ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันภัย 
 ค. ผู้ซึ่งชี้ช่องให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันภัย โดยหวังบ าเหน็จเน่ืองจากการน้ัน 



 ง. ผู้ซึ่งจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันภัย โดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการน้ัน 
 

12. ค าว่า “นายหน้าประกันวินาศภัย” ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 หมายความว่า 
 ก. ผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 
 ข. ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระท าเพื่อบ าเหน็จ
เน่ืองจากการน้ัน 

 ค. ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เพื่อบ าเหน็จ
เน่ืองจากการน้ัน 

 ง. ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้มีอ านาจตกลงรับประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย 
 

13. บริษัทประกันภัยจะตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดต่อไปนี้ ให้เป็นผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย 
 ก. ตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ข. นายหน้าประกันวินาศภัย 
 ค. พนักงานของบริษัทประกันภัยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน 

 ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และข้อ ค.  
 

14. ผู้ท่ีจะท าการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องได้รับอนุญาตจาก 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 ค. นายทะเบียน      ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

15. ผู้ใดกระท าการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษ 

 ก. จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ข. จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ค. จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ง. จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

16. นายเด็ดดวงซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว จะมาขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอีกจะ
กระท าได้หรือไม่ 
 ก. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากบริษัทประกันวินาศภัย 
 ข. ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายห้ามไว้ 
 ค. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน 

 ง. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

17. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2551 ได้ก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเร่ืองอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยไว้อย่างไร 
 ก. ต้องมีอายุ 15 ปี ข. ต้องมีอายุ 18 ปี ค. ต้องมีอายุ 19 ปี ง. บรรลุนิติภาวะ 
 



18. ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง 
 ก. เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ข. บุคคลอ่ืนอาจยืมไปใช้เพื่อขอรับค่าบ าเหน็จนายหน้าจากบริษัทประกันภัยได้ 
 ค. บุคคลอ่ืนอาจยืมไปแสดงต่อผู้เอาประกันภัยในการชักชวนให้มาท าสัญญาประกันภัยได้ 
 ง. บุคคลอ่ืนอาจยืมไปใช้เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยช่วงได้ 
 

19. บริษัทประกันวินาศภัย จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลท่ีจะช่วยให้มีการท าสัญญาประกันวินาศภัย โดยบุคคล
นั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ได้หรือไม่ 
 ก. ได้ โดยไม่มีเงื่อนไข 
 ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ 
 ค. ได้ ถ้าได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนเป็นรายๆไป 

 ง. ได้ ถ้าได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรายๆไป 
 

20. ผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย คือ 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 ค. นายทะเบียน 

 ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

21. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องท าตามแบบท่ีบุคคลใดก าหนด 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 ค. นายทะเบียน 

 ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

22. นายไบเล่ อายุ25ปี มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศมาเลเซีย ได้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
แล้ว จึงมายื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ดังนี้นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัยให้นายแดง ได้หรือไม่ 
 ก. ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายก าหนดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 
 ข. ได้ โดยยื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อนายทะเบียน 

 ค. ได้ โดยยื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ง. ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้ขอจะต้องมีภูมิล าเนาในประเทศ 
 

23. ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดต่อไปนี้ และยังไม่พ้นโทษเกินกว่า 5 ปี จะท าให้ขาดคุณสมบัติใน
การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย คือ 
 ก. ลักทรัพย์     ข. ชิงทรัพย์ 



 ค. ฆ่าคนตาย     ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.  
 

24. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ก. เป็นผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกฐานฆ่าคนตาย 
 ข. เป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 ค. เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
 

25. นายหน้าประกันวินาศภัยท่ีต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท า
โดยสุจริต จะต้องพ้นโทษมาแล้วกี่ปี จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีก 
 ก. หนึ่งปี  ข. สองปี  ค. สามปี  ง. ห้าปี 
 

26. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ก. บรรลุนิติภาวะ    ข. มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
 ค. ไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย   ง. ถูกทุกข้อ 
 

27. ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ก. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ข. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 ค. สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

28. ผู้ท่ีเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว 
จะต้องรอให้พ้นระยะเวลากี่ปี จึงจะสามรถขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
 ก. หนึ่งปี  ข. สองปี  ค. สามปี  ง. ห้าปี 
 

29. นายเหลือเฟือ นายหน้าประกนวินาศภัยถูกศาลพิพากษาจ าคุกฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา ดังนี้จะมีผลกระทบต่อ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของนายเหลือง หรือไม่ 
 ก. ไม่มีผลกระทบเพราะไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 

 ข. มีผลกระทบเป็นเหตุให้นายเหลือเฟือไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปี
ถัดไปได้ 
 ค. มีผลกระทบเป็นเหตุให้ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของนายเหลือเฟือสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่
ศาลพิพากษา 
 ง. มีผลกระทบเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของนาย
เหลืองได้ 
 



30. ข้อใดเปน็เหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ก. ถูกศาลพิพากษาจ าคุกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา 
 ข. ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ค. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

31. นางชมนาถจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4 จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้หรือไม่ 
 ก. ไม่ได้ 
 ข. ได้ ถ้านายทะเบียนเห็นสมควร 
 ค. ได้ ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยยินยอม 

 ง. ได้ ถ้าสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ก าหนดห้ามไว้ และนางชมนาถ
ไม่ได้ขาดคุณสมบัติข้ออ่ืน 
 

32. บุคคลใดที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
 ก. บุคคลธรรมดา    ข. นิติบุคคล 
 ค. เป็นได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  ง. ถูกทุกข้อ 
 

33. นายสมยศ ประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตาม
หลักสูตรและวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนดไว้แล้ว จึงมาขอยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียน  ระหว่างท่ียังไม่ได้รับใบอนุญาตนายสมยศได้ไป
ชักชวนให้นางสมหญิง ท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท เช่นนี้นายสมยศจะมีความผิดหรือไม่ 
 ก. ไม่มีความผิด เพราะถือว่าได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยอยู่แล้ว 
 ข. ไม่มีความผิด เพราะได้ยื่นใบค าขอรับใบอนุญาตไว้แล้ว 
 ค. มีความผิด เพราะยังไม่ได้รับใบอนุญาต 
 ง. ไม่มีความผิด เพราะสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้แล้ว 
 

34. การยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการอย่างไร 
 ก. ยื่นใบค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ผู้นั้นประสงค์จะเป็นตัวแทนประกัน
วินาศภัยต่อนายทะเบียน 

 ข. ต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแนบมาพร้อมกับใบค า
ขอรับใบอนุญาต 
 ค. ใช้แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาตและหนังสือแสดงความต้องการตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 ง. จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก. ข. และข้อ ค. 
 

35. นายเทพพร จะยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยโดยไม่ระบุว่าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของ
บริษัทประกันภัยใด ดังนี้จะท าได้หรือไม่ 



 ก. ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ 
 ข. ได้ โดยขออนุญาตจากนายทะเบียน 

 ค. ได้ โดยแจ้งว่าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยใดให้นายทะเบียนทราบภายหลัง 
 ง. ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ก าหนดไว้ 
 

36. ตัวแทนประกันวินาศภัย จะรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันภัย ได้หรือไม่ 
 ก. ได้ โดยไม่ต้องรับมอบอ านาจจากบริษัทประกันภัย 
 ข. ได้ โดยได้รับมอบอ านาจจากนายทะเบียน 

 ค. ได้ โดยได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย 
 ง. ไม่ได้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ห้ามไว้ 
 

37. ตัวแทนประกันวินาศภัย จะท าสัญญาประกันวินาศภัยในนามของบริษัทประกันภัย ได้หรือไม่ 
 ก. ได้ โดยไม่ต้องรับมอบอ านาจจากบริษัทประกันภัย 
 ข. ได้ โดยได้รับมอบอ านาจจากนายทะเบียน 

 ค. ได้ โดยได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสอจากบริษัทประกันภัย 
 ง. ไม่ได้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ห้ามไว้ 
 

38. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2551 ก าหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีส านักงานของตนเองหรือไม่ 
 ก. ก าหนดไว้เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน 

 ข. ไมได้ก าหนดไว้ 
 ค. แล้วแต่นายทะเบียนจะก าหนด 
 ง. ก าหนดไว้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 

39. ตามท่ีพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2551 ก าหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องจัดท าสมุดทะเบียนแลสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของตนหรือไม่ 
 ก. ไม่ได้ก าหนดไว้    ข. ต้องจัดท า 
 ค. ต้องจัดท าเมื่อนายทะเบียนมีค าสั่ง  ง. ต้องจัดท า เว้นแต่นายทะเบียนจะมีค าสั่ง 
 

40. นางสาวปุ้ยเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้กระท าการรับเบี้ยประกันในนามของบริษัทประกันภัยโดยมิได้รับ
มอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย จะมีโทษสถานใด 
 ก. จ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ข. จ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ค. จ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 



 ง. จ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

41. หนังสือมอบอ านาจให้นายหน้าประกันวินาศภัยรับเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย ต้องท าตามแบบท่ีผู้ใด
ก าหนด 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 ค. นายทะเบียน 

 ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

42. นางสาวอั้มเป็นพนักงานบริษัท รุ่งเจริญประกันภัย จ ากัด บริษัทได้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานให้เก็บเบี้ย
ประกันภัย แต่นางสาวอั้มยังไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย นางสาวอั้มจะมีสิทธิไปชักชวนให้นายด า
ท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท รุ่งเจริญประกันภัย จ ากัด ได้หรือไม่ 
 ก. มีสิทธิ เพราะมีบัตรประจ าตัวพนักงานเก็บเบี้ยประกันภัยแล้ว 
 ข. มีสิทธิ เพราะเมื่อรับเบี้ยประกันภัยได้ ก็ย่อมชักชวนให้นายด าท าสัญญาประกันวินาศภัยกับทางบริษัทได้ 
 ค. ไม่มีสิทธิ เพราะ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ห้ามไว้ 
 ง. มีสิทธิ ถ้าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 

43. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีก าหนดอายุกี่ปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตครั้งแรก 
 ก. หนึ่งปี  ข. สองปี  ค. สามปี  ง.ห้าปี 
 

44. ผู้ใดได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองปีติดต่อกันแล้ว และได้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตในปีต่อไป ใบอนุญาตท่ีออกคร้ังต่อไปนี้ จะมีก าหนดอายุกี่ปี 
 ก. หนึ่งปี  ข. สองปี  ค. สามปี  ง.ห้าปี 
 

45. การยื่นค าขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ผู้ขอจะต้องยืนค าขอต่อใบอนุญาตตามแบบท่ีผู้ใด
ก าหนด 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 ค. นายทะเบียน 

 ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

46. นายหน้าประกันวินาศภัยประสงค์จะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตของตน จะต้องยื่นค าขอต่อภายในก าหนดกี่วัน 
ก่อนท่ีใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 
 ก. สิบห้าวัน  ข. หนึ่งเดือน  ค. สองเดือน  ง. สามเดือน 
 



47. นายด าต้องการให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแบบตลอดชีพ เพื่อจะได้ไม่ต้องต่อ
ใบอนุญาต จะกระท าไดหรือไม่ 
 ก. ได้ แต่ต้องต้องเสียค่าธรรมเนียมแบบอัตราพิเศษ 

 ข. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน 

 ค. ได้แต่ขออนุญาตจากรัฐมนตรี 
 ง. ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 มิได้บัญญัติไว้ 
 

48. นายหน้าประกันวินาศภัย ท่ีประสงค์จะยื่นค าขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องยื่นค าขอต่อ
ใบอนุญาตจากผู้ใด 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 ค. นายทะเบียน 

 ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

49. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจะสิ้นสุดลง ในกรณีใดบ้าง 
 ก. ขาดต่ออายุใบอนุญาต 
 ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 ค. ผู้ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิต 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

50. ผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย คือ 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 ค. นายทะเบียน 

 ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เฉลย วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2551 
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วิชาประกันทางทะเลและขนส่ง 
(มารีน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองภัยจากสงครามในกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล หากเกิดความ
เสียหายจากสงคราม จะได้รับความคุ้มครอง ได้หรือไม่ 
 ก. ได้ เฉพาะสินค้าที่อยู่ ณ เมืองท่าต้นทาง 
 ข. ได้ เฉพาะสินค้าที่อยู่บนเรือเดินสมุทร 
 ค. ได้ เฉพาะสินค้าที่อยู่ในโกดังเก็บสินค้า 
 ง. ได้ เฉพาะสินค้าที่อยู่บนรถบรรทุก 
 

2. โดยท่ัวไปการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้รับประกันภัยจะเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มในกรณีท่ีเรือมีอายุ
มากกว่า 
 ก. 10 ปี   ข. 15 ปี   ค. 20 ปี   ง. 25 ปี 
 

3. หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลมีผลบังคับแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะเปลี่ยน
จุดหมายปลายทางได้หรือไม่ 
 ก. ได้ เมื่อมีการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลง 
 ข. ได้ เมื่อมีการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยได้ตกลงค่าเบี้ยประกันภัยและปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ 
 ค. แก้ไขไม่ได้ 
 ง. กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแจ้งผู้รับประกันภัย 
 

4. ข้อใดไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเปิด 
 ก. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติส าหรับสินค้าทุกเที่ยว 
 ข. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถล่วงหน้าได้ว่าอัตราเบี้ยประกันภัยจะเป็นเท่าใด 
 ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแจ้งผู้รับประกันภัย เมื่อมีสินค้าเข้ามาในระหว่างปี 
 ง. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมท าประกันภัย 
 

