
ข้อสอบวิชาหลักการประกันวินาศภัย 
1. ค ำว่ำ  “จ ำนวนเงินเอำประกันภัย”  (Sum  Insured)  หมำยถึง 

ก. จ ำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
ข. จ ำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิด 
ค. จ ำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เอำประกันภัยจะสำมำรถเรียกร้องได้ 
ง. ถูกทั้งข้อ ข.  และข้อ ค. 

2. ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอำประกันภัยได้ หมำยถึง 
ก. ผู้ที่จะได้ประโยชน์จำกกำรที่ทรัพย์สินนั้น ๆ  เมื่อคงสภำพอยู่หรือจะได้รับควำมเสียหำยจำกกำรที่ทรัพย์สิน

นั้นถูกท ำลำยไป 
ข. ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพย์สินนั้น ๆ  เมื่อคงสภำพอยู่  หรือจะได้รับค่ำสินไหมทดแทนเมื่อ

ทรัพย์สินนั้นถูกท ำลำยไป 
ค. ผู้ที่มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้นๆ  เมื่อคงสภำพอยู่  หรือเมื่อทรัพย์สินนั้นๆ  ถูกท ำลำยไป 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. ส่วนได้เสียที่เอำประกันภัยได้  มีอะไรบ้ำง  
ก. กรรมสิทธิ์ 
ข. สิทธิตำมกฎหมำย 
ค. ควำมรับผิดตำมกฎหมำย 
ง. ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใดหมำยถึงผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัย 
ก. เจ้ำของทรัพย์สิน 
ข. ผู้ให้เช่ำซื้อ 
ค. ผู้ครอบครองทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ 
ง. ถูกทุกข้อ 

5. ข้อใดไม่ถูกต้องตำมหลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
ก. ต้องเป็นค่ำเสียหำย  ณ  สถำนที่และในเวลำที่เกิดภัยขึ้น 
ข. ต้องเป็นค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง 
ค. ตำมจ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันภัยจะเรียกร้อง 
ง. ไม่เกินจ ำนวนเงินที่เอำประกันภัยไว้ 

6. ข้อใดคือหลักกำรของกำรประกันภัยที่ก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยต้องเปิดเผยข้อควำมจริงโดยสุจริตอย่ำงยิ่ง 
ก. ข้อควำมจริงเหล่ำนั้นอยู่ในควำมรู้เห็นของผู้เอำประกันภัยแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
ข. ข้อควำมจริงเหล่ำนั้นอยู่ในควำมรู้เห็นของผู้เอำประกันภัยและผู้รับประกันภัย  แต่เป็นหน้ำที่ของผู้เอำ

ประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อควำมจริงนั้นให้ผู้รับประกันภัยทรำบโดยกฎหมำย 
ค. ข้อควำมจริงเหล่ำนั้นเป็นข้อควำมจริงที่ผู้รับประกันภัยจะใช้พิจำรณำเพื่อตัดสินใจเข้ำรับกำรเสี่ยงภัยหรือไม่  

และคิดเบี้ยประกันภัยเท่ำใด 
ง. ถูกทั้ง ข้อ  ก.  และข้อ ค. 



7. ค ำว่ำ  “ควำมรับผิดส่วนแรก  (Deductible)”  หมำยถึง 
ก. จ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนส่วนแรกที่บริษัทประกันภัยต้องรับผิด 
ข. จ ำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 
ค. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
ง. ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง 

8.  ตำมปกติแล้วผู้รับประกันภัยต้องเชื่อในค ำบอกเล่ำของผู้เอำประกันภัยว่ำผู้เอำประกันภัยจะไม่ชักน ำให้หลงเชื่อใน
เหตุกำรณ์ที่ไม่จริง   ซึ่งจะท ำให้กำรประมำณกำรเสี่ยงภัยผิดพลำด  มิฉะนั้นสัญญำนั้นจะ 
 ก.  โมฆียะ 
 ข.  โมฆะ 
 ค.  สมบูรณ์ 
 ง.  สมบูรณ์  แต่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นอีก 
9.  ค ำว่ำ  “สินไหมกรุณา  (Ex-Gratia  payment)”  หมำยถึง 
 ก.  จ ำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ำยให้แก่ผู้เรียกร้องค่ำเสียหำย  แม้จะมีควำมเห็นว่ำไม่ต้องรับผิดชอบตำมเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัยก็ตำม 
 ข.  จ ำนวนเงินตำมแต่ที่ผู้รับประกันภัยจะพิจำรณำ 
 ค.  จ ำนวนเงินที่จ่ำยเกินจ ำนวนเงินที่เอำประกันภัย 
 ง.  จ ำนวนเงินเพิ่มเติมที่ผู้รับประกันจ่ำยให้แก่ผู้เอำประกันภัย  เนื่องจำกผู้เอำประกันภัยจ่ำยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 
10.  หลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง  หมำยควำมว่ำ 
 ก.  กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมกควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง 
 ข.  กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง  แต่ไม่เกินจริงจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
 ค.  กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเต็มตำมจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
 ง.  กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมแต่ที่ผู้เอำประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะตกลงกัน 
11.  ค ำว่ำ  “ภัย  (Peril)”  หมำยถึง 
 ก.  ควำมเสียหำย 
 ข.  โอกำสที่เกิดควำมเสียหำย 
 ค.  ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 ง.  สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
12.  หลักกำรที่ให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยไปเรียกร้องค่ำเสียหำยคืนจำกผู้ท ำละเมิด  หมำยถึง กำรใช้สิทธิตำมหลักกำร
ประกันภัยข้อใด 
 ก. หลักกำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมควำมเป็นจริง 
 ข.  หลักกำรรับช่วงสิทธิ์ 
 ค.  หลักกำรร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ง.  หลักกำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมควำมจริงและหลักกำรรับช่วงสิทธิ์ 
 
 
 



13.  ค ำว่ำ  “ภำวะภัยทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard)”  หมำยถึง 
 ก.  กำรกระท ำโดยทุจริตเพื่อหวังเงินค่ำสินไหมทดแทน 
 ข.  กำรกระท ำโดยขำดสติเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น 
 ค.  กำรกระท ำโดยจงใจโดยหวังค่ำตอบแทนจำกผู้จ้ำง   
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
14.  ข้อใดไม่เกี่ยวกับหลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง 
 ก.  กำรเปิดเผยข้อควำมจริง 
 ข.  กำรไม่แถลงข้อควำมเท็จ 
 ค.  กำรไม่แสวงหำก ำไรจำกกำรประกันภัย 
 ง.  กำรปฏิบัติตำมข้อรับรอง 
15.  ค ำว่ำ  “กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  (Indemnity)”  หมำยถึง 
 ก.  กำรชดใช้ควำมเสียหำยตำมค ำชี้ขำดของอนุญำตโตตุลำกำร 
 ข.  กำรชดใช้ควำมเสียหำยตำมที่ได้ตกลงกัน 
 ค.  กำรชดใช้ควำมเสียหำยตำมที่เสียหำยจริง 
 ง.  กำรชดใช้ควำมเสียหำยตำมค ำพิพำกษำของศำล 
16.  ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักกำรร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  (Contribution) 
 ก.  มีผู้รับประกันภัยตั้งแต่  2  รำยขึ้นไป 
 ข.  ท ำกรมธรรม์ประกันภัยไว้หลำยฉบับ  ซึ่งให้ควำมคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน 
 ค.  มีวัตถุที่เอำประกันภัยเดียวกัน 
 ง.  ควำมเสียหำยเกิดจำกกระท ำของบุคคลภำยนอก  ซึ่งผู้รับประกันภัยได้จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแล้ว 
17.  กรณีใดต่อไปนี้  ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิจ์ำกผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตำมกฎหมำย 
 ก.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน  โดยส ำคัญผิดว่ำผู้เอำประกันภัยมีส่วนได้ส่วนเสียในวัตถุที่เอำ
ประกันภัยในขณะเกิดวินำศภัย 
 ข.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน  โดยส ำคัญผิดว่ำกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
 ค.  กรณีที่ผู้รบัประกันภัยจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน  ส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นน้ันเป็นกำรกระท ำทุจริตของผู้เอำ
ประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
18.  ข้อใดมิใช่เหตุกำรณ์ที่เป็นกำรเสี่ยงภัยที่แท้จริง  (Pure  Risk) 
 ก.  กำรเกิดไฟไหม้ 
 ข.  กำรเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม  
 ค.  รถยนต์ชนกัน 
 ง.  กำรขำดทุนจำกกำรซื้อหุ้น 
19.  กำรจัดกำรเสี่ยงภัยแบบใดที่เป็นควำมหมำยของกำรประกันภัย 
 ก.  กำรลดควำมเสี่ยงภัย 
 ข.  กำรรับควำมเสี่ยงภัยไว้เอง 
 ค.  กำรโอนควำมเสี่ยงภัย  ง.  กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงภัย 



20. ข้อใดมิใช่หน้ำที่ของผู้เอำประกันภัย 
 ก.  หน้ำที่เปิดเผยข้อควำมจริง 
 ข.  หน้ำที่บอกกล่ำวกำรเกิดวินำศภัย 
 ค.  หน้ำที่ป้องกันรักษำทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 
 ง.  หน้ำที่ในกำรรับช่วงสิทธิ์ 
21.   หำกผู้รับประกันภัยต้องกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย  ผู้รับประกันภัยจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอำประกันภัย  
อย่ำงไร 
 ก.  คืนตำมอัตรำที่ผู้รับประกันภัยก ำหนด 
 ข.  คืนตำมอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
 ค.  คืนโดยหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับไปแล้วออกตำมส่วน 
 ง.  คืนให้ทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
22.  ข้อใดแสดงได้ว่ำผู้เอำประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยของตน 
 ก.  ผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นผู้เช่ำบ้ำนได้ท ำประกันภัยเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
 ข.  ผู้เอำประกันภัยน ำรถยนต์ที่ตนเช่ำซื้อไปท ำประกันภัย 
 ค.  ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยอบุัตเิหตุส่วนบุคคลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
23.  ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในกำรท ำประกันวินำศภัยใน
กรณีใด 
 ก.  ผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 
 ข.  ควำมไม่สมประกอบแห่งวัตถุที่เอำประกันภัย 
 ค.  เป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
24.  หำกทรัพย์สินที่เอำประกันภัยของผู้เอำประกันภัยเปลี่ยนมือไป  สิทธิตำมสัญญำประกันภัยจะโอนไปด้วยในกรณีใด 
 ก.  โอนโดยสัญญำและมีกำรแจ้งผู้รับประกันภัยทรำบ 
 ข.  โอนโดยพินัยกรรม 
 ค.  โอนโดยบทบัญญัติของกฎหมำย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
25.  ใบค ำขอเอำประกันภัย  หมำยถึง 
 ก.  เอกสำรซึ่งผู้เอำประกันภัยกรอกข้อควำมยื่นต่อบริษัทประกันภัยเพื่อแสดงควำมประสงค์ขอเอำประกันภัย 
 ข.  เอกสำรซึ่งผู้รับประกันภัยออกให้ผู้เอำประกันภัยเพื่อเป็นกำรคุ้มครองชั่วครำวก่อนออกกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค.  เอกสำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญำประกันภัย  ในขณะที่ท ำหรือระหว่ำงที่สัญญำประกันภัยมีผลบังคับ 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
26.  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุได้จำกที่ใด 
 ก.  บริษัทประกันชีวิต 
 ข.  บริษัทประกันวินำศภัย 
 ค.  บริษัทประกันชีวิต  หรือบริษัทประกันวินำศภัย   ง.  ไม่มีข้อใดถูก 



