ั
80 ข้ อ ท่ านจงวงกลมข้อทีถูกต้องทีสุด
ข้ อสอบมีทงหมด
1. การประกันภัยทีเกิดขึนครังแรกของโลก คือ
ก. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข. การประกันอัคคีภยั ค. การประกันภัยทางทะเล ง. การประกันภัยรถยนต์
2. บริ ษทั ประกันภัยในประเทศอังกฤษที มีชือเสี ยงและก่อตังมาเป็ นเวลานานกว่า 300 ปี แล้ว ได้แก่
ก. The British European Reinsurance Co. Ltd.
ข. Lloyds of London
ง. Unione Italiana (UK) Reinsurance Co. Ltd.
ค. Sun Alliance London Insurance PLC.
3. ร้านขายกาแฟของนาย Edward Lloyd ซึ งเป็ นจุดแรกของการกําเนิดการประกันภัยในรู ปแบบปั จจุบนั และได้พฒั นา
เป็ นสถาบัน
ประกันภัยที มีชือเสี ยงโด่งดังทัวโลก อยูใ่ นประเทศ
ก. ฝรังเศส
ข. สวิตเซอร์ แลนด์
ค. สาธารณรัฐเยอรมัน
ง. สหราชอาณาจักร
4. การประกันวินาศภัยในประเทศไทย แบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้
ก. 5 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ง. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
5. การประกันภัยโดยทัวไปแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
ก. การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ ง และการประกันภัยรถยนต์
ข. การประกันภัยเกียวกับบุคคล การประกันภัยเกียวกับทรัพย์สิน และการประกันภัยเกียวกับความรับผิดตามกฎหมาย
ค. การประกันภัยเกียวกับบุคคล การประกันภัยเกียวกับทรัพ ย์สิน และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ง. การประกันภัยเกียวกับบุคคล การประกันภัยเกียวกับทรัพ ย์สิน และการประกันภัยทาง ทะเลและการขนส่ง
6. “กฎของจํานวนมาก (Law of Large Numbers)” หมายถึง
ก. การนําเบียประกันภัยทีได้รับไปลงทุน โดยกระจายความเสี ยงให้มากทีสุ ดเพือให้ผลตอบแทนทีแน่นอนมากทีสุด
ข. การนําเอา “ความน่าจะเป็ น” ของการเกิดความเสี ยหายที มีจาํ นวนมากพอมาประเมินโอกาสของความเสี ยหายใน
อนาคต
ค. ผูร้ บั ประกันภัยหลายรายเข้าไปรับประกันภัยทีมีความเสี ยงสู งและมีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยสูงเช่นกัน
ง. โอกาสของความเสี ยหายที อาจจะเกิดเป็ นจํานวนมาก
7. ใบคําขอเอาประกันภัย หมายถึง
ก. เอกสารซึ งผูเ้ อาประกันภัยกรอกข้อความยืนต่อบริ ษทั ประกันภัยเพือแสดงความประสงค์ขอเอาประกันภัย
ข. เอกสารซึ งผูร้ ับประกันภัยออกให้ผเู ้ อาประกันภัยเพือเป็ นการคุม้ ครองชัวคราวก่อนออกกรมธรรม์ประกันภัย
ค. เอกสารแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขของสัญญาประกันภัย ในขณะทีทําหรื อระหว่างทีสัญญาประกันภัยมีผลบังคับอยู่
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
8. ข้อใดถือเป็ นการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ก. การประกันภัยตัวเรื อเดินสมุทร