5. ข้อใดเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 
 ก. เรือที่ใช้ในการขนส่ง     ข. เส้นทางการขนส่ง 
 ค. ลักษณะของหีบห่อที่บรรจุสินค้า   ง. ถูกทุกข้อ 
 

6. ข้อใดมิใช่ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล 
 ก. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่เหมาะสม 
 ข. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการมีภาระหนี้สินของเจ้าของเรือ 
 ค. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสียสละในความเสียหายร่วม (General Average) 
 ง. ความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้า 
 

7. การผิดนัดทางการเงินของเจ้าของเรือท าให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าของผู้เอาประกันภัย ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลหรือไม่ 
 ก. ไม่ได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย 



 ข. ไม่ได้ หากสินค้านั้นอยู่ในเรือเดินสมุทร 
 ค. ไม่ได้ เพราะไม่แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 
 ง. ได้ ถ้ามีการตกลงไว้กับผู้เอาประกันภัย 
 

8. กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล จะสิ้นสุดเมื่อใด 
 ก. ส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าปลายทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข. ครบก าหนด 60 วันหลังจากสินค้าได้ถูกขนถ่ายขึ้นจากเรือเดินทะเล ณ เมืองท่าปลายทาง 
 ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลัง 
 

9. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ข้อใดมิใช่หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัย 
 ก. จัดส่งหลักฐานเกี่ยวกับจ านวนเงินเอาประกันภัยเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ข. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
 ค. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรือและเส้นทางเดินเรือ 
 ง. จัดหาผู้ส ารวจภัยเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น 
 

10. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ค าว่า “salvage” หมายถึง 
 ก. การกู้ภัย  ข. ค่ากู้ภัย  ค. ซากทรัพย์  ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ 
 

11. ข้อใดก าหนดความเสียหายท่ัวไป “General Average” ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลหมายถึงอะไร 
 ก. ความเสียหายอันเกิดจากกระท าโดยอุบัติเหตุและเป็นความเสียหายซึ่งฝ่ายต่างๆที่มีส่วนได้เสียต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบ 
 ข. ความเสียหายอันเกิดจากกระท าโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัยเพื่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของส่วนรวม 
 ค. ความเสียหายอันเกิดจากกระท าโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัยเพื่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของส่วนรวม ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินทุกฝ่ายทั้งหมดต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
 ง. ความเสียหายอันเกิดจากกระท าโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะที่เกิดภัยเพื่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของส่วนรวม ซึ่งเจ้าของเรือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 

12. ความเสียหายเฉพาะ (Particular Average) ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คืออะไร 
 ก.ความเสียซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระท าอย่างจงใจในสภาวะที่เกิดภัย เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม โดย
มีผลเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหาย 
 ข. ความเสียซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรงและมีผลเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหาย 
 ค. ความเสียซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระท าอย่างจงใจในสภาวะที่เกิดภัย เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมและ
เจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดต้องร่วมกันรับผิดชอบ 



 ง. ความเสียซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรงและเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดต้องร่วมกัน
รับผิดชอบ 
 

13. การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินใดบ้าง 
 ก. โครงสร้างตัวเรือ เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา 
 ข. โครงสร้างตัวเรือและสิ่งติดตั้งตรึงตรา 
 ค. โครงสร้างตัวเรือ 
 ง. โครงสร้างตัวเรือและเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรือ 
 

14. ในการประกันภัยตัวเรือแบบเฉพาะเท่ียว (Voyage Policy) การสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
 ก. ถึงวันและเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข. เรือได้ถึงเมืองท่าปลายทางที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค. ครบก าหนด 7 วันหลังจากที่เรือได้ถึงเมืองท่าปลายทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง. ครบก าหนด 10 วันหลังจากที่เรือได้ถึงเมืองท่าปลายทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

15. หากกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือก าหนดเวลาสิ้นสุดในช่วงท่ีเรือท่ีเอาประกันภัยยังอยู่ในทะเล ผู้เอาประกันภัย
ต้องด าเนินการอย่างไร 
 ก. ขอขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ 1 เดือน 
 ข. ต้องแจ้งให้รับประกันภัยทราบก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค. ขอขยายระยะเวลาออกไปอัตโนมัติ โดยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ขยายออกไปเมื่อ
สิ้นสุดการเดินทาง 
 ง. ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย และจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มใน
ลักษณะรายเดือน 
 

16. ข้อใดอธิบายลักษณะเรือแบบ Liner vessel ได้ดีที่สุด 
 ก. ไม่มีเส้นทางและตารางเวลาที่แน่นอน 
 ข. มีเส้นทางเดินเรือประจ า มีตารางเดินเรือแน่นอน 
 ค. ใช้ขนส่งสินค้าแบบกอง ไม่มีการบรรจุหีบห่อ 
 ง. เรือแบบธรรมดาหรือดั้งเดิมไม่มีการใช้ตู้คอนเทรนเนอร์ 
 

17. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ความคุ้มครองของ Institute War Clauses (Cargo) สิ้นสุดเมื่อใด 
 ก. เมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลที่ท่าปลายทาง 
 ข. เมื่อสินค้ามาถึงยังท่าปลายทาง 
 ค. เมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลที่ท่าเรือปลายทาง หรือเมื่อครบก าหนด 7 วันนับจากวันที่สินค้า
มาถึงยังท่าเรือปลายทาง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 



 ง. เมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลที่ท่าเรือปลายทาง หรือเมื่อครบก าหนด 15 วันนับจากวันที่สินค้า
มาถึงยังท่าเรือปลายทาง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
 

18. เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หมายถึงอะไร 
 ก. ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้าเฉพาะที่อยู่ในโกดัง ณ เมืองท่าต้นทาง 
 ข. ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้าจนกระทั่งสินค้าขึ้นสู่เรือเดินสมุทร ณ เมืองท่าต้นทาง 
 ค. ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้าจนกระทั่งสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินเรือทะเล ณ เมืองท่าปลายทาง 
 ง. ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบสินค้าจนกระทั่งสินค้าถูกขนส่งถึงโกดังของผู้ซื้อสินค้า 
 

19. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล สินค้าต่อไปนี้ ข้อใดเหมาะสมกับการท าประกันภัยตามเงื่อนไข ICC (C) 
มากกว่าสินค้าอื่น 
 ก. เคร่ืองจักรกลหนัก อุปกรณ์ก่อสร้าง หนังสัตว์ 
 ข. ผ้า โลหะมีค่า เคมีภัณฑ์ 
 ค. กาแฟ โกโก้ ชา 
 ง. ถ่านหิน แร่ แท่งโลหะ 
 

20. การก าหนดอายุของเรือโดนท่ัวไป จะก าหนดไว้สูงสุดเท่าไหร่ จึงจะถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเข้ามาตรฐานตามเงื่อนไข 
Institute Calssification Clauses 
 ก. 10 ปี       ข. 15 ปี 
 ค. 20 ปี       ง. 25 ป ี
 

21. หลักการพื้นฐานของ INCOTERMS คืออะไร 
 ก. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการซื้อขายระหว่างประเทศ 
 ข. การก าหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในเร่ืองค่าใช้จ่ายและการเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าขากผู้ขาย
ไปยังผู้ซื้อ 
 ค. การก าหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการขนส่งสินค้าและการรับมอบสินค้า 
 ง. การก าหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการขนส่งสินค้าและการรับมอบสินค้าเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการซื้อขายระหว่างประเทศ 
 

22. ข้อใดอธิบายลักษณะเรือแบบ Container Vessel ได้ดีที่สุด 
 ก. เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป    ข. เรือบรรทุกตู้สินค้า 
 ค. มีเส้นทางเดินเรือประจ า มีตารางเดินเรือแน่นอน  ง. ไม่มีเส้นทางและตารางที่แน่นอน 
 

23. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล หน้าท่ีในการพิสูจน์เบื้องต้นว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจะได้รับความ
คุ้มครองหรือไม่เป็นของฝ่ายใด 
 ก. ผู้เอาประกันภัย   

ข. ผู้รับประกันภัย 



 ค. ผู้เอาประกันภัยส าหรับความคุ้มครองแบบ ICC(A)และผู้รับประกันภัยส าหรับความคุ้มครองแบบ 
ICC(B) และ ICC(C) 
 ง. ผู้รับประกันภัยส าหรับความคุ้มครองแบบ ICC (A) และผู้เอาประกันภัยส าหรับความคุ้มครองแบบ ICC( 
B) และ ICC(C) 
 

24. P&I Club คืออะไร 
 ก. กลุ่มของเจ้าของเรือที่รวมตัวกันขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มอ านาจ ในการต่อรองกับบริษัท
ประกันภัย ส าหรับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 ข. กลุ่มของเจ้าของเรือที่รวมตัวกันขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตัว
เรือของสมาชิกจากภัยบางประเภทที่ไม่สามารถเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยทั่วไปได้ 
 ค. กลุ่มเจ้าของเรือที่รวมตัวกันขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตัว
เรือของสมาชิกจากภัยทุกประเภท โดยมิต้องเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยทั่วไป 
 ง. กลุ่มของเจ้าของเรือที่รวมตัวกันขึ้น เพื่อจัดการเร่ืองการก าหนดเส้นทางเดินเรือและเงื่อนไขการขนส่ง
สินค้า 
รวมทั้งพิกัดอัตราค่าระวางเรือ 
 

25. ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล การเปลี่ยนแปลงไปแบบใดท่ีบริษัทประกันภัยถือว่าไม่มีการคุ้มครอง
ต่อไป 
 ก. การจ าเป็นต้องขนส่งสินค้าลงกลางทะเลและขนขึ้นเรือใหม่หรือการถ่ายล าเรือ ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายต่อเรือที่ใช้ขนส่งจนต้องเข้ารับการซ่อมแซมกลางทางหรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนเรือใหม่ 
 ข. เรือแล่นออกนอกเส้นทางไปช่วยเรือล าอื่นที่ก าลังประสบภัยพิบัติ 
 ค. สัญญาการขนส่งจ าต้องสิ้นสุดกลางทาง ด้วยเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
และสินค้าจ าต้องถูกขาย ณ สถานที่นั้น หรือน าส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ก าหนดคร้ังแรก โดยพาหนะอื่น 
 ง. สินค้าซึ่งในทางปฏิบัติต้องขนส่งโดยบรรทุกไว้ใต้ระวางเรือ แต่ได้มีการขนส่งโดยไว้บนดาดฟ้าเรือ 
 

26. ข้อใดอธิบายลักษณะเรือแบบ TRAMP Vessel ได้ดีทีสุ่ด 
 ก. ไม่มีเส้นทางและตารางเวลาที่แน่นอน 
 ข. มีเส้นทางเดินเรือประจ า มีตารางเดินเรือแน่นอน 
 ค. ใช้ขนส่งสินค้าแบบกอง ไม่มีการบรรจุหีบห่อ 
 ง. เรือแบบธรรมดา หรือดั้งเดิม ไม่มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 
 

27. เงื่อนไข New for Old ในการประกันภัยตัวเรือ มีความหมายอย่างไร 
 ก. ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการซ่อมแซมเรือ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา 
 ข. ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจัดหาเรือล าใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยถ้าเรือได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง 
 ค. ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจัดหาเรือให้แก่ผู้เอาประกันภัยถ้าเรือได้รับความเสียหายเสมือนหนึ่งความ
เสียหายสิ้นเชิง 



 ง. ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดในการซ่อมแซมเรือ 
 

28. อัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก าหนดไว้
อย่างไร 
 ก. ก าหนดไว้เป็นช่วงขั้นต่ า-ขั้นสูง ระหว่าง 0.10%-15% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 ข. ก าหนดไว้เป็นขั้นต่ าที่ 0.15% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 ค. ไม่มีการก าหนดใดๆ 
 ง. ก าหนดไว้เฉพาะอัตราขั้นสูงที่ไม่เกิน 5 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 

29. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อสินค้าขึ้นระหว่างการขนส่ง ท่านควรแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากใครบ้าง 
 ก. ผู้รับประกันภัย   ข. ผู้ขนส่ง 
 ค. ผู้รับประกันภัยและผู้ขนส่ง  ง. ผู้รับประกันภัย ผู้ขนส่ง และผู้ขาย 
 

30. ในการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล หากสินค้าเสียหายในขณะขนส่งจากโกดังมาท่าเรือจากการพลิกคว่ า
ของรถบรรทุกที่ท าการขนส่ง จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
 ก. ไม่ได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองถึงการขนส่งระหว่างโกดัง-ท่าเรือ 
 ข. ไม่ได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองถึงความเสียหายจากการที่รถบรรทุกพลิกคว่ า 
 ค. ได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองถึงความเสียหายจากการที่รถบรรทุกพลิกคว่ า 
 ง. ได้ หากมีการซื้อประกันภัยการขนส่งสินค้าทางบกเพิ่มเติม 
 

31. ในการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ข้อใดมิใช่ข้อยกเว้นใน ICC(A) 
 ก. การจงใจท าให้เสียหายหรือท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยการกระท าผิดของ
บุคคลใดๆนอกจากผู้เอาประกันภัย 
 ข. การร่ัวไหลหรือสูญเสียน้ าหนัก หรือปริมาตรตามปกติ หรือการเสื่อมสภาพตามปกติของสินค้า 
 ค. ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากล้มละลายหรือการผิดสัญญาทางการเงินของเจ้าของเรือ 
ผู้จัดการ ผู้เช่าเหมาเรือ หรือผู้ด าเนินการเดินเรือ 
 ง. ความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้อาวุธสงคราม ปรมาณู หรือนิวเคลียร์ หรือ
ปฏิกิริยาที่ 
คล้ายคลึงหรือกัมมันตภาพรังสี 
 

32. ปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนิยมใช้การขนส่งรูปแบบใด 
 ก. ทางเรือเดินทะเลพาณิชย์   ข. ทางสายการบินพาณิชย์ 
 ค. ทางบก เช่นรถยนต์ รถไฟ   ง. การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
 



33. หลักการส าคัญท่ีสุดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คือ ผู้เอา
ประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยในขณะใด 
 ก. เมื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย   ข. เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น 
 ค. ขณะแจ้งเอาประกันภัย    ง. เมื่อเร่ิมต้นการเดินทาง 
 

34. ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือเง่ือนไข Institute Time Clauses มีระยะเวลาความคุ้มครองเป็นแบบใด 
 ก. 6 เดือน  ข. 1 ปี   ค. 2 ปี    ง. 3 ปี 
 

35. กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ตามข้อใด 
 ก. สามารถเอาประกันภัยในวงเงินที่สูงกว่าราคาสินค้าที่ตกลงซื้อขายกันได้ 
 ข. สามารถโอนกรมธรรม์ประกันภัยได้โดยอัตโนมัติ 
 ค. ผู้เอาประกันภัยอาจไม่มีส่วนได้เสียขณะท าประกันภัย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

36. ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ผู้เอาประกันภัยนิยมซื้อความคุ้มครองตามข้อใด 
 ก. ICC(B) 
 ข. ICC(C) Including Tpnd 
 ค. ICC(A) 
 ง. ICC(B) Including Rain,Fresh Water Damages,Sweat and Heat 
 

37. การขายสินค้าตามเงื่อนไข CIF บุคคลใดเป็นผู้จัดท าประกันภัย 
 ก. ผู้ซื้อสินค้า    ข. ผู้ขายสินค้า 
 ค. ผู้ขนส่งสินค้า    ง. ผู้ซื้อหรือผู้ฝากขายฝ่ายใดก็ได้ แล้วแต่ตกลงในสัญญา 
 

38. ท่านควรแนะน าให้ผู้ส่งออกสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง ท าประกันภัยในเง่ือนไข 
 ก. Institute cargo Clauses(A) 
 ข. Institute cargo Clauses(B) 
 ค. Institute Frozen Food Clauses(A) (Excluding Frozen Meat) 
 ง. Institute Frozen Food Clauses(C) 
 

39. ภัยในข้อใดท่ีระบุไว้ในข้อยกเว้น ในกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ แต่สามารถซื้อความ 
คุ้มครองเพิ่มเติมได้ 
 ก. การจลาจล การนัดหยุดงาน 
 ข. การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
 ค. การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม 
 ง. ความเสียหายหรือความสูญเสียอันมีสาเหตุมาจากการแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง 
นิวเคลียร์ 



40. เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกันภัยภายในประเทศ ควรแนะน าให้ผู้ส่งสินค้าน าเข้า สั่งซื้อสินค้าในเงื่อนไขการ
ซื้อขายอะไร 
 ก. FOB   ข. C&F   ค. CIF   ง.ถูกทั้งข้อ ก.และข้อ ข. 
 

41. ข้อใดท่ีไม่ใช่ผลดีของสัญญาประกันภัยสินค้าที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิด (Open Policy) 
 ก. ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติส าหรับทุกเที่ยวสินค้าถึงแม้จะลืมแจ้งประกันภัย 
 ข. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแจ้งเที่ยวการขนส่งเที่ยวต่อเที่ยว แจ้งเป็นรายเดือนพร้อมรายละเอียดได้ 
 ค. ผู้เอาประกันภัยสามารถรู้และตกลงในเงื่อนไขการประกันภัยสินค้าได้ล่วงหน้า 
 ง. ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้สะดวกขึ้น 
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วิชาประกันเบ็ดเตล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. นายสุขใจท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัทประกันภัย 3 แห่งๆละ 100,000 บาท โดยมีข้อตกลง
คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล แห่งละ 10,000 บาท ต่อมานายสุขใจประสบอุบัติเหตุ และได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไป
ท้ังสิ้น 22,000 บาท นายสุขใจสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ท้ังหมดเท่าใด 

 ก. 22,000 บาท       ข. 30,000 บาท 

 ค. 100,000 บาท       ง. 330,000 บาท 
 

2. นายโต๋ ท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลปีแรกโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 
10,000 บาทต่อมานายโต๋ได้พยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ส าเร็จ อย่างไรก็ตามนายโต๋ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปท้ังสิ้น 
12,300 บาท นายโต๋จะได้รับค่าทดแทนหรือไม่อย่างไร 
 ก. ได้รับค่าทดแทนรักษาพยาบาล 10,000 บาท 

 ข. ได้รับค่าทดแทนรักษาพยาบาล 12,300 บาท 

 ค. ไม่ได้รับค่าทดแทนเลย เพราะการพยายามฆ่าตัวตายเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง. ไม่ได้รับทดแทนเลย เพราะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยปีแรก 
 

3. ข้อใดมิใช่ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบมาตรฐาน 

 ก. ความบาดเจ็บทางร่างกายขณะโดยสารเฮลิคอปเตอร์ 
 ข. ความบาดเจ็บทางร่างกายขณะด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า 
 ค. ความบาดเจ็บทางร่างกายขณะเล่นเจ็ทสกีทุกชนิด 
 ง. ความบาดเจ็บทางร่างกายขณะขับขี่รถยนต์ 
 

4. นายจงคิดและนายจงควรได้ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบมาตรฐาน ตามเงื่อนไข อ.บ.1 ไว้คนละ 
1,000,000 บาท โดยนายจงคิดแจ้งว่ามีอาชีพค้าขาย สว่นนายจงควรแจ้งว่ามีอาชีพเป็นพนักงานของสายการบินเหิน
ฟ้า ต่อมาท้ังสองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินสายการบินเหินฟ้าตก โดยมีนายจงคิดอยู่ในฐานะผู้โดยสารและนาย
จงควรอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ าเครื่องบินล าดังกล่าว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อย่างไร 
 ก. จ่ายให้นายจงคิด 1,000,000 บาท และนายจงควร 1,000,000 บาท 

 ข. จ่ายให้นายจงคิด 1,000,000 บาท และนายจงควร 500,000 บาท เนื่องจากเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน้าที่เป็นพนักงานประจ าเคร่ืองบิน 

 ค. จ่ายให้นายจงคิด 1,000,000 บาท แต่ไม่จ่ายให้นายจงควร เพราะอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน
ประจ าเคร่ืองบิน 

 ง. ไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนให้ทั้งคู่ เพราะเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

5. นายเจตน์ท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบมาตรฐาน ตามเงื่อนไข อ.บ.2 ไว้ ต่อมาได้รับอุบัติเหตุถูกตัด
นิ้วหัวแม่มือทิ้ง 2 ข้อ และแผลลุกลามต้องถูกตัดมือตั้งแต่ข้อมือ นายเจตน์จะได้รับค่าทดแทนจากบริษัทประกันภัย
เท่าใด 



 ก. 75% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย   ข. 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
 ค. 50% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย   ง. 25% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 

6.น.ส. นวล ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดนซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไว้ด้วย ต่อมาได้
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์คว่ า ใบหน้าเสียโฉม น.ส.นวล ได้ไปท าศัลยกรรม น.ส.นวลจะเรียกร้องค่าทดแทนจาก
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้หรือไม่ 
 ก. ไม่ได้ เพราะเป็นการท าเพื่อความสวยงามไม่ใช่อุบัติเหตุ 
 ข. ไม่ได้ เพราะการท าศัลยกรรมเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค. ได้ เฉพาะที่จ าเป็น เน่ืองจากความบาดเจ็บแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 ง. ได้ โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ 
 

7. ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง 
 ก. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมีระยะเวลาเอาประกันภัยสั้นกว่าประกันภัยอุบัติเหตุ 
 ข. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไม่คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

 ค. อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ก าหนดเป็นอัตราต่อวัน อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุก าหนดเป็น
อัตราต่อปี 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

8. ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัย
ทราบอย่างไร 
 ก. ภายใน 3 วัน      ข. ภายใน 7 วัน 

 ค.ทันทีโดยไม่ชักช้า     ง. ภายใน 90 วัน 
 

9. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษาแบบมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไข
แบบใด 

 ก. อ.บ.1   ข. อ.บ.2   ค. อ.บ.3   ง. ถูกทุกข้อ 
 

10. การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรไม่คุ้มครองอุบัติเหตุใด 

 ก. จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 ข. จากการโดยสารสายการบินพาณิชย์ 
 ค. จากการท างาน 

 ง. จากการเมาสุรา สารเสพติดจนไม่สามารถครองสติได้ 
 

11. ถ้าหากผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายมากกว่าอาชีพเดิม จะต้องท าอย่างไร 
 ก. ไม่ต้องท าอะไร เพราะจะยังคงได้รับความคุ้มครองเดิม 

 ข. ต้องแจ้งบริษัทรับประกันภัยและจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 

 ค. กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดลงทันทีที่เปลี่ยนอาชีพ 



 ง. ผิดทุกข้อ 
 

12. ข้อใดไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบมาตรฐาน ตามเงื่อนไข อ.บ.1 
 ก. สูญเสียมือ เท้า    ข. สูญเสียสายตา 
 ค. สูญเสียการรับฟัง    ง. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 

13. นางแตงโม ได้ท าประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด โดยมีสัญญาความ
คุ้มครองและผลประโยชน์การคลอดบุตร 30,000 บาท และไม่มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) กลับจากการท า
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มได้ 7 เดือน นางแตงโมได้ไปคลอดบุตรด้วยการผ่าท้องท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเสีย
ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น28,000 บาทนางโมเมจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันเท่าใด 

 ก. ไม่ได้รับเลย     ข. 28,000 บาท 

 ค. 30,000 บาท     ง. 14,000 บาท 
 

14. นางแตงโม ท าประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มไว้กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด โดยมีสัญญาความคุ้มครอง
และผลประโยชน์ดังนี ้
1. การรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 - ค่าห้องและค่าอาหาร 1,000 บาทต่อวันสูงสุด 30 วัน 

 - ค่าบริการท่ัวไป 50,000 บาท 

2. การรักโดยการผ่าตัด 50,000 บาท 

3. การดูแลโดยแพทย์ 2,000 บาทต่อวันสูงสุด 30 วัน 

4. ค่าพยาบาลพิเศษ 1,000 บาทต่อวันสูงสุด 30 วัน 

ต่อมานางแตงโม ประสบอุบัติเหตุโดยข่ีมอเตอร์ไซด์ไปชนรถบรรทุก ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 
- ค่าห้องวันละ 1,200 บาทจ านวน 38 วัน เป็นเงิน 45,600 บาท 

- ค่าบริการท่ัวไป 67,000 บาท 

- ค่าแพทย์วันละ 1,200 บาทจ านวน 38 วันเป็นเงิน 45,600 บาท 

- ค่าพยาบาลพิเศษวันละ 1,000 บาทจ านวน 38 วันเป็นเงิน 38,000 บาท 

นางแตงโม จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท หรือไม่อย่างไร 
 ก. ไม่ได้รับเลย เน่ืองจากการขับขี่มอเตอร์ไซด์เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข. ได้รับ 179,200 บาท 

 ค. ได้รับ 146,000 บาท 

 ง. ได้รับ 163,000 บาท 
 

15. นายทนงศักดิ์ เดินทางไปเท่ียวจังหวัดล าพูน โดยได้ท าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ัวไป
แบบมาตรฐานไว้ โดยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท ในขณะท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูน นายทนงศักดิ์



ได้ถูกชักชวนให้ข้ึนชกมวยสมัครเล่น เมื่อนายทนงศักดิ์ก้าวขึ้นเวทีเกิดพลาดตกบันไดแขนหัก จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ไป 2,000 บาท นายทนงศักดิ์สามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ อย่างไร 
 ก. ไม่ได้ เพราะการชกมวยเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข. ได้ 2,000 บาท 

 ค. ได้ 5,000 บาท 

 ง. ไม่ได้ เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดขึ้นขณะเดินทางไปหรือเดินทางกลับ 
 

16. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลหรือกลุ่มท่ัวไปแบบมาตรฐาน จะเร่ิมต้นความคุ้มครอง
เมื่อใด 

 ก. เร่ิมเมื่อไปถึงสนามบินเพื่อเดินทาง 
 ข. เร่ิมเมื่อตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พักอาศัยเพื่อการเดินทางนั้น 

 ค. เร่ิมเมื่อออกเดินทาง 2 ชั่วโมงก่อนหน้า 
 ง. เร่ิมคุ้มครองทันทีที่กรอบใบค าขอเอาประกันภัยเสร็จ 
 

17. ใครเป็น “ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย” ส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์แบบมาตรฐาน 

 ก. นักท่องเที่ยว     ข. ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
 ค. รัฐบาล     ง. บริษัทประกันภัย 
 

18. กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลใด 

 ก. ผู้โดยสารที่อยู่ในเรือโดยสารหรือก าลังขึ้นหรือลงจากเรือโดยสารน้ัน 

 ข. บุคคลทั่วไปที่ประสบอุบัติเหตุจากเรือ 
 ค. บุคคลที่ยืนรออยู่ที่ท่าน้ า 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

19. ใครเป็นผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง 
 ก. ผู้โดยสารเรือ     ข. ลูกจ้างคนขับเรือ 
 ค. เจ้าของเรือ     ง. กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
 

20. อัตราเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยส าหรับผู้โดยสารเรือรับจ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร 
 ก. อัตราค่าโดยสาร    ข. จ านวนที่น่ังของเรือ 
 ค. อายุงานของคนขับเรือ    ง. ปริมาณเด็กท้ายเรือ 
 