27.  ในกรมธรรม์ประกันภัย  ถ้ำผู้เอำประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกสัญญำประกันภัย  บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอำประกันภัย  
อย่ำงไร 
 ก.  คืนให้ทั้งหมด 
 ข. คืนตำมอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสั้น  (Short  Rate) 
 ค.  คืนส่วนที่เหลือโดยหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่คุ้มครองไปแล้วออกตำมส่วน 
 ง.  ผิดหมดทุกข้อ 
28.  ค ำว่ำ  “Principle  of   Indemnity”  หมำยถึง 
 ก.  หลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมที่เสียหำยจริง 
 ข.  หลักกำรมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัย 
 ค.  หลักกำรรับช่วงสิทธิ์ 
 ง.  หลักสำเหตุใกล้ชิด 
29.  กำรประกันภัยที่เกิดขึ้นคร้ังแรกของโลกคือ  
 ก.  กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 ข.  กำรประกันอัคคีภัย 
 ค.  กำรประกันภัยทำงทะเลและกำรขนส่ง 
 ง.  กำรประกันภัยรถยนต์ 
30.  ร้ำนขำยกำแฟของนำย  Edward  Lloyd  ซึ่งเป็นจุดแรกของกำรก ำเนิดกำรประกันภัยในรูปแบบปัจจุบัน  และได้พัฒนำ
เป็นสถำบันประกันภัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกอยู่ในประเทศ 
 ก.  ฝร่ังเศส 
 ข.  สวิตเซอร์แลนด์ 
 ค.  สำธำรณรัฐเยอรมัน 
 ง.  อังกฤษ 
31.  กำรประกันภัยเป็นกำรบริหำรกำรเสี่ยงภัยประเภท 
 ก.  กำรเสี่ยงภัยเอง  (Retention  of  Risk) 
 ข.  กำรหลีกเลี่ยงกำรเสี่ยงภัย  (Avoidance) 
 ค.  กำรลดกำรเสี่ยงภัย  (Reduction) 
 ง.  กำรโอนกำรเสี่ยงภัย  (Transfer) 
32.  ลักษณะของกำรเสี่ยงภัยที่จะรับประกันภัยได้  จะต้องมี 
 ก.  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยสำมำรถคำดคะเนหรือค ำนวณได้ 
 ข.  เหตุกำรณ์ที่จะเกิดควำมเสียหำยในขณะใดขณะหนึ่ง 
 ค.  ควำมเสียหำยต้องเกิดขึ้นจำกอุบัติเหตุ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
33.  กำรประกันภัยและกำรพนันมีลักษณะแตกต่ำงกันทุกประกำร  แต่มีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันคือ 
 ก.  เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเหตุกำรณ์อันไม่แน่นอนในอนำคต 
 ข.  เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียเหมือนกัน 
 ค.  เป็นเร่ืองที่เสี่ยงหำก ำไรเหมือนกัน ง.  เป็นเร่ืองที่ลดกำรเสี่ยงภัยเหมือนกัน 



34.  กำรเสี่ยงภัยแท้จริง  (Pure  Risk)  ได้แก่ 
 ก.  กำรเสี่ยงภัยจำกน้ ำท่วมบ้ำน 
 ข.  กำรเสี่ยงภัยจำกกำรค้ำขำยขำดทุนของพ่อค้ำ 
 ค.  กำรเสี่ยงภัยจำกกำรพนัน 
 ง.  กำรเสี่ยงภัยจำกกำรซื้อขำยหุ้น 
35.  กำรประกันชีวิตโค  กระบือ  เป็น 
 ก.  กำรประกันชีวิตประเภทสำมัญ 
 ข.  กำรประกันชีวิตประเภทอุตสำหกรรม 
 ค.  กำรประกันวินำศภัยประเภทประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 ง.  กำรประกันวินำศภัยประเภทกำรประกันภัยทำงทะเลและกำรขนส่ง 
36.  เมื่อสัญญำประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว  กฎหมำยก ำหนดให้ผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบเอกสำรใดบ้ำง  ให้กับผู้เอำประกันภัย 
 ก.  ใบค ำขอเอำประกันภัย 
 ข.  ใบแจ้งยอดกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
 ค.  กรมธรรม์ประกันภัย 
 ง.  ไม่ต้องส่งมอบเอกสำรใดๆ ทั้งสิ้น 
37.  กำรประกันวินำศภัยในประเทศไทย  แบ่งออกเป็นประเภทต่ำงๆ  ได้ 
 ก.  5  ประเภท 
 ข.  4  ประเภท 
 ค.  3  ประเภท 
 ง.  2  ประเภท 
38.  นำยอ ำนำจถูกฟ้ำผ่ำในขณะที่ก ำลังเดินอยู่กลำงทุ่งโล่งขณะฝนตก  โดยที่ได้ใส่สร้อยคอทองค ำหนัก  2  บำท  ออกไปด้วย  
ตัวภัย  (Peril)  ในกรณีนี้  ได้แก่ 
 ก.  โอกำสที่จะเกิดฟ้ำผ่ำ 
 ข.  ฟ้ำผ่ำ 
 ค.  นำยอ ำนำจ 
 ง.  กำรใส่สร้อยคอทองค ำ 
39.  นำยอ ำนำจถูกฟ้ำผ่ำในขณะที่ก ำลังเดินอยู่กลำงทุ่งโล่งขณะฝนตก  โดยที่ได้ใส่สร้อยคอทองค ำหนัก  2  บำท ออกไปด้วย  
โอกำสที่นำยอ ำนำจจะถูกฟ้ำผ่ำถือเป็น 
 ก.  ตัวภัย  (Peril) 
 ข.  กำรเสี่ยงภัย  (Risk) 
 ค.  สภำวะภัย  (Hazard) 
 ง.  ควำมเสียหำย  (Loss) 
40.  นำยอ ำนำจถูกฟ้ำผ่ำในขณะที่ก ำลังเดินอยู่กลำงทุ่งโล่งขณะฝนตก  โดยที่ได้ใส่สร้อยคอทองค ำหนัก  2  บำท  ออกไปด้วย  
ข้อใดมิใช่สภำวะภัย  (Hazard) 
 ก.  นำยอ ำนำจเดินอยู่กลำงทุ่งโล่ง   ข.  นำยอ ำนำจเดินอยู่ขณะฝนตก 
 ค.  นำยอ ำนำจใส่สร้อยคอทองค ำเดินอยู่  ง.  นำยอ ำนำจถูกฟ้ำผ่ำ 



41.  ท่ำนมีควำมเห็นว่ำกำรเสี่ยงภัย  (Risk)  ใด  ที่มีสภำวะภัย  (Hazard)  สูงที่สุด 
 ก.  บ้ำนครึ่งตึกคร่ึงไม้ 
 ข.  บ้ำนไม้หลังคำมุงจำก 
 ค.  บ้ำนไม้หลังคำกระเบื้อง 
 ง.  บ้ำนตึกหลังคำกระเบื้อง 
42.  ในธุรกิจประกันภัย  กำรเสี่ยงภัยประเภทใดที่บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยได้ 
 ก.  กำรเสี่ยงภัยแท้จริง  (Pure  Risk) 
 ข.  กำรเสี่ยงภัยเพื่อก ำไร  (Speculative  Risk) 
 ค.  กำรเสี่ยงภัยทำงเศรษฐกิจ  (Economic  Risk) 
 ง.  กำรเสี่ยงภัยทั้ง   3  ประเภท 
43.  วิธีกำรใดไม่ถือว่ำเป็นกำรป้องกันกำรเกิดภัย  (Prevention) 
 ก.  กำรติดป้ำยห้ำมสูบบุหร่ีไว้ในปั๊มน้ ำมัน 
 ข.  กำรดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
 ค.  กำรตรวจสอบสภำพรถก่อนออกเดินทำง 
 ง.  กำรติดตั้งเคร่ืองตัดไฟอัตโนมัติไว้ในโรงงำน 
44.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรประกันภัย 
 ก.  ท ำให้เกิดกำรออมทรัพย์ 
 ข.  ท ำให้เกิดก ำไร 
 ค.  ช่วยลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น 
 ง.  ก่อให้เกิดเสถียรภำพในกำรประกอบธุรกิจ 
45.  ข้อใดถือเป็นสภำวะภัยทำงอุปนิสัย  (Morale  Hazard) 
 ก.  สูบบุหรี่บนเตียงนอน 
 ข.  ไม่ดับธูปก่อนนอน 
 ค.  เปิดแก๊สอุ่นอำหำรทิ้งไว้ ง.  ถูกทุกข้อ 
46.  กำรเล่นกำรพนัน  ถือเป็นกำรเสี่ยงภัย  (Risk)  ประเภทใด 
 ก.  กำรเสี่ยงภัยแท้จริง  (Pure  Risk) 
 ข.  กำรเสี่ยงภัยเก็งก ำไร  (Speculative  Risk) 
 ค.  กำรเสี่ยงภัยเบื้องต้น  (Primary  Risk) 
 ง.  กำรเสี่ยงภัยเฉพำะ  (Particular  Risk) 
47.  เหตุกำรณ์ใดที่บริษัทประกันภัยมักก ำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  และจะไม่คุ้มครองควำมเสียหำย 
 ก.  ภัยสงครำม 
 ข.  ภัยจลำจล 
 ค.  กำรปฏิวัติ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 