ข. การประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ค. การประกันอัคคีภยั สําหรับที อยูอ่ าศัย
ง. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายสําหรับ
ผลิตภัณฑ์
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9. ข้อใดไม่ถือเป็ นการจัดการการเสี ยงภัย (Risk Management)
ก. การหลีกเลียงการเสี ยงภัย
ข. การลดการเสี ยงภัย
ค. การรับการเสี ยงภัยไว้เอง
ง. การวิเคราะห์การเสี ยงภัย
10. มาตรการทีจะช่ วยลดโอกาสทีจะเกิดความเสี ยหายตรงกับข้อใด
ข. การป้ องกันความเสี ยหาย
ก. การประเมินความเสี ยงภัย
ง. การบรรเทาความเสี ยหาย
ค. การลดอุบตั ิภยั
11. น.ส. สมศรี ปลูกบ้านซึ งสร้างด้วยไม้อยูใ่ นชุมชนซอยราชวิถี 6 และได้เกิดเพลิงไหม้ขึน ในกรณี เช่นนี สภาวะภัย
(Hazard) คือ
ก. บ้านตังอยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6
ข. การเกิดเพลิงไหม้
ค. โอกาสที จะเกิดเพลิงไหม้
ง. ถูกทุกข้อ
12. น.ส.สมศรี ปลูกบ้านซึ งสร้างด้วยไม้อยูใ่ นชุมชนซอยราชวิถี 6 และได้เกิดเพลิงไหม้ขึน โอกาสทีจะเกิดเพลิงไหม้
ถือเป็ น
ก. ตัวภัย (Peril)
ข. การเสียงภัย (Risk)
ค. สภาวะภัย (Hazard)
ง. ความเสี ยหาย (Loss)
13. การเล่นการพนัน ถือเป็ นการเสี ยงภัย (Risk) ประเภทใด
ก. การเสี ยงภัยแท้ (Pure Risk)
ข. การเสี ยงภัยเพือกําไร (Speculative Risk)
ง. การเสี ยงภัยเฉพาะ (Particular Risk)
ค. การเสี ยงภัยเบืองต้น (Primary Risk)
14. ท่านมีความเห็ นว่าการเสี ยงภัย (Risk)ใดทีมีส ภาวะภัย (Hazard) สูงทีสุด
ก. บ้านครึ งตึกครึ งไม้
ข. บ้านไม้หลังคามุงจาก
ค. บ้านไม้หลังคากระเบี อง
ง. บ้านตึกหลังคากระเบีอง
15. การเสี ยงภัย (Risk) ใดในข้อต่อไปนี ทีท่านเห็ นว่ามีสภาวะ (Hazard) ตําทีสุด
ก. บ้านไม้หลังคามุงจาก
ข. บ้านครึ งตึกครึ งไม้
ค. บ้านตึกหลังคาไม้
ง. บ้านตึกหลังคามุงกระเบื อง
16. การประกันภัยและการพนันมีลกั ษณะแตกต่างกันทุกประการ แต่มีลกั ษณะหนึ งทีเหมือนกัน คือ
ก. เป็ นเรื องทีขึนอยูก่ บั เหตุการณ์อนั ไม่แน่นอนในอนาคต
ข. เป็ นเรื องทีเกียวข้องกับส่ วนได้เ สี ยเหมือนกัน
ค. เป็ นเรื องทีเสี ยงหากําไรเหมือนกัน
ง. เป็ นเรื องทีลดการเสี ยงภัยเหมือนกัน
17. นายอํานาจถูกฟ้ าผ่าในขณะทีกําลังเดินอยูก่ ลางทุ่งโล่งขณะฝนตก โดยที ได้ใส่สร้อยคอทองคําหนัก 2 บาท ออกไป
ด้วย ตัวภัย
(Peril) ในกรณี นี ได้แก่
ก. โอกาสที จะเกิดฟ้ าผ่า
ข. ฟ้ าผ่า
ค. นายอํานาจ
ง. การใส่ สร้อยคอทองคํา
18. ลักษณะของการเสี ยงภัยแบบใดทีบริ ษทั จะรับประกันภัยได้
ก. ความเสี ยหายทีเกิดขึนจากเจตนาของผูเ้ อาประกันภัย
ข. ความเสี ยหายทีเกิดขึนทังทีสามารถประเมินเป็ นตัวเงินได้และประเมินเป็ นตัวเงินไม่ได้
ค. จํานวนความเสี ยหายนันจะต้องมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันและจํานวนมากพอ
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ง. ถูกทุกข้อ
19. ลักษณะความเสี ยงภัยทีควรเอาประกันภัยแบบระยะสัน ตรงกับข้อใด
ข. โรงงานทําผลไม้แห้ง
ก. สิ นค้าทางการเกษตร
ค. แท็งก์นาํ
ง. แผลงลอย
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการประกันภัยและการพนัน
ก. การประกันภัยเป็ นการเสี ยงหากําไร แต่การพนันไม่ได้มีเจตนามุ่งหวังกําไร
ข. การประกันภัยและการพนันไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมาย
ค. ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสี ยในเหตุทีเอาประกันภัย แต่ผเู ้ ล่นการพนันไม่ตอ้ งมี ส่ วนได้เสี ยในเรื องทีเอา
พนัน
ง. การประกันภัยและการพนันเป็ นการสร้างการเสียงภัยขึนเอง

21. ข้อใดต่อไปนี ไม่จดั เป็ น “ มหันตราย ”
ก. ภัยนําท่วม
ข. ภัยลูกเห็บ
ค. ภัยลมพายุ
ง. ภัยแผ่นดินไหว
22. โรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ งสร้างด้วยไม้ทงหลั
ั งอยูไ่ ม่ห่างจากสถานีบริ การนํามันมากนัก ใน กรณี นี สภาวะภัยคือ
ก. การผลิตกระดาษของโรงงานนัน
ข. โรงงานนันตังอยูใ่ กล้กบั สถานีบริ การนํามัน
ค. โรงงานนันสร้างด้วยไม้ทงหลั
ั ง
ง. ถูกทุกข้อ
23. ภัยใดต่อไปนี ทีเกิดจากความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ (Economic Perils หรื อ Business Perils)
ก. ภาวะค่าเงินบาทลอยตัว
ข. ธุรกิจล้มละลาย
ค. ภาวะเงินเฟ้ อ
ง. ถูกทุกข้อ
24. “ความคุม้ ครองแบบ All Risks” หมายถึง
ก. การคุม้ ครองความเสี ยหายทุกชนิ ดทีเกิดกับวัตถุเอาประกันภัย
ข. การระบุลกั ษณะประกอบการถึงความเสียงภัยทุกชนิ ดให้ชดั เจน
ค. การเขียนระบุภยั ทีกรมธรรม์ประกันภัยไม่ไห้ความคุม้ ครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ประกันภัย
ง. การระบุภยั ทีกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุม้ ครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ประกันภัย
25. การประกันภัยความเสียงภัยทรัพย์สินไม่คุม้ ครองทรัพ ย์สินใดบ้าง
ก. เงินสด
ข. โทรทัศน์
ค. เฟอร์นิเจอร์
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ค.
26. ข้อใดไม่เกียวกับหลักสุจริ ตใจอย่างยิง
ข. การไม่แถลงข้อความเท็จ
ก. การเปิ ดเผยข้อความจริ ง
ง. การปฏิบตั ิตามข้อรับรอง
ค. การไม่แสวงหากําไรจากการประกันภัย
27. ในการรับประกันภัย บริ ษทั ประกันภัยจะรับประกันภัยถ้าคํานวณแล้วโอกาสหรื อความเป็ นไปได้ทีจะเกิดภัยนันๆมี
ค่าเป็ น
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ก. ศูนย์
ข. หนึ ง
ค. น้อยกว่าหนึ ง
ง. มีคา่ มากกว่าศูนย์ แต่นอ้ ยกว่าหนึ ง
28. คําว่าสาเหตุใกล้ชิด ( Proximate Cause ) หมายถึง
ก. ความเสี ยหายทีเกิดขึนจากภัยที ใกล้เคียงกับวินาศภัยตามกรมธรรม์
ข.