21. โรงงานผสมสารเคมีแห่งหนึ่ง ได้ปล่อยมลพิษจากกากเคมีต่อเนื่องออกมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ชาวบ้าน
เจ็บป่วยจากการได้รับสารเคมีพิษ ซึ่งโรงงานดังกล่าวได้ท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผู้เสียหายจะ
ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือไม่ 
 ก. ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 



 ข. ไม่ได้รับความคุ้มครอง เน่ืองจากมีการระบุชัดเจนไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ 
 ค. ให้ความคุ้มครองต่อเมื่อมีการพิสูจน์ว่าการเจ็บป่วยเกิดจากสารเคมีของโรงงานนั้นจริง 
 ง. ข้อ ก. และข้อ ค. ถูก 
 

22. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 ก. เป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย 
 ข. ความรับผิดนั้นต้องเกิดโดยอุบัติเหตุอันเน่ืองจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย 
 ค. บุคคลผู้ได้รับความเสียหายรวมถึงลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

23. นางสาวสมจิตเปิดร้านเสริมสวย วันเกิดเหตุ น.ส.สมจิตท าน้ าหกในร้านและท าความสะอาดไม่เรียบร้อย ท าให้
ลูกค้าลื่นหกล้มศีรษะแตก น.ส.สมจิตได้ซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย 
จ ากัด ข้อใดถูกต้อง 
 ก. บริษัท รุ่งเรืองประกันภัย จ ากัดไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นความประมาทเลินเล่อของ น.ส.สมจิตเอง 
 ข. บริษัท รุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด ต้องชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกค้าของ น.ส.สมจิตเพราะเป็นความ
รับผิดตามกฎหมายของ น.ส.สมใจ 
 ค. ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องจากใครได้ เน่ืองจากหกล้มเอง 
 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 

24. บุคคลใดที่สามารถซื้อประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ก. บุคคลทั่วไป  ข. แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญช ี ค. นายจ้าง ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

25. บริษัท อิ่มใจ จ ากัด เป็นผู้ผลิตเคร่ืองป้องกันไฟร่ัว ไฟดูด นายสมรักษ์ได้ซื้อเคร่ืองดังกล่าวนี้ไปใช้ ปรากฏว่า
หลังจากใช้งานไปได้ 1 อาทิตย์เคร่ืองดังกล่าวไม่ท างาน นายสมรักษ์จึงได้น าเคร่ืองมาคืนบริษัท อิ่มใจ จ ากั ดและ
บริษัท อิ่มใจ จ ากัดได้เรียกร้องค่าชดใช้จากบริษัท สบายประกันภัย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยความรับผิดตาม
กฏหมายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท อิ่มใจ จ ากัด อยากทราบว่าบริษัท สบายประกันภัย จ ากัด ต้อง
รับผิดชอบหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ก. บริษัท สบายประกันภัย จ ากัด ต้องรับผิดชอบชดใช้เฉพาะเป็นความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ 
 ข. บริษัท สบายประกันภัย จ ากัด ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองความเสียหาย 
เน่ืองมาจากการที่ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ท างานตามหน้าที่ 
 ค. บริษัท สบายประกันภัย จ ากัด ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเคร่ืองดังกล่าวมีการใช้งานแล้ว 
 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 

26. ปัจจุบันท่านจะเห็นว่ามีการติดตั้งป้ายโฆษณาอยู่บริเวณหลังคาของอาคารบ้านเรือน หรือบริเวณแยกริมถนนท่ี
มีผู้สัญจรไปมา กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณามีเจตนาให้ความคุ้มครองข้อใด 

 ก. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา 



 ข. ความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้สัญจรไปมา 
 ค. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา 
 ง.ถูกทุกข้อ 
 

27. กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา โดยปกติจะมีการก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างไร 
 ก. ซื้อแต่ละช่วงของการติดต้ังเปลี่ยนป้าย 
 ข. ซื้อเป็นกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง 1 ปี 
 ค. ซื้อเป็นกรมธรรม์ประกันภัยระยะเวลายาวตามอายุการใช้งานของป้าย 
 ง. ซื้อเฉพาะช่วงที่ป้ายมีการจองพื้นที่โฆษณา 
 

28. ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับรางวัลพิเศษส าหรับ “โฮล อิน วัน”กี่คร้ังในระยะเวลาท่ีเอาประกันภัยของแต่ละ
กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 

 ก. เท่าจ านวนคร้ังที่สามารถท า “โฮล อิน วัน”   ข. 3 คร้ัง 
 ค. 2 คร้ัง      ง. 1 คร้ัง 
 

29. ข้อใดมิใช่ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 

 ก. สงคราม การกบฏ การปฏิวัติ 
 ข. ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอ 
 ค. การสูญเสียหรือการเสียหายของลูกกอล์ฟ 

 ง. การสูญเสียหรือการเสียหายของรถลากถุงกอล์ฟ เน่ืองจากอุบัติเหตุ 
 

30.ความคุ้มครองข้อใดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ ไม่ว่าจะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบ จร.1,แบบจร.2 และ 
แบบ จร.3 

ก. คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ 
ข. คุ้มครองการลักทรัพย์โดยลูกจ้าง 
ค. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ง. ถูกทุกข้อ 

 

31. นายเสวย ได้ท าประกันภัยโจรกรรมแบบ จร.2 ไว้ ต่อมามีคนร้ายลอบเข้าบ้านของนายเสวย เพื่อหวังจะขโมย
ทรัพย์สินด้วยการใช้วัตถุระเบิด ท าให้ประตูบ้านได้รับความเสียหาย นายเสวยจะได้รับการชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้หรือไม่ 
 ก. ไม่ได้ เพราะคนร้ายยังไม่ได้ขโมยทรัพย์สิน 

 ข. ไม่ได้ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบ จร.2 ไม่คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย 
 ค. ได้ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยแบบ จร.2 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 



32. การประกันภัยโจรกรรม จะไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในสถานท่ี ซึ่งถูกทอดท้ิงโดยไม่มีผู้
อยู่อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแลรักษาติดต่อกันเกินกี่วัน 

 ก. 7 วัน   ข. 10 วัน   ค. 15 วัน   ง. 30 วัน 
 

33. กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน “เงิน” ท่ีจะรับประกันภัยได้ หมายถึงข้อใด 

 ก. ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย ข. เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน 

 ค. ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์     ง. ถูกทุกข้อ 
 

34. จ านวนเงินโดยประมาณท่ีขนส่งในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยตามตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
มีไว้เพื่อประโยชน์ใด 
 ก. เพื่อเป็นวงเงินคุ้มครอง 
 ข. เพื่อใช้ในการค านวณและปรับปรุงเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องเหมาะสม 

 ค. เพื่อเป็นข้อมูลของผู้เอาประกันภัยเอง 
 ง. ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด 
 

35. บริษัท เอื้อบุญ จ ากัด มีกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ถูกโจรกรรมตู้นิรภัยไปท้ังตู้ หากซื้อความคุ้มครองเงิน
สดในตู้ไว้ 100,000 บาทและตัวตู้ 10,000 บาท จะได้รับความคุ้มครองอย่างไร 
 ก. ไม่คุ้มครอง เพราะถูกยกไปทั้งตู้ 
 ข. คุ้มครองเฉพาะเงินสด 100,000 บาท เพราะตู้ไม่ได้รับความเสียหาย 
 ค. คุ้มครองเฉพาะตู้ 100,000 บาท เพราะเงนิสดไม่รู้ว่าหายไปจริงหรือไม่ 
 ง. คุ้มครองทั้งหมด 110,000 บาท 
 

36. ในการประกันภัยความซื่อสัตย์ ถ้านายจ้างทราบถึงการฉ้อโกงหรือการยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว และ
นายจ้างยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นผลอย่างไร 
 ก. กรมธรรม์จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่นายจ้างกระท าเช่นน้ัน 

 ข. กรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อไป 

 ค. กรมธรรม์จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่พนักงานหรือลูกจ้างทุจริต 

 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

37. ภรรยาลูกจ้าง ในขณะมาเยี่ยมลูกจ้างได้ขโมยสินค้าไปด้วย การประกันภัยความซื่อสัตย์ให้ความคุ้มครอง
อย่างไร 
 ก. ไม่คุ้มครอง หากลูกจ้างไม่มีส่วนรู้เห็น 

 ข. ไม่คุ้มครอง เพราะกระท าการในเวลาท างาน 

 ค. คุ้มครอง เพราะเป็นภรรยาลูกจ้าง 
 ง. คุ้มครอง หากลูกจ้างมีส่วนรู้เห็น 



38. การประกันภัยกระจกนั้น หากเป็นกระจกชนิดพิเศษท่ีมีราคาสูง เช่น กระจกกันกระสุน สามารถเอาประกันภัย
ได้หรือไม่ 
 ก. ไม่ได้ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะกระจกธรรมดาเท่านั้น 

 ข. ไม่ได้ เพราะกระจกพิเศษมีความปลอดภัยอยู่ในตัวแล้ว 
 ค. ได้ แต่ต้องระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้ชัดเจน 

 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

39. หากคนร้ายท าลายกระจกอาคารของท่าน และโจรกรรมทรัพย์สินในอาคาร ความเสียหายต่อกระจกและ
ทรัพย์สิน จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกระจก หรือไม่ 
 ก. ได้รับความคุ้มครอง เฉพาะความสูญหายต่อทรัพย์สิน 

 ข. ได้รับความคุ้มครอง เฉพาะความเสียหายต่อกระจก 
 ค. ได้รับความคุ้มครอง ทั้งความเสียหายต่อกระจกและความสูญหายทรัพย์สิน 

 ง. ไม่ได้รับความคุ้มครอง ทั้งความเสียหายต่อกระจกและความสูญหายต่อทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
เฉลย วิชาประกันเบ็ดเตล็ด  
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วิชาประกันอัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หน้าท่ีรักษาทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยหลังจากเกิดอัคคีภัยเป็นหน้าท่ีของผู้ใด 
 ก. บริษัทประกันภัย    ข. ผู้เอาประกันภัย 
 ค. ผู้ส ารวจภัย     ง. ตัวแทนและนายหน้า 
 

2. ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน จะให้ความคุ้มครอง “โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ” ส าหรับความเสียหาย
ไม่เกิน....บาท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น 
 ก. 2,000 บาท     ข. 3,000 บาท 
 ค. 5,000 บาท     ง. 10,000 บาท 
 

3. ข้อใดมิใช่ทรัพย์สินซึ่งจัดเป็นข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
 ก. เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณี    
 ข. สินค้าที่อยู่ในความดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ 
 ค. กล้องถ่ายรูป 
 ง. วัตถุโบราณ 
 

4. หากผู้เอาประกันภัยท าประกันอัคคีภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัย โดยไม่ผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศ
ภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละเท่าไร 
 ก. ไม่เกินร้อยละ 12    ข. ไม่เกินร้อยละ 18 
 ค. ไม่เกินร้อยละ 20    ง. ไม่เกินร้อยละ 23 
 

5. โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งได้ท าประกันอัคคีภัยตัวอาคาร เคร่ืองจักร และสต๊อกสินค้าไว้กับบริษัท ชื่นชมประกันภัย 
จ ากัด โดยซื้อความคุ้มครองเฉพาะภัยหลักเท่านั้น ต่อมาเกิดเพลิงไหม้บางส่วนของโรงงานขึ้น เมื่อตรวจสอบสาเหตุ
ของเพลิงไหม้ดังกล่าว ปรากฏว่าเกิดจากเคร่ืองจักรตัวหนึ่งเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร อยากทราบว่ากรณีนี้ บริษัท 
ชื่นชมประกันภัย จ ากัดจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างไร 
 ก. จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ข. จ่ายเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้อันเป็นผลต่อเนื่องจากการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร แต่ไม่
จ่ายค่าเสียหายส าหรับมอเตอร์ของเคร่ืองจักร 

ค. ไม่จ่าย เน่ืองจากต้นเหตุความเสียหายไม่ได้เกิดจากไฟไหม้ 
ง. ไม่จ่าย เน่ืองจากไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 

6. ร้านขายผ้าแห่งหนึ่งถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงได้ท าการดับเพลิง เมื่อเพลิงสงบแล้ว ปรากฏว่ามีกองผ้า 
บางส่วนไม่ถูกไฟไหม้ แต่ได้รับความเสียหายจากน้ าที่ใช้ในการดับเพลิง หากร้านขายผ้าแห่งนี้มีการท าประกัน 
อัคคีภัย นอกจากทรัพย์สินท่ีถูกไฟไหม้จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว อยากทราบว่ากองผ้าที่ได้รับความ 
เสียหายจากน้ านั้น จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือไม่ 

ก. ไม่ชดใช้ เนื่องจากไม่คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน 
ข. ไม่ชดใช้ เนื่องจากไม่ได้ซื้อความคุ้มครองถึงภัยเปียกน้ า 



ค.  ชดใช้ เน่ืองจากเป็นความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 

7. นางสาวศรินทร์ ท าประกันอัคคีภัยส านักงานของตนไว้กับบริษัท เต็งหนึ่งประกันภัย จ ากัด โดยมีระยะเวลาเอา
ประกันภัย 1 ปี และเสียเบี้ยประกันภัย 24,000 บาท ต่อมาเมื่อท าประกันภัยไปได้ 4 เดือน บริษัทฯ ได้บอกเลิก
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยดังกล่าว ฉะนั้นบริษัทฯจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ นางสาวศรินทร์ เป็นจ านวนเงิน
เท่าไร 
 ก. 12,000 บาท  ข. 16,000 บาท  ค. 18,000 บาท  ง. 20,000 บาท 
 

8. ข้อใดมิใช่ปัจจัยท่ีใช้ในการคิดเบี้ยประกันอัคคีภัย 
 ก. ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง    ข. ลักษณะภัย/การประกอบอาชีพ 
 ค. สถานที่ตั้งทรัพย์สิน    ง. พฤติกรรมของผู้เอาประกันภัย 
 

9. บริษัทน าเข้าส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เคร่ืองไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ได้ท าการประกันอัคคีภัยอาคารและสต็อกสินค้า
ไว้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยซื้อภัยระเบิดและภัยน้ าท่วมเพิ่มเติม ต่อมาได้เกิดความเสียหายกับสต็อกสินค้า 
เนื่องจากได้มีการร่ัวไหลขึ้นท าให้สินค้าได้รับความเสียหาย ซึ่งบริษัทประกันภัยได้พิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้กับ
บริษัทน าเข้าแห่งนี้ ท่านคิดว่าบริษัทประกันภัยใช้หลักการในข้อใดในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 
 ก. ชดใช้ตามหลักการสินไหมกรุณา(Ex-Gratia Payment) 
 ข. ชดใช้ตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง 
 ค. ชดใช้ตามหลักการเฉลี่ย เน่ืองจากสินค้าเสียหายไปเพียงบางส่วน 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

10. ในการท าประกันอัคคีภัยผู้รับผิดชอบในการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ถูกต้องตามมูลค่าทรัพย์สินท่ี
แท้จริง คือ 
 ก. ผู้รับประกันภัย    ข. ผู้เอาประกันภัย 
 ค. ผู้ส ารวจภัย     ง. ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

11. เขตอันตราย แบ่งออกเป็น 
 ก. เขตอันตรายชั้น ก    ข. เขตอันตรายชั้น ข 
 ค. เขตอันตรายชั้น ค    ง. ถูกทั้งข้อ ก.และข้อ ข. 
 

12. หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ต้องกระท าภายใน
.....วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย 
 ก. 15 วัน  ข. 30 วัน  ค. 45 วัน  ง. 60 วัน 
 

13. ในการประกันอัคคีภัย สถานท่ีใดต่อไปนี้ควรท าประกันภัยในส่วนของรากฐานของตัวอาคารควบคู่กับการซื้อ
ความคุ้มครองแผ่นดินไหว 



 ก. อาคารสูง ข. โรงงานขนาดใหญ ่ ค. โกดังขนาดใหญ่ ง. ถูกทุกข้อ  

 

14. ในการประกันอัคคีภัย ลักษณะความเสี่ยงภัยท่ีควรเอาประกันภัยแบบระยะสั้น ตรงกับข้อใด 
 ก. สินค้าทางการเกษตร    ข. โรงงานท าผลไม้แห้ง 
 ค. สินค้าแฟชั่น     ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. 
 

15. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสามารถขยายความคุ้มครองถึงภัยต่างๆได้ ยกเว้นภัยในข้อใด 
 ก. ภัยจากความเสื่อมสภาพหรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
 ข. ภัยจากการกระท าอย่างป่าเถื่อน 
 ค. ภัยจากการกระท าอันมีเจตนาร้าย 
 ง. ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน 
 

16. หลักส าคัญของการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินท่ีเป็นของใหม่ (Replacement Cost 
Value) ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยท่ีผู้เอาประกันภัยควรทราบคือข้อใด 

ก. ผู้เอาประกันภัยจ าต้องปรับปรุงจ านวนเงินเอาประกันภัยใหม่ทุกปีโดยหักค่าสินไหมทดแทนที่เคย
เกิดขึ้น แล้วออก 

ข. ผู้เอาประกันภัยจะต้องปรับปรุงจ านวนเงินเอาประกันภัยใหม่ทุกปี ตามภาวการณ์ขึ้นลงของทรัพย์สิน 
ค. ผู้เอาประกันภัยต้องจัดท ารายละเอียดทรัพย์สินทุกชนิดให้แก่ผู้รับประกันภัย 
ง. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับประกันภัยจะชดใช้โดยจัดหาทรัพย์สินที่เป็นชนิดและประเภทเดียวกันมา 

ทดแทนให ้ 
 

17. การประกันภัยกระแสรายวันตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จะต้องมีจ านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ าเป็นเท่าไร 
 ก. 5 ล้านบาท  ข. 10 ล้านบาท  ค. 15 ล้านบาท  ง. 20 ล้านบาท 
 

18. ข้อใดมิใช่เหตุแห่งการสิ้นสุดของสัญญาประกันอัคคีภัย 
ก. วัตถุที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายทั้งหมด 
ข. ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัย โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย

กว่า 15 วัน 
ค. สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัยไว้ หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีผู้อยู่

อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแลรักษาและยังคงอยู่ในสภาพเช่นน้ันเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 
ง. ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัยกรรมหรือ

โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 

19. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จัดเป็นการประกันภัยประเภทใด 
 ก. การประกันภัยทรัพย์สิน    ข. การประกันภัยเคร่ืองจักร 
 ค. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย   ง. การประกันภัยอุบัติเหตุ 
 



20. ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่หน้าท่ีของผู้ส ารวจภัย 
 ก. ตรวจสอบและประเมินระดับการเสี่ยงภัย  ข. จัดท ารายงานการส ารวจภัย 
 ค. จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อลดการเสี่ยงภัย   ง. ค านวณเบี้ยประกันภัย 
 

21. หลักการส าคัญในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก คือ 
 ก. จะต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินก่อน 
 ข. ชดใช้ตามมูลค่าปัจจุบัน 
 ค. ชดใช้ตามมูลค่าปัจจุบันหักค่าเสื่อมราคา 
 ง. ชดใช้ตามมูลค่าปัจจุบันบวกด้วยอัตราเงินเฟ้อ 
 

22. อัตราส่วนลดส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงของการประกันอัคคีภัยตามกรมธรรม์ของการประกันอัคคีภัย
มาตรฐานก าหนดไว้เป็นข้ันต่ าและขั้นสูง คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
 ก. ร้อยละ 2.5 – ร้อยละ 20   ข.  ร้อยละ 5.0 – ร้อยละ 20 
 ค. ร้อยละ 7.5 – ร้อยละ 30   ง. ร้อยละ 7.5 – ร้อยละ 50   
 

23. ภัยต่อไปนี้ ไม่สามารถท าประกันอัคคีภัยได้ 
 ก. อาคารว่างเปล่า    ข. ค่าเสื่อมราคา 
 ค. อาคารในระหว่างก่อสร้าง   ง. โต๊ะจัดเลี้ยง 
 

24. นายชัยยะท าประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างไว้ 1 ล้านบาทและสินค้า 500,000 บาทไว้กับบริษัทรับประกันภัย หากผู้
เอาประกันภัยปกปิดหรือบรรยายคลาดเคลื่อนในสาระส าคัญแห่งทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยหรือในสาระส าคัญแห่ง
สิ่งปลูกสร้าง สถานท่ีตั้งทรัพย์สิน ให้ถือว่าสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมีผลอย่างไร 
 ก. โมฆะ     ข. โมฆียะ 
 ค. การยกเลิกสัญญาโดยฉับพลัน   ง. ไม่มีผลอันใด 
 

25. ในการประกันอัคคีภัยข้อใดมิใช่รูปแบบท่ีบริษัทประกันภัย เลือกจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย 
 ก. เงินสด     ข. จัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
 ค. ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย   ง. ประกาศขายทรัพย์สินที่เสียหายแทน 
 

26. ในการประกันอัคคีภัย สิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นอาคารท่ีอยู่อาศัยหรือตึกแถวความสูงไม่เกิน 4 ชั้น มีการจัดแบ่งล าดับ
ชั้นของสิ่งปลูกสร้างตามความเสี่ยงภัยออกเป็นกี่ชั้น 
 ก. 2 ชั้น   ข.  3 ชั้น  ค. 4 ชั้น   ง. 5 ชั้น 
 

27. กรณีตามข้อใดต่อไปนี้ที่อาจส่งผลให้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานตกเป็นโมฆียะ 
 ก. การที่ผู้เอาประกันภัยท าผิดข้อรับรอง 
 ข. การที่ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยซ้ าซ้อน 



ค. การที่ผู้เอาประกันภัยมีการบรรยายคลาดเคลื่อนในสาระส าคัญที่บริษัทประกันภัยพึงทราบเพื่อการ
ประเมนิ  ความเสี่ยงภัยได้ถูกต้อง 

 ง. การที่ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 

28. นายสมยศท าประกันอัคคีภัยโดยแจ้งว่า สถานท่ีเอาประกันภัยใช้เป็นบ้านพักและร้านขายของช า 3 เดือนต่อมา
นายสมยศตัดสินใจเลิกกิจการและใช้สถานท่ีเอาประกันภัยเป็นบ้านอยู่อาศัยแต่เพียงอย่างเดียว นายสมยศได้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านในฐานะตัวแทนประกันภัยทราบ ท่านคิดว่าข้อใดเป็นข้อที่ควรปฏิบัติมากท่ีสุด 

ก. ไม่จ าเป็นต้องท าอะไร เพราะความเสี่ยงภัยลดลงไม่มีผลอะไรกับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่แล้ว 
ข. แนะน าให้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เพราะลักษณะการใช้สถานที่ซึ่งเป็นสาระส าคัญของกรมธรรม์   

ประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป  
ค.แจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ง. แจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว เพื่อออกสลักหลังและการปรับปรุงเบี้ย

ประกันภัยตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง 
 

29. ในการประกันอัคคีภัยข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัยภายใต้เงื่อนไขการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 
 ก. ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการป้องกันความเสียหายที่อาจเพิ่มขึ้น 
 ข. แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้า 
 ค. แสดงหรือจัดหาหรือมอบพยานหลักฐานและเอกสารต่างๆให้กับบริษัทประกันภัย 
 ง. พิจารณาจ านวนความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ 
 

30. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ าของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานแต่ละฉบับ คือข้อใด 
 ก. 300 บาท  ข. 400 บาท  ค. 600 บาท  ง. 800 บาท 
 

31. ข้อใดถือว่าเป็นเขตอันตรายส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
 ก. เขตที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะของภัยเป็นภัยโดดเด่ียว 
 ข. เขตที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะของภัยเป็นภัยไม่โดดเดี่ยว 
 ค. เขตที่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรร 
 ง. เขตที่มีสิ่งปลูกสร้างแออัดท าให้มีการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงมาก 
 

32. การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองถึงภัยอะไรบ้าง 
 ก. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด (ทุกชนิด) 
 ข. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด (ทุกชนิด) และภัยจากยานพาหนะ 
 ค. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด (ทุกชนิด) ภัยจากยานพาหนะและภัยจากอากาศยาน 
 ง. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด (ทุกชนิด) ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ า 



33. ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับท่ีอยู่อาศัยนั้น หากผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย
คลาดเคลื่อนจากมูลค่าท่ีแท้จริงของทรัพย์สิน แต่ยงไม่ต่ ากว่าร้อยละ....ของมูลค่าท่ีแท้จริงของทรัพย์สิน บริษัท
ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน 
 ก. ร้อยละ 50  ข. ร้อยละ 60  ค. ร้อยละ 70  ง. ร้อยละ 80 
 

34. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับท่ีอยู่อาศัยมีเงื่อนไขก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน
ก าหนดระยะเวลาเท่าไหร่ 
 ก. ภายใน 15 วัน      ข. ภายใน 30 วัน 
 ค. ภายใน 45 วัน      ง. ภายใน 60 วัน 
 

35. นายชัยสิทธิ์มีบ้านมูลค่า 2,000,000 บาทและท าประกันภัยไว้มูลค่า 1,400,000 บาท (หรือ 70% ของมูลค่าบ้าน) 
ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ท าให้บ้านเสียหายคิดเป็นมูลค่า 700,000 บาทในกรณีนี้บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่นายชัยสิทธิ์เป็นจ านวนเท่าไหร่ 
 ก. 490,000 บาท      ข. 700,000 บาท 
 ค. 350,000 บาท      ง. 560,000 บาท 
 

36. นายเกริกได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งไว้ประมาณ 5 ปีมาแล้ว ต่อมานายเกริกต้องการท าประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน
ภายในบ้านของตน ท่านควรจะแนะน าการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยทรัพย์สินของนายเกริกอย่างไร 
 ก. ก าหนดตามมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาที่ได้ซื้อหรือสร้าง 
 ข. ก าหนดตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ 
 ค. ก าหนดตามมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง หักด้วยค่าเสื่อมราคา 
 ง. ก าหนดตามมูลค่าในอนาคต 
 

37. นายขจร ท าประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านท่ีอยู่อาศัย ในวงเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาทในขณะท่ีมูลค่าท่ี
แท้จริงของบ้านเท่ากับ 1,500,000 บาทต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านและท าให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 1,000,000 
บาท ในกรณีบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายขจรเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 ก. บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธการจ่ายโดยสิ้นเชิง เพราะจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 ข. 750,000 บาท 
 ค. 1,000,000 บาท 
 ง. 1,125,000 บาท 
 

38. ความเสียหายต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในข้อใดเป็นการลัดวงจรท่ีได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
 ก. การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า    ข. การเดินเคร่ืองเกินก าลัง 
 ค. การใช้ความกดดันเกินก าหนด    ง. การลัดวงจรจากฟ้าผ่า 



39. นายชื่น ท าประกันอัคคีภัยส าหรับท่ีอยู่อาศัยเป็นเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาทปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้
เสียหาย 500,000 บาท(รวมเตาอบไมโครเวฟ) และกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเตาอบไมโครเวฟ ซึ่งมีมูลค่า 20,000 บาท เป็นต้นเพลิงท าให้เกิดความเสียหายดังกล่าว 
บริษัทประกันภัยจะพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้นายชื่น เป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 ก. 200,000 บาท       