48.  โรงงำนผลิตกระดำษแห่งหนึ่งสร้ำงด้วยไม้ทั้งหลัง  และตั้งอยู่ไม่ห่ำงจำกสถำนีบริกำรน้ ำมันมำกนัก  ในกรณีนี้สภำวะภัย  
(Hazard)  ได้แก่ 
 ก.  กำรผลิตกระดำษของโรงงำนนั้น 
 ข.  โรงงำนนั้นตั้งอยู่ใกล้กับสถำนีบริกำรน้ ำมัน 
 ค.  โรงงำนนั้นสร้ำงด้วยไม้ทั้งหลัง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
50.  โรงงำนผลิตกระดำษแห่งหนึ่งสร้ำงด้วยไม้ทั้งหลัง  และตั้งอยู่ไม่ห่ำงจำกสถำนีบริกำรน้ ำมันมำกนัก  โอกำสที่โรงงำนจะ
ถูกไฟไหม้ถือเป็น 
 ก.  ตัวภัย  (Peril) 
 ข.  กำรเสี่ยงภัย  (Risk) 
 ค.  สภำวะภัย  (Hazard) 
 ง.  ควำมเสียหำย  (Loss) 
51.  นำยประสิทธิ์สูบบุหรี่และเผลอหลับไปจนท ำให้เกิดไฟไหม้บ้ำนตนเองและเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง  สภำวะภัย  (Hazard)  
เช่นน้ีเรียกว่ำเป็นสภำวะภัยแบบใด 
 ก.  สภำวะภัยทำงกำยภำพ  (Physical  Hazard) 
 ข.  สภำวะภัยทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard) 
 ค.  สภำวะภัยทำงอุปนิสัย  (Morale  Hazard) 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
52.  ข้อใดถือเป็นสภำวะภัยทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard) 
 ก.  เสียบปลั๊กพัดลมไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืน 
 ข.  สภำพบ้ำนที่อยู่ในชุมชนแออัด 
 ค.  สูบบุหรี่ในสถำนที่ที่มีวัตถุไวไฟ 
 ง.  กำรเผำทรัพย์สินเอำประกันภัย 
53.  ผู้รับประกันภัยในประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงและก่อต้ังมำเป็นเวลำนำนกว่ำ  300  ปีแล้วได้แก่ 
 ก.  The  British  &  European  Reinsurance  Co., Ltd. 
 ข.  Lloyd’s  of  London 
 ค.  Sun  Alliance &  London  Insurance  PLC. 
 ง.  Unione  Italiana  (UK)  Reinsurance  Co., Ltd. 
54.  สภำวะภัยทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard)  และสภำวะภัยทำงอุปนิสัย  (Morale  Hazard)  มีควำมเหมือนกันที่ว่ำเป็น
ภำวกำรณ์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดภัยมำกขึ้น  อันเป็นผลมำจำกสภำพจิตใจของบุคคลแต่มีควำมแตกต่ำงกัน คือ 
 ก.  สภำวะภัยทำงศีลธรรมเป็นกำรกระท ำที่ตั้งใจหรือเจตนำ 
 ข.  สภำวะภัยทำงอุปนิสัย  เป็นกำรกระท ำที่เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อไม่เจตนำ 
 ค.  ผิดทั้งข้อ  ก.  และข้อ ข. 
 ง.  ถูกทั้งข้อ  ก.  และข้อ  ข. 
55.  ประเภทของกำรบริหำรกำรเสี่ยงภัย  (Risk  Management)  ได้แก่ 
 ก.  กำรลดกำรเสี่ยงภัย ข.  กำรหลีกเลี่ยงกำรเสี่ยงภัย ค.  กำรโอนกำรเสี่ยงภัย ง.  ถูกทุกข้อ 



56.  กำรประกันภัยใดเป็นกำรประกันภัยค้ ำจุน 
 ก.  กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก 
 ข.  กำรประกันอัคคีภัย 
 ค.  กำรประกันภัยควำมซื่อสัตย์ 
 ง.  กำรประกันชีวิต 
57.  จ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันภัยจ่ำยให้แก่บริษัทประกันภัย  เพื่อก่อให้เกิดภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยว่ำเมื่อเกิดควำม
เสียหำยตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้วบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้  เรียกว่ำ 
 ก.  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
 ข.  ค่ำสินไหมทดแทน 
 ค.  เบี้ยประกันภัย 
 ง.  ค่ำบ ำเหน็จ 
58.  ข้อใดถือเป็นกำรเสี่ยงภัยที่เอำประกันภัยไม่ได้ (Uninsurable  Risk)  ในกำรประกันวินำศภัย 
 ก.  ควำมเสี่ยงภัยที่ขัดต่อกฎหมำย 
 ข.   ผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัย 
 ค.  ควำมเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนำคต 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
59.  ข้อใดไม่ถือเป็นสภำวะทำงกำยภำพ  (Physical  Hazard)  ที่ส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
 ก.  บ้ำนอยู่อำศัยสร้ำงด้วยไม้ทั้งหลัง 
 ข.  บ้ำนถูกลอบวำงเพลิงจำกผู้เอำประกันภัย 
 ค.  บ้ำนอยู่ในบริเวณชุมชนแออัด 
 ง.  บ้ำนใช้เป็นที่เก็บวัตถุไวไฟ 
60.  กำรที่เจ้ำของรถยนต์ที่มีประกันภัยไว้  ขับรถด้วยควำมคะนองและท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภำยนอก  โดยที่ขำดควำมระวังในกำรป้องกันภัยตำมสมควรถือเป็นสภำวะภัย  (Hazard)  ประเภทใด 
 ก.  สภำวะภัยทำงกำยภำพ  (Physical  Hazard) 
 ข.  สภำวะภัยทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard) 
 ค.  สภำวะภัยทำงอุปนิสัย  (Morale  Hazard) 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
61.  ข้อใดไม่ถือเป็นกำรจัดกำรกำรเสี่ยงภัย  (Risk  Management) 
 ก.  กำรหลีกเลี่ยงกำรเสี่ยงภัย 
 ข.  กำรลดกำรเสี่ยงภัย 
 ค.  กำรรับกำรเสี่ยงภัยไว้เอง 
 ง.  กำรวิเครำะห์กำรเสี่ยงภัย 
62.  คนที่กลัวจะเสียชีวิตเพรำะเคร่ืองบินตก  เลยตัดสินใจไม่เดินทำงโดยเคร่ืองบินตลอดชีวิตถือเป็นกำรจัดกำรกำรเสี่ยงภัย
โดยวิธีใด 
 ก.  กำรหลีกเลี่ยงกำรเสี่ยงภัย ข.  กำรลดกำรเสี่ยงภัย 
 ค.  กำรป้องกันกำรเสี่ยงภัย ง.  กำรโอนกำรเสี่ยงภัย 



63.  ผู้รับประกันภัย  หมำยถึง 
 ก.  ประชำชนผู้ท ำประกันภัย 
 ข.  บริษัทประกันภัย 
 ค.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
 ง.  นำยหน้ำประกันภัย 
64.  ข้อควรปฏิบัติอันดับแรกของผู้ที่ประสงค์จะท ำประกันภัย  คือ 
 ก.  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงแก่ผู้รับประกันภัยในใบค ำขอเอำประกันภัย 
 ข.  รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัทประกันภัย 
 ค.  ช ำระค่ำเบี้ยประกันภัย 
 ง.  ด ำเนินกำรในข้อใดก่อนก็ได้ 
65.  กำรประกันภัยโจรกรรม  ถือเป็นกำรประกันวินำศภัยประเภทใด 
 ก.  กำรประกันอัคคีภัย 
 ข.  กำรประกันภัยสินค้ำ 
 ค.  กำรประกันภัยรถยนต์ 
 ง.  กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
66.  ข้อใดเป็นกำรประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดกฎหมำย  (Liability  Insurance)   
 ก.  กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก 
 ข.  กำรประกันภัยเงินทดแทนแรงงำน 
 ค.  กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยของนำยจ้ำง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
67.   บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนโดยใช้หลักเกณฑ์ใด 
 ก.  ก ำหนดควำมเสียหำย  ณ  สถำนที่และในเวลำที่ได้เกิดวินำศภัยขึ้น 
 ข.  ต้องไม่เกินควำมเสียหำยที่แท้จริง 
 ค.  ต้องไม่เกินจ ำนวนเงินที่ได้เอำประกันภัยไว้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
68.  ลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัย  คือ 
 ก.  เป็นสัญญำเพื่อกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ข.  เป็นสัญญำต่ำงตอบแทน 
 ค.  เป็นสัญญำที่อำศัยควำมซื่อสัตย์อย่ำงยิ่งของคู่สัญญำ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
69.  กำรเอำประกันภัยสูงกว่ำมูลค่ำ  (Over  Insurance)  หมำยถึง 
 ก.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยสูงกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สิน 
 ข. กำรที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยต่ ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สิน 
 ค.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยได้รับชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนสูงกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สิน 
 ง.  ผิดหมดทุกข้อ 
 