ต้นเหตุทีทําให้เกิดความเสี ยหายโดยตรงหรื อเป็ นเหตุต่อเนื องโดยไม่ขาดตอนที ทําให้เกิดความเสี ยหาย
ค. สาเหตุทีแท้จริ งทีทําให้เกิดความเสียหาย
ง. สาเหตุแห่ งความเสี ยหายที ซื อความคุม้ ครองเพิ มเติมได้
29. ข้อใดถือเป็ นหลักการชดใช้ค่า สิ นไหมทดแทนตามความจริ งตามสัญญาประกันวินาศภัย
ก. การจ่ายเป็ นตัวเงิน
ข. การซ่ อมแซม
ค. การหาของแทน
ง. ถูกทุกข้อ
30. คําว่า “ Indemnity ” หมายถึง
ก. หลักการชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนตามที เสี ยหายจริ ง ข. หลักการมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
ค. หลักการรับช่วงสิ ทธิ
ง. หลักสาเหตุใกล้ชิด
31. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประกันภัย
ก. ทําให้เกิดการออมทรัพ ย์
ข. ทําให้เกิดกําไร
ง. ก่อให้เ กิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ
ค. ช่วยลดความเสี ยหายทีอาจเกิดขึน
32. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของใบสลักหลัง
ก. เพือแก้ไขรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ให้ถูกต้อง
ข. เพือเพิมเติมเปลียนแปลงสิ ทธิ ประโยชน์และหน้าที ของผูเ้ กียวข้องในกรมธรรม์
ค. เพือลดขอบเขตการคุม้ ครองตามสัญญาประกันอัคคีภยั
ง. เพือให้ ความคุ้มครองชัวคราวแก่ ผ้เู อาประกันภัย
33. ในการประกันอัคคีภยั ข้อใดมิใช่รูปแบบทีบริ ษทั ประกันภัย เลือกจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
ก. เงินสด
ข. จัดหาทรัพย์สินมาทดแทน
ง. ประกาศขายทรัพย์สินทีเสี ยหายแทน
ค. ซ่อมแซมทรัพ ย์สินที เสี ยหาย
34. ภัยในข้อใดที จัดอยูใ่ นกลุม่ ความเสี ยงสู ง
ก. โรงพยาบาล
ข. สโมสร
ค. โรงเรี ยน
ง. โรงสี ขา้ ว
35. เมือผู้เอาประกันภัยแจ้ งการเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยให้ บริษัทประกันภัยทราบ สิ งแรกทีบริษทั ประกันภัยจะต้ องทํา
คือ
ก. ตรวจสอบว่าความเสี ยหายนันได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อไม่
ข. แต่งตังผูส้ ํารวจภัย เพือประเมินความเสี ยหาย
ค. ตรวจสอบและปรับปรุ งจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนในทันที
36. ความคุม้ ครองหลักตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ตรงกับข้อใด
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ก. ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า การระเบิดทุกชนิ ด
ข. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สทีใช้ สําหรับทําแสงสว่ าง หรือประโยชน์ เพือการอยู่อาศัย
ค. ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า การระเบิดของแก๊สทีใช้สําหรับทําแสงสว่าง หรื อประโยชน์เพือทางการค้าหรื อการผลิต
ง. ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ไม่วา่ จะมีการระเบิดหรื อไม่ก็ตาม
37. อัตราส่วนลดสําหรับการติดตังอุปกรณ์การดับเพลิง ในการประกันอัคคีภยั กําหนดไว้เป็ นขันตําและขันสูง คิดเป็ นร้อย
ละเท่าไร
ก. ร้อยละ 2.5- ร้อยละ 20
ข. ร้อยละ 5- ร้อยละ20
ค. ร้อยละ 7.5- ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 7.5- ร้อยละ 50
38. กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั สามารถขยายความคุม้ ครองถึงภัยต่างๆ ได้ ยกเว้นภัยในข้อใด
ข. ภัยจากการกระทําอย่างป่ าเถือน
ก. ภัยจากการกระทําของขบวนการโจรก่อการร้าย
ค. ภัยจากการกระทําอันมีเจตนาร้าย
ง. ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน
39.