ข. 500,000 บาท 
 ค. 480,000 บาท     
 ง. ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพราะมิได้รับความคุ้มครองจาก Machinery Breakdown 
 

40. เจ้าของโรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่ง ท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ไว้ดังนี้ 
 - อาคารท่ีใช้เป็นโรงงาน จ านวนเงินเอาประกันภัย 350 ล้านบาท 
 - อาคารส านักงาน จ านวนเงินเอาประกันภัย 40 ล้านบาท 
 - โกดังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50 ล้านบาท 
 ต่อมาได้เกิดความเสียหายขึ้น 

- อาคารท่ีใช้เป็นโรงงานมีการแตกร้าว พังทลายเนื่องจากมีการทรุดตัวของพื้นดิน คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหาย 10 ล้านบาท 

- อาคารท่ีใช้เป็นโกดังเกิดไฟไหม้ขึ้นในวันเดียวกัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายอีก 10 ล้านบาท 
เจ้าของโรงงานจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือไม่ อย่างไร 

 ก. ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งอาคารโรงงานและโกดังรวม 20 ล้านบาท 
 ข. ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะอาคารโรงงาน 10 ล้านบาท 
 ค. ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะโกดัง 10 ล้านบาท 
 ง. ไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างไร 
 

41. ตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ถ้าเคร่ืองแก้วท่ีเอาประกันภัยไว้มีมูลค่า 50,000 บาท ตกแตก
จากการวางเก็บไว้ในท่ีสูง ผู้อาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยท้ังหมด 
1,000,000 บาท 
 ก. 1,000,000 บาท   ข. 500,000 บาท 
 ค. 50,000 บาท    ง. ไม่ได้เลย เพราะเคร่ืองแก้วเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในข้อยกเว้น 
 

42. ตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
ประกันภัยสามารถกระท าโดยวิธีใด 
 ก. จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด   ข. จัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
 ค. ซ่อมแซมทรัพย์สิน     ง. ถูกทุกข้อ 
 
 

 



43. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไม่คุ้มครองทรัพย์สินใดบ้าง 
 ก. เงินสด  ข. โทรทัศน์  ค. เฟอร์นิเจอร์  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 

44. ภัยใดที่ไม่คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
 ก. การบูดเน่า      ข. การแตกหักของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ 
 ค. การลักทรัพย์โดยปราศจากร่องรอยงัดแงะ  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.  
 

45. ตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินส่วนบุคคล(Personal Effects Clause) 
จะชดใช้ให้กับทรัพย์สินส่วนบุคคลและเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของผู้เอาประกันภัย โดยมีวงเงิน
ไม่เกิน 
 ก. 2,000 บาทต่อคนและ 100,000 บาทต่อคร้ัง 
 ข. 2,000 บาทต่อคนและ 500,000 บาทต่อคร้ัง 
 ค. 5,000 บาทต่อคนและ 100,000 บาทต่อคร้ัง 
 ง. 5,000 บาทต่อคนและ 500,000 บาทต่อคร้ัง 
 

46. ในการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ควรจะติดเอกสารแนบท้ายประเภทใดเพื่อท่ีจะให้ได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายท่ีมีค่าใช้จ่ายในการกู้คืน ป้องกัน หรือรักษาทรัพย์สินท่ีเอา
ประกันภัยนั้นไว้ 
 ก. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย 
 ข. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย 
 ค. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ง. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจัดการซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
 

47. ในขณะท่ีโรงงานอยู่ระหว่างการปิดประจ าปี 1 สัปดาห์ เพื่อซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรภายในโรงงาน เจ้าหน้าท่ีแผนก
ซ่อมบ ารุงได้ตรวจพบว่า ท่อสงวัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเคร่ืองจักรเคร่ืองหนึ่งช ารุด จึงได้ลงมือซ่อม 
โดยมีการตัดและเชื่อมท่อด้วยเคร่ืองเชื่อมโลหะ ขณะด าเนินการได้เกิดระเบิดและมีไฟไหม้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว
เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแล้ว ท่านคิดว่าทรัพย์สินข้อใด
ดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
 ก. ท่อส่งวัตถุดิบและเครื่องจักรต้นเหตุ    

ข. เคร่ืองจักรที่อยู่ข้างเคียงที่เสียหายจากแรงระเบิด 
 ค. อาคารที่เสียหายจากแรงระเบิด 
 ง. เคร่ืองจักรที่อยู่ข้างเคียงที่เสียหายจากไฟไหม้ 
 

48. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ควรมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรก (Deductible) เพราะเหตุผลใด 
 ก. เพราะอัตราเบี้ยประกันภัยแข่งขันกันมากจนเบี้ยประกันภัยไม่พอจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 ข. เพราะบริษัทประกันภัยต่อมีกฎเกณฑ์ว่าจะไม่รับประกันภัยต่อถ้าไม่มีความเสียหายส่วนแรก 



 ค. เพราะบริษัทประกันภัยต้องการให้ผู้เอาประกันภัยเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะส าหรับอุบัติเหตุ
ทั่วๆไป ที่เกิดขึ้นโดยง่าย 
 ง. เพราะต้องการน าเหตุผลจากการมีความเสียหายส่วนแรกมาลดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อให้สามารถ
แข่งขันอย่างอิสระได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
เฉลย วิชาประกันอัคคีภัย  
 
 

ข้อ1.  ข ข้อ8.  ง ข้อ15.  ก ข้อ22.  ง ข้อ29.  ง ข้อ36.  ค ข้อ43.  ก 

ข้อ2.  ง ข้อ9.  ก ข้อ16.  ก ข้อ23.  ข ข้อ30.  ค ข้อ37.  ค ข้อ44.  ง 

ข้อ3.  ค ข้อ10.  ข ข้อ17.  ก ข้อ24.  ข ข้อ31.  ง ข้อ38.  ง ข้อ45.  ก 

ข้อ4.  ง ข้อ11.  ง ข้อ18.  ค ข้อ25.  ง ข้อ32.  ง ข้อ39.  ค ข้อ46.  ข 

ข้อ5.  ข ข้อ12.  ข ข้อ19.  ก ข้อ26.  ข ข้อ33.  ค ข้อ40.  ค ข้อ47.  ก 

ข้อ6.  ค ข้อ13.  ก ข้อ20.  ง ข้อ27.  ค ข้อ34.  ง ข้อ41.  ง ข้อ48.  ค 

ข้อ7.  ข ข้อ14.  ก ข้อ21.  ก ข้อ28.  ง ข้อ35.  ข ข้อ42.  ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาประกันรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกันรถยนต์ภาคบังคับ 
1. ค่าเสียหายเบื้องต้นหมายถึงข้อใด 

ก. ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง ไม่เกิน 15,000 บาท 

ข. ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 
ค. ค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท 

ง. ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทและ/หรือค่าปลงศพ 35,000 บาท 
 

 2. หากบริษัทประกันภัยไม่รับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เจ้าของรถซึ่ง 
    ใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องระวางโทษปรับเท่าใด 

ก. หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

ข. หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ค. ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ง. ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท 
 

3. ผู้ประสบภัยจากข้อใด สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
ก. ผู้ประสบภัยจากรถราชการที่มีการประกันภัยภาคบังคับกับบริษัท 

ข. ผู้ประสบภัยจากรถไม่มีประกันภัย เจ้าของรถจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วจ านวน 16,000 บาท 

ค. ผู้ประสบภัยรถถูกชนแล้วหลบหนีไป 

ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

4. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของค าว่า “หูหนวก”ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ.2535 
ก. ได้ยินแผ่วเบาผิดปกติ 
ข.  ได้ยินเสียงลางๆ 
ค. ได้ยินเสียงอู้อ้ีไม่รู้ความหมาย ใช้เวลารักษาประมาณ 7 เดือน 
ง. เสียความสามารถในการได้ยินตลอดไป 1 ข้างหรือ 2 ข้าง 

 

5. นายทองให้บุตรชายอายุ 12 ปี น ารถจักรยานยนต์ซึ่งได้ท าประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท 
  ประกันภัยมาขับขี่เกิดอุบัติเหตุล้มเอง เสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท บุตรชายนายทองจะได้รับความ 
  คุ้มครองจากบริษัทประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าไร 

ก. 10,000 บาท     ข. 20,000 บาท 
ค. 50,000 บาท     ง. ไม่ได้รับความคุ้มครองเน่ืองจากไม่มีใบขับขี่ 

 

6. เมื่อผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยร้องขอรับความเสียหายเบื้องต้นแล้ว บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่า  
เสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันภัย ให้เสร็จสิ้นภายในกี่วัน 
 ก. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ประสบภัย 
 ข. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากทายาทโดยธรรม 



 ค. ภายใน 150 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ประสบภัย 
 ง. ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ประสบภัย 
 

7. รถจักรยานยนต์ซึ่งมีประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ขับขี่โดยนายรมณ์ และมี ด.ช.นาธาร
ซ้อนท้ายถูกรถยนต์เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไป บุคคลท้ังสองถูกส่งตัวไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลปานแก้ว ปรากฏว่า 
นายรมณ์เสียค่ารักษาพยาบาล 8,900 บาท ด.ช.นาธารเสียชีวิตทันที อยากทราบว่านายรมณ์จะได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากบริษัทท่ีรับการประกันภัยรถเป็นจ านวนเท่าไร 

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

 

8. รถจักรยานยนต์ซึ่งมีประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ขับขี่โดยนายรมณ์ และมี ด.ช.นาธาร
ซ้อนท้ายถูกรถยนต์เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไป บุคคลท้ังสองถูกส่งตัวไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลปานแก้ว ปรากฏว่า
นายรมณ์เสียค่ารักษาพยาบาล 8,900 บาท ด.ช.นาธารเสียชีวิตทันที อยากทราบว่า ด.ช.นาธาร จะได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยรถ จ านวนเท่าไร 

ก. 15,000 บาท       ข. 30,000 บาท 
ค. 50,000 บาท       ง. 35,000 บาท 
 

9. นายไม้ประสบอุบัติเหตุจากรถส่วนราชการ สามารถขอรับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจากที่ไหน 
ก. ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของรถ     ข. ส านักงานกองทุนประกันภัย 
ค. ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย    ง. ไม่สามารถขอรับค่ารักษาพยาบาลจากที่ใด 

 

10. ในกรณีท่ีบริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
ท่ีใด 

ก. ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต 
ข. ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด 
ค. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 

11. ผู้ประสบภัยจากรถจ่ายค่ารักษาพยาบาลไป 12,000 บาทและจ่ายค่าพาหนะน าส่งไปโรงพยาบาลขณะเกิดเหตุ
จ านวน 1,000 บาท ถามว่าบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเท่าใด 

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

 

12. นายก้าวขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีมีประกันภัยกับบริษัท ดีเลิศประกันภัย จ ากัด และเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้นาย
ก้าว ได้รับบาดเจ็บแต่นายก้าวไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ อยากทราบว่านายก้าวจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากใคร 

ก. จากบริษัท ดีเลิศประกันภัย จ ากัด    ข. จากกองทุนทดแทนผู้ประกันภัย 



ค. เจ้าของรถ       ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ 
 

13. นายสามารถ ถูกรถยนต์มีประกันภัยไว้กับบริษัท ดีงามประกันภัย จ ากัด ชนได้รับบาดเจ็บและเจ้าของรถได้พา
มารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเปาตงและจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลจ านวนเงิน 15,000 บาท โดยขอ
ใบเสร็จรบัเงินไปเบิกกับบริษัท ดีงามประกันภัย จ ากัด กรณีนี้เจ้าของรถกระท าได้หรือไม่ อย่างไร 

ก. ได้ เพราะเจ้าของรถเป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุ 
ข. ได้ เพราะเจ้าของรถเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้ส ารองจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
ค. ไม่ได้ เพราะเจ้าของรถไม่ใช่ผู้ประสบภัย 
ง. ไม่ได้ เพราะผู้ประสบภัยไม่สามารถน าใบเสร็จไปเบิกได้อีก 
 

14. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากรถในด้านใดบ้าง 

ก. ชีวิตหรือร่างกาย     ข. ชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 
ค. ชีวิตหรือทรัพย์สิน     ง. เฉพาะทรัพย์สิน 

 

15. รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ข้อใด 

ก.รถบดถนนของกรมทางหลวง    ข. รถที่ใช้เพื่อการเกษตรของเกษตรกร 
ค. รถจักรยานยนต์ของบริษัทประกันภัย   ง. รถของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 

16. รถยนต์ของหน่วยราชการจะต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยจากรถตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือไม่ อย่างไร 

ก. ต้องท าประกันภัยทุกคร้ัง     ข. ต้องท าประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่ง 
ค. ต้องท าประกันภัยเฉพาะรถส่วนกลาง    ง. จะท าประกันภัยหรือไม่ก็ได้ 
 

17. ผู้มีหน้าท่ีต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก ่

ก. เจ้าของผู้มีกรามสิทธิ 
ข. ผู้ครองครองตามสัญญาเช่าซื้อ 
ค. ผู้น ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ง. ถูกทุกข้อ 

 

18. ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก ่
 ก. ผู้ประสบภัย 
 ข. ทายาทของผู้ประสบภัย 
 ค. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 ง. ถูกทุกข้อ 