70.  ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องในสัญญำประกันภัย 
 ก.  ผู้เอำประกันภัย 
 ข.  บริษัทประกันภัย 
 ค.  พนักงำนพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน 
 ง.  ผู้รับประโยชน์ 
71.  ข้อใดที่มิใช่หลักส ำคัญพื้นฐำนของสัญญำประกันภัย 
 ก.  หลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง  
 ข.  หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัย 
 ค.  หลักกำรประกันภัยช่วง  
 ง.  หลักสำเหตุใกล้ชิด 
72.  วิธีกำรใดถือเป็นกำรปกป้องกำรเสี่ยงภัย  (Protection) 
 ก.  กำรติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงไว้รอบโรงงำน 
 ข.  กำรตรวจสภำพรถก่อนออกเดินทำง  
 ค.  กำรดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้ 
 ง.  กำรติดป้ำยห้ำมสูบบุหร่ีไว้ในปั๊มน้ ำมัน 
73.  กำรเสี่ยงภัย  (Risk)  ใดในข้อต่อไปนี้ที่ท่ำนเห็นว่ำมีสภำวะภัย  (Hazard)  ต่ ำที่สุด 
 ก.  บ้ำนไม้หลังคำมุงจำก  
 ข.  บ้ำนคร่ึงตึกคร่ึงไม้  
 ค.  บ้ำนตึกหลังคำไม้ 
 ง.  บ้ำนตึกหลังคำมุงกระเบื้อง 
74.  กำรเกิดอัคคีภัยถือเป็นกำรเสี่ยงภัย  (Risk)  ประเภทใด 
 ก.  กำรเสี่ยงภัยแท้จริง  (Pure  Risk) 
 ข.  กำรเสี่ยงภัยเก็งก ำไร  (Speculative  Risk) 
 ค.  กำรเสี่ยงภัยเบื้องต้น  (Primary  Risk) 
 ง.  กำรเสี่ยงภัยเฉพำะ  (Particular  Risk) 
75.  นำงสำวสมศรีปลูกบ้ำนซึ่งสร้ำงด้วยไม้อยู่ในชุมชนซอยรำชวิถี  6  และได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในกรณีเช่นน้ีสภำวะภัย  
(Hazard)  คือ 
 ก.  บ้ำนตั้งอยู่ในชุมชนซอยรำชวิถี  6 
 ข.  กำรเกิดเพลิงไหม้ 
 ค.  โอกำสที่จะเกิดเพลิงไหม้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
76.  นำงสำวสมศรีปลูกบ้ำนซึ่งสร้ำงด้วยไม้อยู่ในชุมชนซอยรำชวิถี  6 และได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นโอกำสที่จะเกิดเพลิงไหม้ถือ
เป็น 
 ก.  ตัวภัย  (Peril)   ข.  กำรเสี่ยงภัย  (Risk) 
 ค.  สภำวะภัย  (Hazard)  ง.  ควำมเสียหำย  (Loss) 
 



77.  นำงสำวสมศรีปลูกบ้ำนซึ่งสร้ำงด้วยไม้อยู่ในซอยรำชวิถี  6 และได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นตัวภัย  (Peril)  คือ 
 ก.  บ้ำนตั้งอยู่ในชุมชนซอยรำชวิถี  6 
 ข.  กำรเกิดเพลิงไหม้ 
 ค.  โอกำสที่จะเกิดเพลิงไหม้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
78.  เหตุกำรณ์ใดที่สำมำรถหำค่ำควำมเป็นไปได้โดยกำรอำศัยประสบกำรณ์หรือ เก็บสถิติข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต  (Empirical  
Method) 
 ก.  กำรโยนเหรียญ 
 ข.  กำรทอดลูกเต๋ำ 
 ค.  กำรเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
79.  ข้อใดถือได้ว่ำเป็นประโยชน์ของกำรประกันภัย 
 ก.  ก่อให้เกิดเสถียรภำพและประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจ 
 ข.  เป็นรำกฐำนส ำคัญของระบบสินเชื่อ 
 ค.  ช่วยส่งเสริมกำรออมทรัพย์ 
 ง.  ถูกหมดทุกข้อ 
80.  ข้อใดไม่ใช่กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 ก.  กำรประกันภัยสุขภำพ 
 ข.  กำรประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง 
 ค.  กำรประกันภัยทำงทะเลและกำรขนส่ง 
 ง.  กำรประกันภัยพืชผล 
81.  ลักษณะของกำรเสี่ยงภัยแบบใดที่บริษัทจะรับประกันภัยได้ 
 ก.  ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกเจตนำของผู้เอำประกันภัย 
 ข.  ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งที่สำมำรถประเมินเป็นตัวเงินได้และประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้ 
 ค.  จ ำนวนควำมเสียหำยนั้นจะต้องมีลักษณะคล้ำยคลึงกันและจ ำนวนมำกพอ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
82.  ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับกำรประกันภัยและกำรพนัน 
 ก.  กำรประกันภัยเป็นกำรเสี่ยงหำก ำไร  แต่กำรพนันไม่ได้มีเจตนำมุ่งหวังก ำไร 
 ข.  กำรประกันภัยและกำรพนันไม่ได้มีผลบังคับตำมกฎหมำย 
 ค.  ผู้เอำประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัย แต่ผู้เล่นกำรพนันไม่ต้องมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่เอำ
พนัน 
 ง.  กำรประกันภัยและกำรพนันเป็นกำรสร้ำงกำรเสี่ยงภัยขึ้นเอง 
83.  ปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยใช้กฎหมำยใดในกำรก ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันวินำศภัย 
 ก.  พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย  พ.ศ.  2500 
 ข.  พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย  พ.ศ.  2510 



 ค.  พระรำชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 
 ง.  พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย  พ.ศ.  2540 
84.  ข้อใดถือเป็นหลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเป็นจริง  ตำมสัญญำประกันวินำศภัย 
 ก.  กำรจ่ำยเป็นตัวเงิน 
 ข.  กำรซ่อมแซม 
 ค.  กำรหำของแทน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
85.  หำกผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยหลำยบริษัท  เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นกับผู้เอำประกันภัย  บริษัท
ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนโดยใช้หลักกำรใด 
 ก.  หลักส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอำประกันภัย 
 ข.  หลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง 
 ค.  หลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเป็นจริง 
 ง.  หลักกำรร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
86.  ข้อใดมิใช่สำระส ำคัญที่ปรำกฏในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ก.  ชื่อและที่อยู่ของผู้รับประกันภัย 
 ข.  ข้อตกลงคุ้มครอง 
 ค.  ข้อยกเว้น 
 ง.  วันที่ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
87. วัตถุประสงค์ส ำคัญในกำรก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยส่วนแรก  (Excess/Deductible)  คือ 
 ก.  เพื่อลดจ ำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ำยให้ลง 
 ข.  เพื่อที่จะให้ผู้เอำประกันภัยมีควำมระมัดระวังภัยมำกขึ้น 
 ค.  เป็นกำรเฉลี่ยควำมรับผิดระหว่ำงผู้เอำประกันภัยและผู้รับประกันภัย  
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
88.  กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนโดยมีกำรก ำหนด Franchise  เอำไว้  ค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดหมำยถึง 
 ก.  จ ำนวนควำมเสียหำยขั้นต่ ำที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดวินำศภัยขึ้น 
 ข.  จ ำนวนควำมเสียหำยขึ้นสูงสุดที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดวินำศภัยขึ้น 
 ค.  ควำมสูญเสียหรือเสียหำยขั้นต่ ำที่ก ำหนดเป็นอัตรำร้อยละหรือเป็นจ ำนวนเงินซึ่งถ้ำควำมเสียหำยไม่ถึงอัตรำหรือ
จ ำนวนที่ก ำหนดไว้  ผู้รับประกันภัยจะไม่ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้  แต่ถ้ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นถึงอันตรำหรือจ ำนวนเงิน
ที่ก ำหนดไว้ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่ำเสียหำยให้ต้ังแต่บำทแรก  (มีควำมหมำยเหมือนกับ datum  level) 
 ง.  จ ำนวนควำมเสียหำยขั้นสูงสุดที่บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้ 
89.  ข้อใดไม่จัดเป็นหลักฐำนเกี่ยวกับกำรประกันภัย 
 ก.  หลักกำรร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  และหลักชดใช้ค่ำเสียหำยตำมควำมเป็นจริง 
 ข.  หลักกำรรับช่วงสิทธิ์  และหลักสำเหตุใกล้ชิด 
 ค.  หลักกำรจ่ำยค่ำสินไหมกรุณำ  และหลักกำรร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ง.  หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัย  และหลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง 
 



90.  สำเหตุใกล้ชิด  (Proximate  Cause)  หมำยถึง 
 ก.  ต้นเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยโดยตรง  หรือเป็นเหตุต่อเนื่องโดยไม่ขำดตอนที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
 ข.  ต้นเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยโดยตรง  ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่อเน่ืองกันและท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
 ค.  ต้นเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยทำงอ้อม  หรือเป็นเหตุต่อเน่ืองโดยไม่ขำดตอนที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
 ง.  ต้นเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยทำงอ้อม  ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่อเน่ืองกันและท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
91.  นำยเก่งมีบ้ำนไม้รวมที่ดินรำคำ  500,000  บำท  ท ำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท เอ้ืออำทรประกันภัย  จ ำกัด  โดยได้ระบุ
จ ำนวนเงินเอำประกันภัยไว้  750,000  บำท  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่นำยเก่งระบุไว้ถือว่ำ 
 ก.  ต่ ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริง 
 ข.  สูงกว่ำมูลค่ำที่แท้จริง 
 ค.  ใกล้เคียงมูลค่ำที่แท้จริง 
 ง.  ผิดทุกข้อ 
92.  ข้อใดกล่ำวถึงกำรประกันภัยต่ ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริง  (Under  Insurance)  ไว้อย่ำงถูกต้องที่สุด 
 ก.  กำรประกันภัยซึ่งมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยน้อยกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น 
 ข.  กำรประกันภัยซึ่งมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยน้อยกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น  ผลของกำรปรันภัยต่ ำกว่ำ
มูลค่ำจะท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนต่ ำกว่ำวินำศภัยที่เกิดขึ้นจริง 
 ค.  กำรประกันภัยซึ่งมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยน้อยกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น  ผลของกำรประกันภัยต่ ำ
กว่ำมูลค่ำจะท ำให้ผู้เอำประกันภัยไม่ได้รับกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 
 ง.  กำรประกันภัยซึ่งมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยน้อยกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น  ผลของกำรประกันภัยต่ ำ
กว่ำมูลค่ำจะท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นบำงส่วน 
93.  ข้อใดคือควำมหมำยที่แท้จริงของค ำว่ำ  “Pure  Risk”  (กำรเสี่ยงภัยที่แท้จริง)  และ “Speculative  Risk”  (กำรเสี่ยงภัยเก็ง
ก ำไร)   
 ก.  Pure  Risk  คือ  กำรเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มำก  Speculative Risk  เป็นกำรเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อ
บุคคล 
 ข.  Pure  Risk  คือ  กำรเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อบุคคล   Speculative Risk  เป็นกำรเสี่ยงภัยที่มีคนหมู่มำก 
 ค.  Pure  Risk  คือ  กำรเสี่ยงภัยจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติตรงข้ำมกับ  Speculative Risk  ซึ่ง
เกิดจำกกำรจงใจสร้ำงควำมเสี่ยงภัยขึ้นเพื่อหวังก ำไรทำงธุรกิจ 
 ง.  Pure  Risk  คือ  กำรจงใจสร้ำงควำมเสี่ยงภัยขึ้นเพื่อหวังก ำไรทำงธุรกิจ  ตรงข้ำมกับ  Speculative Risk  ซึ่งเป็น
กำรเสี่ยงภัยจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ 
94.  กำรประกันภัยและกำรพนันต่ำงกันอย่ำงไร 
 ก.  กำรพนันจะจ่ำยเงินเป็นก ำไรเมื่อชนะพนันตำมจ ำนวนที่ตกลงกันไว้  แต่กำรประกันภัยเป็นกำรจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนส ำหรับควำมเสียหำยทั้งหมดที่ผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้รับอันเนื่องจำกวินำศภัย  ตำมควำมเสียหำยที่
แท้จริง 
 ข.  กำรพนันจะจ่ำยเงินให้กับผู้ใดก็ได้ที่เข้ำเล่นกำรพนันนั้น  แต่กำรประกันภัยเป็นกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยในขณะเกิดวินำศภัยเท่ำนั้น 
 ค.  กำรพนันนั้นผู้เข้ำเล่นไม่สำมำรถทรำบล่วงหน้ำว่ำฝ่ำยใดจะชนะหรือแพ้  ผู้ชนะย่อมได้รับเงินเป็นก ำไร  ผู้แพ้ย่อม
สูญเสียเงินไปในกำรเล่นพนัน  แต่กำรประกันภัยนั้นผู้เอำประกันภัยที่ช ำระเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยไปนั้นสำมำรถ



ทรำบได้ว่ำหำกเกิดวินำศภัยในอนำคตดังที่ได้ก ำหนดไว้ในสัญญำขึ้น  ตนจะได้รับค่ำสินไหมทดแทนเท่ำกับจ ำนวนควำม
เสียหำยที่แท้จริง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
95.  ข้อใดเป็นภำวะภัยทำงกำยภำพ  (Physical  Hazard) ตำมกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
 ก.  บ้ำนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงงำน 
 ข.  บ้ำนอยู่อำศัยซึ่งดัดแปลงเป็นห้องเช่ำ 
 ค.  บ้ำนที่ใช้วัสดุก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
96.  ข้อใดเป็นผลที่เกิดจำกสภำวะภัยทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard) 
 ก.  ท ำให้สัญญำประกันภัยสิ้นสุดลง 
 ข.  ท ำให้ผู้เอำประกันภัยไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัย 
 ค.  ท ำให้ผู้รับประโยชน์เสียสิทธิ์ในกำรรับประโยชน์ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
97.  กรณีใดเป็นสภำวะภัยทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard) 
 ก.  เจตนำท ำให้เกิดควำมเสียหำยเพื่อเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
 ข.  กำรขำดควำมระมัดระวังในกำรรักษำทรัพย์เน่ืองจำกมีประกันภัย 
 ค.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยประมำทเลินเล่อท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
98.  ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในควำมหมำยของกำรเสี่ยงภัย  (Risk) 
 ก.  เป็นภัยที่จะเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน 
 ข.  ควำมเป็นไปได้ของควำมสูญเสียหรือเสียหำย 
 ค.  เป็นภัยที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 
 ง.  มหันตภัย 
99.  ข้อใดพูดถึงควำมหมำยของค ำว่ำ  “สภำวะภัย”  (Hazard)  ที่ถูกต้อง  
 ก.  สภำพหรือเงื่อนไขที่ท ำให้ภำวะควำมเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง 
 ข.  สภำพหรือเงื่อนไขที่ท ำให้ภำวะควำมสี่ยงภัยลดน้อยลง 
 ค.  สภำพหรือเงื่อนไขที่ท ำให้ภำวะควำมเสี่ยงภัยคงที่ 
 ง.  สภำพหรือเงื่อนไขที่ท ำให้ภำวะควำมเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น 

100. กำรเก็บควำมเสี่ยงภัยไว้เอง  (Retention  of  Risk)  ในกำรบริหำรกำรเสี่ยงภัย  หมำยถึง 
ก. ควำมเสี่ยงภัยในส่วนที่ผู้รับประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
ข. ควำมเสี่ยงภัยในส่วนที่ผู้เอำประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
ค. ควำมเสี่ยงภัยในส่วนที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
ง. ควำมเสี่ยงภัยในส่วนที่ผู้รับประโยชน์รับเสี่ยงภัยไว้เอง 

101. หน้ำที่ของอนุญำโตตุลำกำรตำมสัญญำประกันภัย  คือ 
ก. พิจำรณำชี้ขำดข้อพิพำทระหว่ำงผู้เอำประกันภัยและ/หรือผู้เสียหำยกับผู้รับประกันภัย 



ข. พิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัย  ในกรณีที่มีควำมเห็นแตกต่ำงในจ ำนวนแห่งควำมสูญเสียหรือ
เสียหำยกับบริษัทประกันภัย 

ค. ด ำเนินคดีกับผู้รับประกันภัยในกรณีที่มีควำมเห็นแตกต่ำงในจ ำนวนแห่งควำมสูญเสียหรือเสียหำยกับผู้เอำ
ประกันภัย 

ง. ผิดทุกข้อ 
102. ตัวแทนประกันภัยและนำยหน้ำประกันภัยต่ำงกันอย่ำงไร 

ก. ตัวแทนประกันภัยเป็นผู้ท ำหน้ำที่  “ชี้ช่อง”  แต่นำยหน้ำประกันภัยไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็นผู้ชี้ช่อง 
ข. ตัวแทนประกันภัยเป็นผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมำยให้ท ำกำรชักชวนบุคคลท ำสัญญำประกันภัยแต่นำยหน้ำ

ประกันภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดกำรให้บุคคลท ำสัญญำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 
ค. ตัวแทนประกันภัยท ำกำรเพื่อหวังบ ำเหน็จ  แต่นำยหน้ำประกันภัยท ำกำรเพื่อหวังรับค่ำตอนแทนจำกตัวกำร 
ง. ตัวแทนประกันภัยและนำยหน้ำประกันภัยเป็นนิติบุคคลเท่ำนั้น 

103. ใบค ำขอเอำประกันภัย  ควรมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ 
ก. ชื่อ  ที่อยู่  ผู้ขอเอำประกันภัย 
ข. รำยละเอียดของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 
ค. จ ำนวนเงินเอำประกันภัยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 
ง. ถูกทุกข้อ 

104. ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย  (Endorsement)  หมำยถึง 
ก. ข้อควำมที่เขียนแถลงข้อควำมจริงก่อนท ำสัญญำประกันภัย 
ข. ข้อควำมที่เขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจำกข้อควำมปกติในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อจะเพิ่มเติม  

เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  เงื่อนไขหรือข้อควำมต่ำงๆ  จำกเงื่อนไขหรือข้อควำมเดิมซึ่งจะท ำขึ้นก่อนหรือหลังกำรเอำ
ประกันภัยก็ได้ 

ค. ข้อควำมที่เขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรเมื่อเกิดวินำศภัยขึ้น 
ง. ข้อควำมที่เขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรเพิ่มเติม  จำกข้อควำมปกติในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อที่จะเตือนควำมจ ำ

ของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย 
105. หนังสือคุ้มครองชั่วครำว  (Cover  Note)  หมำยถึง 

ก.  เป็นเอกสำรที่ผู้เอำประกันภัยท ำขึ้นเพื่อรับรองว่ำสินค้ำที่ระบุไว้ใน  Cover  Note   จะท ำประกันภัยจริงตำม
เงื่อนไขและจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ 
ข.  เป็นเอกสำรที่ผู้ส่งสินค้ำเข้ำหรือส่งสินค้ำออกสม่ ำเสมอตลอดทั้งปี  มักจะขอให้บริษัทประกันภัยออกหนังสือ
คุ้มครองกำรขนส่งสินค้ำทุกเที่ยวที่เกิดขึ้น 
ค.  เป็นเอกสำรที่ผู้รับประกันภัยสินค้ำเข้ำหรือส่งสินค้ำออกสม่ ำเสมอตลอดทั้งปีออกให้แก่ผู้เอำประกันภัยเพื่อยืนยัน
ควำมคุ้มครองกำรรับประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำทุกเที่ยวที่เกิดขึ้น 
ง.  เป็นเอกสำรที่บริษัทประกันภัยออกให้ผู้เอำประกันภัย  เพื่อเป็นหลักฐำนรับรองว่ำสินค้ำดังรำยละเอียดที่ระบุไว้
ใน  Cover Note  จะได้รับกำรคุ้มครองตำมเงื่อนไขและจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ 

106.  ภัยใดต่อไปนี้ถือเป็นภัยที่เกิดจำกธรรมชำติ   (Natural  Perils) 
 ก.  แผ่นดินไหว    ข.  ระเบิดจำกแก๊สหุงต้มอำหำร 
 ค.  ไฟฟ้ำลัดวงจร ง.  ถูกทุกข้อ 