19. ในกรณีรถยนต์ท าประกันภัยตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยโดยท่ีผู้ประสบภัยนั้น อยู่
นอกรถหรือไม่ได้โดยสารมากับรถนั้น ท่านคิดว่ากฎหมายก าหนดให้ใครเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
 ก. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่าย 
 ข. บริษัทที่รับประกันภัยฝ่ายผิดจ่ายทั้งหมด 
 ค. บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันร่วมกันเฉลี่ยจ่าย 
 ง. ให้ศาลพิพากษาตัดสิน 
 

20. บริษัทประกันภัยจะอ้างเหตุว่าผู้ขับขี่รถคันประกันภัย ขับขี่โดยประมาทจึงไปชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย เพื่อ
ปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ได้หรือไม่ 
 ก. ได้ ถ้าเป็นการประมาทจริง   ข. ได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท 
 ค. ไม่ได้      ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
 

21. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ประสบภัยจากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
 ก. นายเอขี่รถจักรยานยนต์ไปชนต้นไม้บาดเจ็บ 
 ข. นายบีเดินถนนถูกรถจักรยาน 2 ล้อชนได้รับบาดเจ็บ 
 ค. นายซีนอนหลับอยู่ในบ้านถูกรถสิบล้อพุ่งเข้าไปชนเสียชีวิต 
 ง. นายโอกระโดดลงจากรถประจ าทางแล้วเสียหลักล้มลงเสียชีวิต 
 

22. ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทประกันภัยท่ีรับประกันภัยจะต้อง
จ่ายเงินให้กับผู้ใด 
 ก. ผู้ประสบภัย     ข. สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล 
 ค. ทายาทผู้ประสบภัย    ง. ถูกทุกข้อ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี 
 

23. บริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้รับประกันภัยรถ ปฏิเสธไม่ยอมรับประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัย
จากรถตามที่กฎหมายก าหนด มีความผิดต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. ปรับต้ังแต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาท 
 ข. ปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท 
 ค. ปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 250,000 บาท 
 ง. ปรับตัง้แต่ 100,000 บาทถึง 500,000 บาท 
 

24. นายสมนึกเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัท สมใจ จ ากัด อยากทราบว่าตามกฎหมายแล้วใครเป็นผู้ต้องจัดให้มี
การประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 ก. นายสมนึก     ข. บริษัทสมใจ จ ากัด 
 ค. ทั้งนายสมนึกและบริษัทสมใจ จ ากัด  ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 



25. รถใหม่ป้ายแดง ซึ่งยังมิได้จดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก ต้องจัดให้มีการประกันภัยหรือไม่ 
 ก. ต้องจัดท าประกันภัยเพราะเป็นรถยนต์ตามกฎหมาย 
 ข. ไม่ต้องจัดท าประกันภัยเพราะยังไม่ได้จดทะเบียน 
 ค. ไม่ต้องจัดท าประกันภัยเพราะยังไม่เป็นรถยนต์ตามกฎหมาย 
 ง. จะท าหรือไม่ท าก็ได้เน่ืองจากรถยังเป็นรถไม่มีทะเบียน 
 

26. ท้าวค าแสงเป็นชนชาติลาวต้องการมาเยี่ยมญาติท่ีจังหวัดหนองคาย ของประเทศไทยและได้ขับรถยนต์เข้ามาใน
ประเทศไทย เพื่อต้องการรับญาติและเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยเนื่องในปีอเมซิ่งไทยแลนด์ หากท้าวค าแสง
ต้องการท าประกันภัยตามที่กฎหมายก าหนดสามารถกระท าได้หรือไม่อย่างไร 
 ก. ไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับ 
 ข. ได้ เพราะกฎหมายก าหนดให้ต้องท าประกันภัยหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายไทย 
 ค. ไม่ได้ เพราะเป็นรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
 ง. ไม่ได้ เพราะบริษัทประกันภัยไม่รับท าประกันรถชาวต่างชาติ 
 

27. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ความเสียหายท่ีจะให้รับค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย 
 ก. ค่าพาหนะน าผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาล 
 ข. ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
 ค. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา 
 ง. ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ 
 

28. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งออกมาใช้บังคับเจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ 
ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัย โดยประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเป็นกฎหมายประเภท
ใด 
 ก. ภาคสมัครใจ      ข. ภาคบังคับ 
 ค. ภาคสมัครใจและภาคบังคับรวมกัน   ง. ผิดทุกข้อ 
 

29. ระยะเวลาประกันภัยกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสิ้นสุดเวลาเท่าใด ของวันท่ีหมดอายุความคุ้มครอง 
 ก. 12.00 น.  ข. 16.30 น.  ค. 18.00 น.  ง. 17.30 น. 
 

30. เอกสารหลักฐานในการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ มีอะไรบ้าง 
 ก. ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาลหรือใบ
แจ้งหน้ีค่ารักษาพยาบาล 
 ข. ส าเนาใบขับขี่ ส าเนาบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
 ค. ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ง. ส าเนาใบขับขี่ ส าเนาบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ ส าเนาทะเบียนสมรส 
 



31. เหตุการณ์ใดได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 ก. นาย ก. เดินอยู่บนทางเท้าและตกลงไปในบ่อระบายน้ า 
 ข. นาย ข. เดินข้ามถนนโดนไฟจราจรหลุดตกลงใส่ศีรษะ 
 ค. นาย ค. เดินข้ามถนนลูกรังและควายขวิดได้รับบาดเจ็บ 
 ง. นาย ง. เดินขึ้นรถเมล์ที่ก าลังเคลื่อนตัวกระชากตกรถได้รับบาดเจ็บ 
 

32. หากผู้ประสบภัยหรือทายาทไม่ได้รับเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 สามารถยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่ใด 
 ก. กรมประชาสงเคราะห์     ข. ส านักงานประกันสังคม 
 ค. ส านักงานทนายความ     ง. ส านักงาน คปภ. จังหวัด 
 

33. นายรณชัย ขับรถจักรยานยนต์ซึ่งท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไว้
กับบริษัท ไวจัดประกันภัย  จ ากัด ถูกรถไฟเฉี่ยวชนจนเป็นเหตุให้นายด าผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ถึงแก่ความตาย 
ทายาทนายด าจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ไวจัดประกันภัย จ ากัด จ านวนเท่าใด(คดีนี้พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นว่านายรณชัยเป็นฝ่ายประมาทต้องรับผิดตามกฎหมาย) 
 ก. เป็นค่าปลงศพจ านวนเงิน 300,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข. เป็นค่าปลงศพจ านวนเงิน 35,000 บาท เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น 
 ค. เป็นค่าปลงศพจ านวนเงิน 15,000 บาท เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

34. “ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” อยู่ในความดูแลของ 
 ก. ส านักงานประกันสังคม 
 ข. ส านักงานอุบัติเหตุแห่งชาติ 
 ค. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 ง. กรมการขนส่งทางบก 
 

35. กรณีรถที่มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า 
ผู้โดยสารภายในรถถึงแก่ความตาย ขอทราบว่าทายาทของผู้ประสบภัยจากรถรายนี้จะได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงินเท่าใด 
 ก. 15,000 บาท      ข. 35,000 บาท 
 ค. 50,000 บาท      ง. 300,000 บาท 
 

36. นางฝนได้เดินข้ามถนนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัชดา ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนและเสียชีวิต
ในทันที บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยรถคันดังกล่าวจะต้องจ่ายเสียหายให้แก่ทายาทของนางฝนเป็นจ านวนเงิน
เท่าใด 
 ก. จ านวน 10,000 บาท     ข. จ านวน 15,000 บาท 



 ค. จ านวน 5,000 บาท     ง. จ านวน 300,000 บาท 
 

37. นางฝนได้เดินข้ามถนนบริเวณหนาห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัชดา ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนและเสียชีวิต
ในทันที ทายาทโดยธรรมอันดับแรกของนางฝน ได้แก่ผู้ใด 
 ก. นายคัมภีร์ สามีคนปัจจุบันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
 ข. ด.ช.จุก บุตรของนางฝนซึ่งเกิดจากสามีเดิม 
 ค. นายแดงลุงของนางฝน 
 ง. นายคมศักดิ์ สามีเดิมซึ่งจดทะเบียนหย่าแล้ว 
 

38. นายทศภาพ ซึ่งไม่มีใบขับขี่รถยนต์ได้ขับรถท่ีมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 กับบริษัทประกันภัยใจดี จ ากัด โดยมีนายด ากับนายหมึกร่วมอยู่ในรถไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ าเอง ท า
ให้นายทศภาพถึงแก่ความตาย นายด าตาข้างขวาถูกกระจกบาด แพทย์วินิจฉัยตามองไม่เห็น แต่นายหมึกปลอดภัย 
อยากทราบว่าทายาทของนายทศภาพจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดจาก
บริษัทประกันภัยใจดี 
 ก. 35,000 บาท      ข. 50,000 บาท 
 ค. 80,000 บาท      ง. ไม่ได้รับเลย 
 

39. นายทศภาพซึ่งไม่มีใบขับขี่รถยนต์ ได้ขับรถท่ีมีประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 กับบริษัทประกันภัยใจดี จ ากัด โดยมีนายด ากับนายหมึกร่วมอยู่ในรถไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ าเอง ท า
ให้นายทศภาพถึงแก่ความตาย นายด าตาข้างขวาถูกกระจกบาด แพทย์วินิจฉัยตามองไม่เห็น แต่นายหมึกปลอดภัย 
อยากทราบว่า บริษัทประกันภัยใจดี จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่นายด าเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 ก. 15,000 บาท      ข. 50,000 บาท 
 ค. 250,000 บาท      ง. ไม่ได้รับเลย 
 

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ 
40. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หากบริษัทประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเป็นเหตุให้
ผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดแล้ว หากถึงท่ีสุดแล้วให้บริษัทประกันภัยแพ้
คดี บริษัทประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าใด ให้แก่ผู้เสียหาย 

ก. ร้อยละ 7.5 ต่อปี     ข. ร้อยละ 10 ต่อปี 
ค. ร้อยละ 12 ต่อปี     ง. ร้อยละ 15 ต่อปี 

 

41. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
 ก. ถ้าในปีนี้ รถยนต์คันเอาประกันภัยไม่มีค่าเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทประกันภัยเลยในปีหน้าเมื่อมีการต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยรถคันนี้ก็จะไม่ได้รับการลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีอยู่นั่นเอง เพราะต้องไม่มีค่าเสียหาย
ติดต่อกัน 2 ปี ถึงจะได้รับการลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 



 ข.  ความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  รวมทั้ ง
เอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบให้ตีความตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ 
 ค. ผู้ เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ แต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยไม่ได ้
 ง. ผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยก็เป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยได้ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน 
 

42. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์คันเอาประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น ข้อใดถูกต้อง 
 ก. บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 
 ข. บริษัทประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อีกต่อไปแล้ว เพราะได้มรการเปลี่ยนตัว
ผู้ครอบครองรถ 
 ค. ถ้าบริษัทประกันภัยทราบการโอนรถ บริษัทประกันภัยต้องบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าไม่บอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยได้ชื่อว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทประกันภัยทราบถึงการโอนรถ ถ้าไม่แจ้งให้ทราบบริษัทประกันภัยก็ไม่
ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยอีกต่อไป 
 

43. ในการรับประกันภัยความเสียหายต่อตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ ากว่าร้อย
ละเท่าใดของราคารถยนต์ในวันเร่ิมการประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า 
 ก. ร้อยละ 90      ข. ร้อยละ 80 
 ค.ร้อยละ 70      ง. ร้อยละ 60 
 

44. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หากผู้เอาประกันภัยแจ้งความประสงค์ขอท าประกันภัยไม่เต็มปี บริษัท
ประกันภัยต้องค านวณอัตราดอกเบี้ยประกันภัยตาม 
 ก. อัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน (Pro Rata) 
 ข. อัตราดอกเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (Short Rata) 
 ค. อัตราขั้นต่ าของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (Minimum Rata) 
 ง. อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยก าหนดขึ้น 
 

45. นายพัน ได้ท าประกันภัยรถยนต์ประเภท1 ไว้กับบริษัท เพลินใจประกันภัย จ ากัด โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็น
จ านวนเงินท้ังสิ้น 22,000 บาท ในระหว่างปีท่ีเอาประกันภัย นายพันได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ 1 ครั้ง โดยเป็นฝ่ายประมาท เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท ดังนั้นในปีต่อไปนายบัวได้ต่ออายุการประกันภัย 
อยากทราบว่าบริษัทประกันภัยจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี หรือไม่ 
 ก. ได้ เน่ืองจากเป็นฝ่ายประมาท 
 ข. ได้ เนื่องจากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย 
 ค. ไม่ได้ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเพียงครั้ง 1 คร้ัง 



 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 

46. ในการประกันภัยรถยนต์หากผู้เอาประกันภัยถูกฟ้องให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการประกันภัยนี้มีการคุ้มครอง
ของบริษัทประกันภัยจะต้องต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของผู้ใด 
 ก. ผู้เอาประกันภัย 
 ข. บริษัทประกันภัย 
 ค. แล้วแต่จะตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย 
 ง. ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยฝ่ายละคร่ึง 
 

47. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยท่ีใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ 
 ก. อายุรถยนต์      ข. ลักษณะการใช้รถยนต์ 
 ค. อายุผู้ขับขี่      ง. จ านวนผู้โดยสารในรถยนต์ 
 

48. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ข้อใดไม่ใช่ “รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์” 
 ก. รถรับจ้าง      ข. รถประจ าต าแหน่ง 
 ค. รถเช่า      ง. รถบรรทุกสินค้า 
 

49. ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย รถยนต์ข้อใดมีอัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด 
 ก. รถบรรทุกไม้      ข. รถบรรทุกเหล็ก 
 ค. รถบรรทุกแก๊ส     ง. รถบรรทุกหิน 
 

50. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นความคุ้มครองหลักตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
 ก. ความคุ้มรองความรับผิดต่อบุคคลภาคนอก 
 ข. ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย 
 ค. ความคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยสูญหาย ไฟไหม้ 
 ง. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 

51. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ถือว่าบริษัทประกันภัย ไม่ต้องให้ความคุ้มครอง เมื่อกรมธรรม์ประกันภัย
สิ้นผลบังคับตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
 ก. ณ วัน เวลาที่สิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข. ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระค่าเบี้ยประกันภัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมมีผลบังคับ 
 ค. ตัวแทนหรือนายหน้าไม่น าส่งค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย 
 ง. ผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยมีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 



52. ในปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 
หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ก็ได้นั้น โดยบริษัทประกันภัยจะลดอัตราเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย มีรถประเภท
ใดบ้างท่ีสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 
 ก. รถเก๋งส่วนบุคคล     ข. รถโดยสารส่วนบุคคล 
 ค. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล    ง. ถูกทุกข้อ 
 

53. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากการใช้รถยนต์ กรณีใดท่ีไม่ได้
รับความคุ้มครอง 
 ก. การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์ 
 ข. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่ระบุไว้ในกรมธรรมประกันภัย 
 ค. การใช้ในการแข่งขันหรือทดลองความเร็ว 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

54. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไม่คุ้มครองในกรณีผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้น
เลือดไม่น้อยกว่าที่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 ก. 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์    ข. 110 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 ค. 130 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์    ง.   50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 

55. นายศรเพชรท าประกันภัยไว้กับบริษัทคู่มิตรประกันภัย จ ากัด กรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุความคุ้มครอง
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2546 แต่ได้ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อนรัก จ ากัด เพื่อเปลี่ยนบริษัทประกันภัยวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2546 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยใหม่มีผลคุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยท่ีก าลังจะ
หมดอายุ ถ้าวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 16.00 น. นายศรเพชรได้ขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น บริษัท
ประกันภัยใดจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 
 ก. บริษัทประกันภัยเพื่อนรัก จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบ เน่ืองจากเป็นผู้รับประกันภัยต่อเน่ือง 
 ข. บริษัทคู่มิตรประกันภัย จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบเพราะกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่จนถึงเวลา
16.30 
 ค. บริษัทประกันภัยทั้งสองบริษัทรับผิดชอบร่วมกัน 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

56. การประกันภัยตัวผู้ขับขี่เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมท่ีผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อ เพื่อให้บริษัทประกันภัย
ด าเนินการประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ใน
กรณีท่ีขับรถยนต์ท่ีระบุไว้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้บุคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวไว้ด าเนินคดีอาญา การ
ประกันภัยตัวดังกล่าวจะประกันกับใครได้บ้าง 
 ก. เจ้าพนักงานสอบสวน     ข. พนักงานเอกสาร 
 ค. ศาล       ง. ถูกทุกข้อ 
 



57. นายสิงโตแจ้งขอท าประกันภัยรถยนต์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546  เวลา 08.00 น. โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
คุ้มครองวันท่ี 10 เมษายน 2546 ความคุ้มครองจะเร่ิมต้นเวลาใดของวันท่ี 10 เมษายน 2546  

ก. 08.00 น.ของวันที่ 10 เมษายน 2546  ข. 12.00 น.ของวันที ่10 เมษายน 2546 
ค. 16.30 น.ของวันที่ 10 เมษายน 2546  ง. 00.01 น.ของวันที ่10 เมษายน 2546 

 

58. ข้อใดเป็นการคุ้มครองตามหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
 ก. ความเสียหายที่เกิดจากการถูกขโมยงัดแงะ 
 ข. ความเสียหายของรถที่เกิดภายหลังสูญหายไปและตามคืนกลับมาได้ 
 ค. รถถูกลูกจ้างขโมยไป 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

59. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวน
เท่าใด 
 ก. เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข. 80% ของจ านวนตามข้อ ก. เพราะต้องหักค่าเสื่อมราคารถยนต์ 
 ค. 90% ของจ านวนตามข้อ ก. เพราะต้องหักค่าเสื่อมราคารถยนต์ 
 ง. ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย 
 

60. การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่คุ้มครองความผิดอันเกิด
จากกรณีใด 
 ก. การใช้โดยบุคคลของอู่ 
 ข. การใช้ในการแข่งขันทดลองความทนทานหรือความเร็วทางกีฬา 
 ค. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาตขับขี่ใดๆ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

61. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แก่ผู้เอา
ประกันภัย ยกเว้นกรณีใดต่อไปนี้ 
 ก. รถพลิกคว่ า ขณะขับขี่ด้วยความเร็วบนทางด่วน 
 ข. รถเกิดเฉี่ยวชน โดยไม่สามารถหาคู่กรณีได้ 
 ค. รถเกิดเฉี่ยวชน โดยคู่กรณีเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 ง. รถพลิกคว่ า ขณะใช้รถขนยาเสพติด 
 

62. นายเจริญซื้อรถยนต์มาราคา 700,000 บาท และได้น ารถยนต์ไปท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้
กับบริษัท เสมาประกันภัย จ ากัด โดยมีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับการคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์
ไว้ 600,000 บาท ต่อมารถยนต์คันดังกล่าวเกิดไฟไหม้เสียหายท้ังคัน บริษัทเสมาประกันภัย จ ากัด ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่นายเจริญเป็นจ านวนเท่าใด 



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

63. นายดุ๋ยได้เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับบริษัทกึ่งกลางประกันภัย จ ากัด โดยมีจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดส าหรับการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 1,000,000 บาท หากรถยนต์ของนายดุ๋ยเกิดการสูญ
หาย บริษัทกึ่งกลางประกันภัย จ ากัดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเท่าไร 
 ก. 980,000 บาท       ข. 1,000,000 บาท 
 ค. 80% ของ 1,000,000 บาท     ง. 80% ของ 980,000 บาท 
 

64. ในกรณีท่ีรถยนต์คันเอาประกันภัยได้รับความเสียหาย หากบริษัทประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่อาจตกลง
จ านวนเงินชดใช้เพื่อการซ่อมแซมรถยนต์ให้ท าการจัดซ่อมโดย 
 ก. การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 ข. อู่ในเครือของบริษัทประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือก 
 ค. อู่กลางของการประกันภัยที่นายทะเบียนจัดตั้ง 
 ง. อู่กลางของการประกันภัยที่สมาคมประกันวินาศภัยจัดตั้ง 
 

65. ในกรณีท่ีรถยนต์ท่ีท าประกันไว้เกิดความเสียหายและได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งอะไหล่
หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมจ าเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าอะไหล่เท่าใด 
 ก. ไม่เกินราคาที่น าเข้าที่ส่งมาทางอากาศยาน 
 ข. ไม่เกินราคาที่น าเข้าที่ส่งมาทางเรือ 
 ค. ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 
 ง. ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย 
 

66. กรณีรถยนต์เกิดการสูญหายและบริษัทประกันภัยได้รับรถยนต์กลับคืนมา บริษัทประกันภัยต้องมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ใด 
 ก. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รถยนต์คืนมา 
 ข. ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รถยนต์คืนมา 
 ค. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันภัยได้ซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพเดิม 
 ง. ภายใน 10 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันภัยได้ซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพเดิม 
 

67. นางมัณฑนาจอดรถไว้ในบ้าน ปรากฏว่าฝนตกหนักน้ าท่วมเป็นเหตุให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย ถ้ารถยนต์
ดังกล่าวท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางมัณฑนาหรือไม่ 
 ก. ไม่ต้องชดใช้ เพราะไม่ได้เกิดจาการชน 
 ข. ไม่ต้องชดใช้ เพราะน้ าท่วมเป็นเหตุสุดวิสัย 



 ค. ต้องชดใช้ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากเหตุใดๆซึ่งรวมถึงความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติด้วย 
 ง. ต้องชดใช้ในฐานะสินไหมกรุณา 
 

68. รถยนต์ซึ่งท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 ถูกหินกระเด็นใส่กระจกท าให้กระจก
แตก บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร 
 ก. ไม่ต้องชดใช้ เพราะไม่ได้เกิดจาการชน 
 ข. ไม่ต้องรับผิด เพราะผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งคู่กรณีให้บริษัทประกันภัยทราบได้ 
 ค. ต้องรับผิด ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท เพราะไม่
สามารถแจ้งคู่กรณีให้บริษัทประกันภัยทราบได้ 
 ง. ต้องรับผิดชอบเต็มจ านวน เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสียหายที่เกิดจาการชน (เอาประกันภัย
จึงไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกแต่อย่างใด 
 

69. นางรสรินน ารถยนต์ไปท าประกันภัยไว้โดยซื้อความคุ้มครองในส่วนรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ด้วย ถ้าในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย นายตี๋ลูกจ้างนางรสรินขโมยรถยนต์คันดังกล่าวไป บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ 
 ก. การลักทรัพย์โดยลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง บริษัทประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ 
 ข.บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบหากนางมธุรสได้ซื้อความคุ้มรองเพิ่มเติมการลักทรัพย์โดยลูกจ้าง 
 ค. ไม่ว่ารถยนต์จะสูญหายทั้งคันหรือบางส่วนและไม่ว่าจะเกิดการสูญหายจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์
ของผู้ใดก็ตาม ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสิ้น บริษัทประกันภัยจึงต้องรับผิดต่อความสูญ
หายที่เกิดขึ้น 
 ง. หากนายตี๋ลูกจ้างที่ไม่มีหน้าที่ขับรถ บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ 
 

70. นายภูมิใจน ารถไปใช้ในการแข่งขันความเร็ว ในขณะแข่งขันไปประสบอุบัติเหตุชนทรัพย์สินของนายวรกิต 
ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 90,000 บาท ถ้าอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากความประมาทของนายภูมิใจแล้ว บริษัท
อุ่นใจประกันภัย จ ากัด จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับนายวรกิตหรือไม่ อย่างไร 
 ก. ไม่ต้องรับผิด เน่ืองจากความเสียหายเกิดขึ้นในขณะใช้แข่งขันความเร็ว 
 ข. รับผิดเต็มจ านวน 90,000 บาท แล้วจึงไปเรียกคืนจากผู้เอาประกันภัยในภายหลังตามจ านวนที่จ่ายไป 
 ค. รับผิดเต็มจ านวน 90,000 บาท แล้วจึงไปเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกคืน จากผู้เอาประกันภัยเป็นจ านวน 
เงิน 3,000 บาท 
 ง. รับผิดเพียง 87,000 บาท ส่วนอีก 3,000 บาทให้นายวรกิตไปเรียกเอาจากผู้เอาประกันภัย 
 

71. นายคิดซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งราคา 550,000 บาท และน าเคร่ืองฟอกอากาศและอุปกรณ์อื่นๆมาติดตั้งประจ าอยู่
กับตัวรถเพิ่มเติมรวมราคา 70,000 บาท ในการท าประกันภัยนายคิดได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันภัยด้วยแล้วว่า
มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมเป็นเงิน 70,000 บาท แต่บริษัทประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันเพียง 



80% ของ 550,000 บาทเท่ากับ 440,000 บาทเท่านั้น ถ้าหากเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆท่ีติดตั้งเพิ่มเติม
บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ 
 ก. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่มีการน าราคาอุปกรณ์ต่างๆนั้นไปก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย อุปกรณ์
ต่างๆนั้นจึงมิใช่วัตถุที่เอาประกันภัย 
 ข. เมื่อผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาเอาประกันภัยไว้ โดยแถลงในใบค าขอเอาประกันภัยแล้ว จึงต้องถือว่า
อุปกรณ์ต่างๆเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยแล้ว โดยไม่ต้องค านึงว่าบริษัทประกันภัยจะเอาราคาทรัพย์สินมาก าหนดรวม
เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือไม่ ดังนั้นบริษัทประกันภัยจึงต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ค. บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 440,000 บาท  
 ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.  
 

72. นายนิรุจน ารถยนต์ไปจอดไว้ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง หลังจากท าธุระเสร็จขณะเดินกลับมาท่ีรถ พบคนร้ายก าลัง
งัดรถอยู่ แต่เมื่อคนร้ายเห็นนายนิรุจเดินมาจึงหลบหนีไป นายนิรุจจึงเข้าไปท่ีรถพบว่ากุญแจประตูเสียและปรากฏ
ร่องรอยงัดแงะ หากรถคันดังกล่าวท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2  บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ 
 ก. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะมิได้เกิดการสูญหาย 
 ข. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะความเสียหายมิได้เกิดจากการไฟไหม้ 
 ค. ต้องรับผิดชอบ เพราะความสูญหายหมายความรวมถึง ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์หรือ
พยายามลักทรัพย์ 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 
 

73. นายศักดิ์ชายมีรถยนต์ 2 คัน ซึ่งได้ท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจประเภท1 ไว้ท้ังสองคัน 
คนท่ี1 ท าประกันภัยกับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด คันท่ี2 ท ากับบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด ถ้าเกิดเหตุรถ
สองคันชนกันเอง โดยคันท่ี1 เป็นฝ่ายผิดในส่วนของความเสียหายของรถยนต์คันท่ี1 ข้อใดถูกต้อง 
 ก. บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด จะต้องชดใช้จากส่วนการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
 ข.บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด จะต้องชดใช้จากส่วนการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 ค. บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด จะต้องชดใช้จากส่วนการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 ง. บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด จะต้องชดใช้จากส่วนการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
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