107.  ภัยใดต่อไปนี้ที่เกิดจำกบุคคล  (Human  Perils) 
 ก.  ระเบิดจำกแก๊สหุงต้มอำหำร 
 ข. กำรฉีดน้ ำเพื่อดับไฟของพนักงำนดับเพลิง 
 ค.  กำรวำงเพลิง 
 ง.  ผิดทุกข้อ 
108.  ภัยใดต่อไปนี้ที่เกิดจำกควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ  (Economic  Perils  หรือ  Business  Perils) 
 ก.  ภำวะค่ำเงินบำทลอยตัว 
 ข.  ธุรกิจล้มละลำย 
 ค.  ภำวะเงินเฟ้อ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
109.  โดยทั่วไปสัญญำประกันภัยจะสมบูรณ์ตำมกฎหมำย  ผู้เอำประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยในเวลำ
ใด 
 ก.  ขณะยื่นขอเอำประกันภัย 
 ข.  ขณะท ำสัญญำประกันภัย  
 ค.  ก่อนยื่นขอเอำประกันภัย 
 ง.  ก่อนที่มีกำรเสี่ยงภัย 
110.  กรณีใดที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่อำจเอำประกันภัยได้ 
 ก.  ประโยชน์ที่อำจได้รับในอนำคต 
 ข.  ควำมคำดหวังว่ำจะได้ทรัพย์สินมำในอนำคต 
 ค.  สิทธิซึ่งจะเกิดขึ้นในอนำคต 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
111.  เมื่อมีกำรประกันอัคคีภัยต่ ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สิน  (Under  Insurance)  จะมีผลอย่ำงไร 
 ก.  สัญญำประกันภัยยังคงสมบูรณ์ 
 ข.  ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนประกันภัยตนเอง 
 ค.  ต้องมีกำรเฉลี่ยควำมเสียหำย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
112.  ข้อใดเป็นเหตุผลและควำมส ำคัญของกำรมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยที่ถูกต้องที่สุด 
 ก.  เพื่อป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรประกันภัย 
 ข.  เพื่อป้องกันกำรก่ออำชญำกรรม 
 ค.  เพื่อป้องกันกำรเกิดกำรพนันขันต่อ 
 ง.  เพื่อป้องกันกำรท ำลำยล้ำงชีวิตและทรัพย์สิน 
113.  กำรเปิดเผยข้อควำมจริงจะต้องกระท ำเมื่อใด 
 ก.  ก่อนสัญญำประกันภัยเกิดขึ้น 
 ข.  ในขณะที่สัญญำประกันภัยเกิดขึ้น 
 ค.  ในขณะขอเอำประกันภัย 
 ง.  ในขณะท ำสัญญำประกันภัย 



114.  กำรเปิดเผยข้อควำมจริงเป็นหน้ำที่ของ 
 ก.  ผู้รับประโยชน์ 
 ข.  ผู้เอำประกันภัยและผู้รับประกันภัยร่วมกัน 
 ค.  ผู้เอำประกันภัย 
 ง.  ผู้รับประกันภัย 
115.  ข้อใดมิใช่หลักฐำนส ำคัญพื้นฐำนของสัญญำประกันภัย 
 ก.  หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัย 
 ข.  หลักสำเหตุใกล้ชิด 
 ค.  หลักกำรจ่ำยค่ำสินไหมกรุณำ 
 ง.  หลักกำรรับช่วงสิทธิ์ 
116.  กำรเปิดเผยข้อควำมจริง  (Disclosure)  หมำยถึงอะไร  และอยู่ภำยใต้หลักส ำคัญพื้นฐำนใดของสัญญำประกันภัย 
 ก.  กำรเปิดเผยข้อควำมจริงที่เป็นสำรถส ำคัญซึ่งอยู่ในควำมรู้เห็นของผู้เอำประกันภัยและอยู่ภำยใต้หลักสุจริตใจ
อย่ำงยิ่ง 
 ข.  กำรเปิดเผยข้อควำมจริงที่เป็นสำระส ำคัญซึ่งอยู่ในควำมรู้เห็นของผู้เอำประกันภัยและอยู่ภำยใต้หลักกำรรับ
ช่วงสิทธิ์ 
 ค.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยจะให้ค ำรับรองต่อผู้รับประกันภัยว่ำผู้เอำประกันภัยจะต้องท ำกำรหรือไม่  ท ำกำรอันหนึ่งอัน
ใด  เพื่อประโยชน์ในกำรเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยและอยู่ภำยใต้หลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง 
 ง.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยจะให้ค ำรับรองต่อผู้รับประกันภัยว่ำผู้เอำประกันภัยจะต้องท ำกำรหรือไม่  ท ำกำรอันหนึ่งอัน
ใด  เพื่อประโยชน์ในกำรเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยและอยู่ภำยใต้หลักกำรรับช่วงสิทธิ์ 
117.  สำระส ำคัญข้อใดมิใช่องค์ประกอบของหลักกำรร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  (Contribution) 
 ก.  ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน 
 ข.  ทุกกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีผลบังคับในเวลำที่เกิดควำมเสียหำย 
 ค.  มีกรมธรรม์ประกันภัย  2  ฉบับ  หรือมำกกว่ำนั้น 
 ง.  กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเท่ำใดก็ได้  แล้วแต่ตกลงกันระหว่ำงผู้รับประกันภัยกับผู้
เอำประกันภัย 
118.  หำกเกิดวินำศภัยขึ้นกับทรัพย์สินที่ท ำประกันภัย  กำรรับช่วงสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวินำศภัยนั้นเกิดจำกสำเหตุใด
ตำมตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 
 ก.  กรมอุตุนิยมวิทยำพยำกรณ์ผิดพลำด  มีฝนตกอย่ำงหนักท ำให้เกิดน้ ำท่วมอย่ำงฉับพลันในโรงงำนของผู้เอำ
ประกันภัย 
 ข.  สุนัขจรจัดปีนข้ำมร้ัวเข้ำมำท ำลำยข้ำวของในบ้ำนของผู้เอำประกันภัย 
 ค.  ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยลอบวำงเพลิงโรงงำนที่เอำประกันภัย  โดยผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนรู้เห็น 
 ง.  พนักงำนของบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงที่เข้ำมำท ำงำนต่อเติมในโรงแรมที่เอำประกันภัยยกบันไดฟำดโดนประตู
กระจกของห้องอำหำรโดยมิได้ตั้งใจ 
 
 



119.  หำกผู้รับประกันภัยพบว่ำ  ผู้เอำประกันภัยมีเจตนำจะปกปิดข้อควำมจริงเกี่ยวกับผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นสำรถส ำคัญน้ัน  
สัญญำประกันภัยจะมีผลเป็นเช่นใด 
 ก.  โมฆะ 
 ข.  โมฆียะ 
 ค.  ไม่มีผลใด ๆ สัญญำยังคงด ำเนินต่อไป  จนสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง.  ถูกระงับควำมคุ้มครองชั่วครำวเป็นเวลำ  30  วัน  นับแต่วันที่รู้ว่ำมีกำรปกปิดข้อควำมจริง 
120.  ในบำงกรณีหำกวินำศภัยที่เกิดขึ้นน้ันไม่อยู่ในควำมรับผิดตำมสัญญำประกันภัย  ซึ่งผู้รับประกันภัยอำจจ ำเป็นต้องตกลง
จ่ำยเงินไปจ ำนวนหน่ึงเพื่อเป็นกำรปิดกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน  ซึ่งมีวิธีกำรนี้เรียกว่ำอะไร 
 ก.  Replacement 
 ข.  Ex-Gratia  Payment 
 ค.  Cash  Payment 
 ง.  Indemnity 
121.  หลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง  (Principle  of  Utmost  Good  Faith)  เป็นหลักที่ใช้บังคับกับฝ่ำยใดต่อไปนี้ 
 ก.  เฉพำะผู้เอำประกันภัย 
 ข.  เฉพำะผู้รับประกันภัย 
 ค.  ทั้งผู้เอำประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 ง.  เฉพำะผู้รับประโยชน์ 
122.  องค์ประกอบของหลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง  ได้แก่ 
 ก.  กำรเปิดเผยข้อควำมจริง  และกำรไม่แถลงข้อควำมเท็จ 
 ข.  กำรปกปิดข้อควำมจริง  และกำรบิดเบือนข้อควำมจริง 
 ค.  กำรบิดเบือนข้อควำมจริง  และกำรแถลงข้อควำมเท็จ 
 ง.  กำรแถลงข้อควำมเท็จ  และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจผิด 
123.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่ำเป็นกำรปกปิดข้อควำมจริง 
 ก.  นำยสมหมำยไม่ให้ข้อมูลที่ตนมีเกี่ยวกับกำรเอำประกันภัยในอดีตในกำรกรอกใบค ำขอเอำประกันอัคคีภัย 
 ข. นำยสมชำยลืมกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับสีของรถยนต์คันที่เอำประกันภัย 
 ค.  นำยสมทรงไม่แจ้งบริษัทประกันภัยถึงกำรผ่ำตัดเน้ืองอกที่ล ำไส้เมื่อ  3  ปีที่ผ่ำนมำขณะขอเอำประกันภัยสุขภำพ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
124.  กำรหักค่ำเสื่อมขณะค ำนวณจ ำนวนเงินชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเป็นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรใด 
 ก.  หลักกำรร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ข.  หลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ค.  หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัย 
 ง.  หลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง 
125.  หลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  ก ำหนดว่ำผู้เอำประกันภัยจะได้รับกำรชดใช้ตำมที่ตนเสียหำยจริงเท่ำนั้น  ทั้งนี้ด้วย
เหตุผลใดต่อไปนี้ 
 ก.  เพื่อมิให้ผู้เอำประกันภัยมีก ำไรจำกกำรเอำประกันภัยนั้น 
 ข.  เพื่อให้สังคมมีมำตรฐำนเดียวกันในกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 



 ค.  เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมกับบริษัทผู้รับประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
126.  ข้อใดคือกำรจัดกำรด้ำนกำรเสี่ยงภัย 
 ก.  กำรหลีกเลี่ยงกำรเสี่ยงภัย 
 ข.  กำรลดควำมเสี่ยงภัย 
 ค.  กำรโอนควำมเสี่ยงภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
127.  ข้อใดคือควำมหมำยของ  “สภำวะภัยทำงกำยภำพ”  (Physical  Hazard) 
 ก.  ลักษณะควำมเสียหำยที่เกดิกับวัตถุที่เอำประกันภัย 
 ข. สภำพส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำย หรือสูญเสีย  ที่เกิดจำกอุปนิสัยของผู้เอำประกันภัย 
 ค.  สภำพส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำย  หรือสูญเสีย  ที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมหรือเกิดจำกตัววัตถุที่เอำประกันภัย 
 ง.  สภำพส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำย  หรือสูญเสีย  ที่เป็นทัศนคติของผู้เอำประกันภัย 
128.  ข้อใดคือควำมหมำยของ  “สภำวะภัยทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard)” 
 ก.  ผู้เอำประกันภัยมีเจตนำท ำผิดศีลธรรมอย่ำงร้ำยแรง 
 ข.  สภำพส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำย  หรือสูญเสีย  ที่ติดกับวัตถุที่เอำประกันภัย 
 ค.  สภำพส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำย หรือสูญเสีย  ที่เกิดจำกอุปนิสัยของผู้เอำประกันภัย 
 ง.  สภำพส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำย  หรือสูญเสีย  โดยเจตนำทุจริตของผู้เอำประกันภัย 
129.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกิจประกันภัย 
 ก.  เป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงภัย 
 ข.  กำรหำสมำชิก  หรือหำผู้เอำประกันภัยให้มีจ ำนวนมำกพอ 
 ค.  ให้บริกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมที่ได้ตกลง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
130.  ที่มำของรำยได้ของธุรกิจประกันภัยมำจำกแหล่งใดบ้ำง  
 ก.  กำรรับเบี้ยประกันภัยจำกกำรรับประกันภัย 
 ข.  กำรน ำเบี้ยประกันภัยไปลงทุนตำมกฎหมำยก ำหนด 
 ค.  ถูกทั้งข้อ  ก.  และข้อ  ข. 
 ง.  ผิดทั้งข้อ  ก.  และข้อ  ข. 
131. ที่มำของรำยจ่ำยของธุรกิจประกันภัย  ประกอบด้วย 
 ก.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
 ข. ค่ำสินไหมทดแทน 
 ค.  ค่ำบ ำเหน็จ  หรือนำยหน้ำ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
132.  รำยจ่ำยข้อใดที่เป็นรำยจ่ำยที่บริษัทประกันภัยไม่สำมำรถควบคุมได้ล่วงหน้ำ 
 ก.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร ข.  ค่ำสินไหมทดแทน 
 ค.  ค่ำบ ำเหน็จ  หรือนำยหน้ำ  ง.  ถูกทุกข้อ 
 



133.  สัญญำประกันวินำศภัย  หลักกำรข้อใดที่กำรประกันชีวิตไม่น ำมำใช้ 
 ก.  หลักกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ข.  หลักกำรรับช่วงสิทธิ์ 
 ค.  หลักกำรร่วมชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
134.  วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงภัยแบบใดที่ธุรกิจประกันภัยถือเป็น  “Self-Insurance” 
 ก.  กำรหลีกเลี่ยงกำรเสี่ยงภัย 
 ข.  กำรป้องกันกำรเสี่ยงภัย 
 ค.  กำรปกป้องกำรเสี่ยงภัย  
 ง.  กำรเก็บควำมเสี่ยงภัยไว้เอง 
135.  หำกผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยมำแล้วต้องกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย  จะได้รับกำรคืนเบี้ยประกันภัยจำกบริษัท
ประกันภัยอย่ำงไร 
 ก.  คืนตำมอัตรำที่ผู้รับประกันภัยก ำหนด 
 ข.  คืนตำมอัตรำเบี้ยประกันภัยระยะสั้นหรือตำมระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค.  คืนโดยหักเบี้ยประกันภัยส ำหรับระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับไปแล้วออกตำมส่วน 
 ง.  คืนตำมกำรเฉลี่ย 
136.  ข้อใดคือควำมส ำคัญของเอกสำรแนบท้ำย 
 ก.  เพื่อแก้ไขรำยละเอียดให้ถูกต้อง 
 ข.  เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค.  เพื่อลดหรือเพิ่มขอบเขตข้อตกลงคุ้มครองตำมสัญญำประกันภัย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
137.  ข้อใดคือควำมส ำคัญของใบค ำขอเอำประกันภัย 
 ก.  ผู้รับประกันภัยเสนอค่ำเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอำประกันภัย 
 ข.  ผู้เอำประกันภัยขอให้ผู้รับประกันภัยประเมินควำมเสี่ยงภัยของตน 
 ค.  ผู้เอำประกันภัยยื่นเอกสำรแสดงควำมประสงค์ขอท ำประกันภัยต่อผู้รับประกันภัย 
 ง.  ผู้เอำประกันภัยยินดีปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
138.  กำรสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย  (Endorsement)  หมำยถึง 
 ก.  ข้อควำมที่เขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเพิ่ม  ลด  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขข้อควำมเดิมในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข.  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถโอนส่วนได้เสียในลักษณะ  “โอนลอย”  ได้ 
 ค.  ผู้รับประกันภัยต้องใช้วิธีเขียนเท่ำนั้น  ห้ำมพิมพ์หรือถ่ำยส ำเนำโดยเด็ดขำด 
 ง.  ข้อควำมแสดงควำมประสงค์ในกำรท ำประกันภัย 
139.  “กฎของจ ำนวนมำก  (Law  of  Large  Numbers)” 
 ก.  กำรน ำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปลงทุน  โดยกระจำยควำมเสี่ยงให้มำกที่สุด  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนมำก
ที่สุด 
 ข.  กำรน ำเอำ  “ค่ำควำมน่ำจะเป็น”  ของกำรเกิดควำมเสียหำยที่มีจ ำนวนมำกพอมำประเมินโอกำสของควำมเสียหำย
ในอนำคต 



 ค.  ผู้รับประกันภัยหลำยรำยเข้ำไปรับประกันภัยที่มีควำมเสี่ยงสูง  และมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยสูงเช่นกัน 
 ง.  โอกำสของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดเป็นจ ำนวนมำก 
140.  กำรเอำประกันภัยต่ ำกว่ำมูลค่ำ  (Under  Insurance)  หมำยถึง 
 ก.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยสูงกว่ำมูลค่ำแท้จริงของทรัพย์สิน 
 ข.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยต่ ำกว่ำมูลค่ำแท้จริงของทรัพย์สิน 
 ค.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยได้รับชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนต่ ำกว่ำมูลค่ำแท้จริงของทรัพย์สิน 
 ง.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยได้รับค่ำสินไหมทดแทนเต็มจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
141.  กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน  (Claim)  หมำยถึง 
 ก.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมมูลค่ำที่ก ำหนดชดใช้แน่นอนไว้
ล่วงหน้ำ  
 ข.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยได้เรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่ำเสียหำยให้  โดยที่ควำมเสียหำยดังกล่ำวต้องเป็นผลมำ
จำกภัยที่ได้เอำประกันภัยไว้ 
 ค.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่ำเสียหำย  นอกเหนือจำกภัยที่กรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครอง 
 ง.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยร่วมกับผู้รับประกันภัยร่วมกันช่วยส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เอำประกันภัย  ซึ่ง
วัตถุดังกล่ำวเสียหำยจำกภัยที่ระบุควำมคุ้มครองไว้ 
142.  “กำรประกันภัยต่อ (Reinsurance)”  หมำยถึง 
 ก.  กำรที่ผู้รับประกันภัยแบ่งภำระด้ำนควำมเสี่ยงภัยไปให้แก่ผู้รับประกันภัยอื่นอีกทอดหนึ่ง 
 ข.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยส่วนใหญ่ก ำหนดให้มีกำรร่วมรับประกันภัยมำกกว่ำ  1  รำยขึ้นไป 
 ค.  กำรที่ผู้รับประกันภัยต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอำประกันภัยโดยอัตโนมัติแล้วให้ผู้เอำประกันภัยช ำระ
เบี้ยประกันภัยภำยใน  30  วันหลังจำกรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมใหม่ 
 ง.  กำรที่ผู้รับประกันภัยก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยต้องรับควำมเสี่ยงภัยไว้เองส่วนหนึ่ง 
143.  “กำรรับประกันภัยร่วม  (Co-Insurance)”  หมำยถึง 
 ก.  กำรที่ผู้รับประกันภัยหลำยรำย  ตกลงร่วมกันประกันภัยรำยเดียวกันตำมอัตรำส่วนที่ตกลงกันไว้ 
 ข.  กำรที่ผู้รับประกันภัยมำกกว่ำหนึ่งรำย  เข้ำไปส ำรวจภัยก่อนกำรรับประกันภัย 
 ค.  กำรที่ผู้เอำประกันภัยแบ่งภำระด้ำนควำมเสี่ยงภัยไปให้แก่ผู้รับประกันอ่ืนอีกทอดหนึ่ง  
 ง.  กำรที่ผู้รับประกันภัยหลำยรำยตกลงร่วมกันจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน 
144.  “ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย  (Schedule)”  หมำยถึง 
 ก.  ก ำหนดกำรนัดหมำยกำรส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข.  ก ำหนดกำรนัดหมำยกำรช ำระเบี้ยประกันภัยภำยในระยะเวลำที่กรมธรรม์ประกันภัยก ำหนด 
 ค.  ตำรำงกำรคืนเบี้ยประกันภัย  กรณีผู้เอำประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง.  เป็นส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยที่สรุปรำยละเอียดทั้งหมดในกำรประกันภัย 
145.  วัตถุประสงค์ของเอกสำรแนบท้ำย  เพื่อ 
 ก.  ให้ผู้รับประกันภัยต้องแบบใส่เสมอในกรมธรรม์ประกันภัย  ก่อนส่งมอบให้ผู้เอำประกันภัย 
 ข.  ใช้เป็นเอกสำรส ำหรับแก้ไขข้อควำมในกรมธรรม์ประกันภัย  ไม่ว่ำจะเป็นข้อตกลงคุ้มครอง  หรือข้อยกเว้น  หรือ
กำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 



 ค.  ใช้แนบเมื่อมีกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
146.  “ควำมคุ้มครองแบบระบุภัย”  (Named  Perils)”  หมำยถึง 
 ก.  กำรเขียนชื่อผู้เอำประกันภัยให้ถูกต้องและชัดเจน 
 ข.  กำรเขียนระบุภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ควำมคุ้มครงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งชัด 
 ค.  กำรเขียนระบุภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง.  กำรแบ่งขอบเขตภัยที่จะคุ้มครองในทรัพย์สินแต่ละรำยกำร 
147.  “ควำมคุ้มครองแบบ  All  Risks”  หมำยถึง 
 ก.  กำรคุ้มครองควำมเสียหำยทุกชนิดที่เกิดกับวัตถุที่เอำประกันภัย 
 ข.  กำรระบุลักษณะประกอบกำรถึงควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดให้ชัดเจน 
 ค.  กำรเขียนระบุภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ให้ควำมคุ้มครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ประกันภัย 
 ง.  กำรระบุภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ควำมคุ้มครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ประกันภัย 
148.  ข้อใดเป็นวัตถุที่สำมำรถเอำประกันภัยได้ 
 ก.  สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 ข.  ชีวิตและร่ำงกำย 
 ค.  ควำมรับผิดตำมกฎหมำย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
149.  สัญญำประกันภัยที่เป็นโมฆียะ  หมำยถึงอะไร 
 ก.  สัญญำประกันภัยนั้นจะใช้บังคับไม่ได้ 
 ข.  สัญญำประกันภัยนั้นเป็นสัญญำที่บกพร่อง 
 ค.  สัญญำประกันภัยนั้นจะใช้บังคับได้โดยไม่มีเงื่อนไข 
 ง.  สัญญำประกันภัยนั้นมีผลสมบูรณ์แต่อำจถูกบอกล้ำงได้ 
150.  ข้อใดเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย 
 ก.  จ ำนวนคร้ังที่เกิดควำมเสียหำย 
 ข.  ควำมรุนแรงที่เกิดควำมเสียหำยในแต่ละคร้ัง 
 ค.  จ ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่ให้ควำมคุ้มครองในลักษณะภัยและควำมเสี่ยงภัยชนิดเดียวกัน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
151.  ข้อใดถือเป็นกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 ก.  กำรรับประกันภัยตัวเรือเดินสมุทร 
 ข.  กำรประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
 ค.  กำรประกันอัคคีภัยส ำหรับที่อยู่อำศัย 
 ง.  กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยส ำหรับผลิตภัณฑ์ 
152.  กำรลดควำมเสี่ยงภัยมีวิธีกำรใดบ้ำง  
 ก.  กำรเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและสำยไฟเก่ำในโรงงำน 
 ข.  กำรร่วมกันฝึกซ้อมดับเพลิงทุก ๆ 6 เดือน  ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงกับทีมผจญเพลิงที่เป็นพนักงำนของโรงงำน 
 ค.  กำรตรวจเช็คสภำพรถก่อนกำรเดินทำง 



 ง.  ถูกทุกข้อ 
153.  ถ้ำมีเอกสำรในสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย  (Endorsement)  ขัดแย้งกับข้อควำมข้อใดในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมี
ควำมตำมเอกสำรใด 
 ก.  กรมธรรม์ประกันภัย 
 ข.  ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค.  กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอำประกันภัยเป็นฝ่ำยเลือก 
 ง.  กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้รับประกันภัยเป็นฝ่ำยเลือก 
154.  ผู้เอำประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะตกลงแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ให้ต้องรับผิดตำมสัญญำประกันภัยแม้จะเกิดจำก
สภำวะส่งเสริมให้เกิดสภำวะทำงศีลธรรม  (Moral  Hazard)  ได้หรือไม่ 
 ก.  ไม่ได้  เพรำะเป็นข้อยกเว้นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน 
 ข.  ได้  เพรำะเป็นข้อยกเว้นตำมสัญญำประกันภัย  สำมำรถซื้อควำมคุ้มครองโดยจ่ำยเบี้ยประกันภัยเพิ่มได้ 
 ค.  ได้หรือไม่ได้  ขึ้นอยู่กับว่ำเป็นกำรประกันวินำศภัยประเภทใด 
 ง.  ได้หรือไม่ได้  ขึ้นอยู่กับว่ำผู้เอำประกันภัยเคยมีประวัติกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนหรือไม่ 
155.  กำรกระท ำโดย  “ทุจริต”  ของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย  
หมำยถึง 
 ก.  กำรกระท ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยด้วยตนเอง 
 ข.  กำรรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนกระท ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยต่อตนเอง 
 ค.  ถูกทั้งข้อ ก.  และข้อ  ข. 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
156.  “ผู้เอำประกันภัยต้องสร้ำงโรงงำนเสร็จเรียบร้อย  กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยจึงจะมีผลบังคับให้ควำมคุ้มครอง”  เป็น
เงื่อนไขลักษณะใด 
 ก.  เงื่อนไขบังคับก่อน 
 ข.  เงื่อนไขบังคับหลัง 
 ค.  เงื่อนไขแห่งควำมรับผิด 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
157.  “ถ้ำผู้เอำประกันภัยโอนทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่อำประกันภัยไปยังบุคคลภำยนอกให้ถือว่ำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนั้น
สิ้นผลบังคับลงทันที”  เป็นเงื่อนไขลักษณะใด 
 ก.  เงื่อนไขบังคับก่อน 
 ข.  เงื่อนไขบังคับหลัง 
 ค.  เงื่อนไขแห่งควำมรับผิด 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
158.  เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้น  ผู้เอำประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทรำบโดยไม่ชักช้ำและต้องส่งมอบกรมหลักฐำน
และเอกสำรตำมที่ยะบุในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงื่อนไขลักษณะใด 
 ก.  เงื่อนไขบังคับหลัง ข.  เงื่อนไขบังคับก่อน 
 ค.  เงื่อนไขแห่งควำมรับผิด ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
 



159.  วิธีเขียนระบุควำมคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันวินำศภัย  มี 2  ลักษณะ ได้แก่ 
 ก.  แบบสรรพภัย  (All Risks)  และแบบระบุข้อยกเว้น  (Exclusion) 
 ข.  แบบระบุภัย  (Named  Perils)  และแบบระบุข้อยกเว้น  (Exclusion) 
 ค.  แบบระบุภัย  (Named  Perils)  และแบบสรรพภัย  (All Risks) 
 ง.  ไม่มีข้อถูก 
160.  ลักษณะควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยใดใช้กำรเขียนควำมคุ้มครองแบบระบุภัย   (Named  Perils) 
 ก.  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
 ข.  กรมธรรม์ประกันภัยกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ 
 ค.  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 
 ง.  ถูกทั้งข้อ  ก.  และข้อ  ข. 
161.  “บริษัทจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมสูญเสียของเงิน  ขณะที่ท ำกำรขนส่งโดยพนักงำนรับ-ส่งเงินอันเกิดจำกกำร
ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  หรือควำมพยำยำมกระท ำกำรดังกล่ำว”  เป็นกำรเขียนควำมคุ้มครองแบบใด 
 ก.  แบบระบุภัย 
 ข.  แบบสรรพภัย 
 ค.  แบบผสมระหว่ำงแบบระบุภัยและแบบสรรพภัย 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
162.  “ภำยใต้ข้อบังคับของข้อตกลงคุ้มครอง  เงื่อนไขทั่วไป  ข้อก ำหนด  ข้อยกเว้น  และเอกสำรแนบท้ำยแห่งกรมธรรม์
ประกันภัยบริษัทประกันภัยให้ควำมคุ้มครองควำมสูญหำยหรือเสียหำยทำงกำยภำพของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยโดยอุบัติใด 
ๆ  ที่มิได้ระบุข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย”  เป็นกำรเขียนควำมคุ้มครองแบบใด 
 ก.  แบบระบุภัย 
 ข.  แบบสรรพภัย 
 ค.  แบบผสมระหว่ำงแบบระบุภัยและแบบสรรพภัย 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
163.  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำประกันภัยได้ในกรณีใดบ้ำง  
 ก.  ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำประกันภัยตำมกฎหมำย 
 ข.  ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำตำมเงื่อนไขของสัญญำประกันภัย 
 ค.  ไม่มีบอกสิทธิเลิกสัญญำประกันภัยก่อนครบก ำหนด 
 ง.  ถูกทั้งข้อ  ก.  และข้อ ข. 
164.  หน้ำที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำข้อเท็จจริงที่เกิดวินำศภัยนั้นเนื่องจำกทุจริตหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เอำประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์  เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยใด 
 ก.  ผู้เอำประกันภัย 
 ข.  ผู้รับประกันภัย 
 ค.  ผู้รับประโยชน์ 
 ง.  ผู้เอำประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
 
 



165.  เงื่อนไขโดยปริยำยในกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ  ได้แก่ 
 ก.  ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอำประกันภัย 
 ข.  วัตถุที่เอำประกันภัยมีอยู่จริงทั้งในขณะท ำสัญญำประกันภัยและในขณะที่เกิดวินำศภัย 
 ค.  ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
166. ผู้รับประกันภัยเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยเอง  จึงมีหลักในกำรตีควำมของกรมธรรม์ประกันภัยว่ำ 
 ก.  ถ้ำมีข้อสงสัยต้องตีควำมให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับประกันภัย 
 ข.  ถ้ำมีข้อสงสัยต้องตีควำมให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เอำประกันภัย 
 ค.  ถ้ำมีข้อสงสัยต้องตีควำมให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับประโยชน์ 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
167.  ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอำประกันภัยเมื่อใด 
 ก.  เมื่อสัญญำประกันภัยสิ้นสุดลงด้วยกำรบอกเลิกของผู้เอำประกันภัยเท่ำนั้น 
 ข.  เมื่อสัญญำประกันภัยสิ้นสุดลงด้วยกำรบอกเลิกของผู้รับประกันภัยเท่ำนั้น 
 ค.  เมื่อสัญญำประกันภัยสิ้นสุดลงด้วยกำรบอกเลิกของผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย 
 ง.  เมื่อสัญญำประกันภัยสิ้นสุดลงโดยไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น 
168.  กรมธรรม์ประกันวินำศภัยที่เป็นภำคบังคับ  ได้แก่ 
 ก.  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
 ข.  กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  
 ค.  กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงำน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
169.  “โดยเชื่อถือถ้อยแถลงเป็นลำยลักษณ์อักษรของผู้เอำประกันภัย  บริษัทประกันภัยให้สัญญำต่อผู้เอำประกันภัยดังนี้”  
ข้อควำมดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับเอกสำรในข้อใด 
 ก.  ใบค ำขอเอำประกันภัย 
 ข.  ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย 
 ค.  เงื่อนไขทั่วไป 
 ง.  เอกสำรแนบท้ำย 
170.  ข้อใดพูดถึงควำมหมำยของค ำว่ำ  “ภัย  (Peril)”  ที่ถกูต้อง 
 ก.  ภัย  (Peril)  หมำยถึง  สำเหตุของควำมเสียหำย 
 ข.  ภัย  (Peril)  หมำยถึง  เหตุกำรณ์อันเป็นที่มำของควำมเสียหำย 
 ค.  ภัย  (Peril)  หมำยถึง  สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
 ง.  ภัย  (Peril)  หมำยถึง  สำเหตุที่ท ำให้เพิ่มควำมเสียหำย 
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24. ง  60. ค  96. ค  132. ข   168. ข 
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26. ค  62. ก  98. ก  134. ง   170. ค 
27. ข  63. ข  99. ก  135. ข 
28. ก  64. ก  100. ข  136. ง 
29. ค  65. ง  101. ก  137. ค 
30. ง  66. ง  102. ข  138. ก 
31. ง  67. ง  103. ง  139. ข 
32. ง  68. ง  104. ข  140. ข 
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