การประกันภัยโบราณวัตถุ หรื อศิ ลปวัตถุ ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ควรใช้วิธีกําหนดจํานวนเงิ นเอาประกันภัยอย่างไร

ก. กําหนดตามมูลค่าทีบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยประเมินขึน
ข. กําหนดตามมูลค่าทีตัวแทนนายหน้าประเมินขึน
ค. กําหนดตามมูลค่าซึงเป็ นที ยอมรับกันทังฝ่ ายผูร้ ับประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัย
ง. กําหนดตามมูลค่าในการจัดทําหรื อจัดสร้างขึนใหม่
40. เขตอันตราย แบ่งออกเป็ น
ก. เขตอันตรายชัน ก
ข. เขตอันตรายชัน ข
ค. เขตอันตรายชัน ค
ง. ถูกทังข้อ ก และ ข
41. โดยทัวไปกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ยกเว้นการประกันภัยบ้านอยูอ่ าศัย สามารถให้ความคุม้ ครองสูงสุดแก่ผเู ้ อา
ประกันภัยได้กีปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ง. 5 ปี
ค. 4 ปี
42. นายกนก ขับขีรถยนต์ซึงได้เอาประกันภัยตามที กฎหมายกําหนดไว้กบั บริ ษทั หนึ งประกันภัย จํากัด เกิดอุบตั ิเหตุเฉี ยว
ชนกับรถ
จักรยานยนต์คนั ทีได้เอาประกันภัย ตามทีกฎหมายกําหนดไว้กบั บริ ษทั สองประกันภัย จํากัด ซึ งขับขีโดยนายขมิน และ
มีนายคํารณ
ซ้อนท้ายมาด้วย อุบตั ิเหตุดงั กล่าว นายกนกได้รับบาดเจ็บเสี ยค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท นายขมินได้รับบาดเจ็บเสี ย
ค่า
รักษาพยาบาล 75,000 บาท และต่อมาตาบอด ส่ วนนายคํารณเสี ยชีวิตในขณะเกิดเหตุ ขณะนี ยังไม่ทราบว่าฝ่ ายใดเป็ น
ฝ่ ายประมาท
นายกนกจะขอรับค่าเสี ยหายเบืองต้นจากทีไหน อย่างไร
ก. ขอรับจากบริ ษทั หนึงประกันภัย จํากัด เป็ นเงิน 10,000 บาท
ข. ขอรับจากบริ ษทั หนึ งประกันภัย จํากัด เป็ นเงิน 15,000 บาท
ค. ขอรับจากบริ ษทั หนึ งประกันภัย จํากัด เป็ นเงิน 30,000 บาท
ง. ขอรับจากบริ ษทั หนึ งประกันภัย จํากัด เป็ นเงิน 50,000 บาท
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43. การร้ องขอรับความเสี ยหายเบืองต้ น จะต้ องร้ องขอภายในกีวัน นับแต่ วันทีเกิดความเสี ยหาย
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 180 วัน
44. นายกิงถูกรถจักรยานยนต์เฉี ยวชน แล้วรถจักรยานยนต์คนั ดังกล่าวหนี ไป นายกิงถูกนําตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที
โรงพยาบาลศิริ
นุสรณ์ แต่นายกิงไม่มีเงินจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ถามว่านายกิงควรปฎิบตั ิอย่างไร จึ งจะดีทีสุด
ก. ยืมเงินผูอ้ ืนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล แล้วนําใบเสร็ จรับเงินไปเบิกกับบริ ษทั ประกันภัย
ข. ยืมเงินผูอ้ ืนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล แล้วนําใบเสร็ จรับเงินไปเบิกกับกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ค. มอบอํานาจให้โรงพยาบาลศิรินุสรณ์ไปขอรับค่าเสี ยหายเบืองต้นจากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ง. มอบอํานาจให้โรงพยาบาลศิรินุสรณ์ไปขอรับค่าเสี ยหายเบืองต้นจากบริ ษทั ประกันภัย
45. กรมธรรม์ประกันภัยระบุเส้นทางขนส่ง Nagoya to Bangkok สํานักงานเจ้าของสิ นค้าอยูใ่ นกรุ งเทพฯแต่ให้ส่งสิ นค้า
ไปเก็บทีจังหวัด
นนทบุรี อยากทราบว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุม้ ครองถึ งจังหวัดนนทบุรี หรื อไม่
ก. กรมธรรม์ประกันภัยยังคงคุม้ ครองไปถึงปลายทางจังหวัดนนทบุรี เพราะอยู่ในปริ มณฑล
ข. กรมธรรม์ประกันภัยยังคงคุม้ ครองเพราะผูร้ ับสิ นค้ามีสาํ นักงานในกรุ งเทพฯ เพียงแต่ให้ไปเก็บสิ นค้าทีจังหวัด
นนทบุรี
ค. ไม่ได้เพราะปลายทางไม่ได้ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ง. ไม่ได้เพราะไม่ได้จ่ายเบียประกันภัยเพิม
46. หลังจากทีกรมธรรม์ ประกันภัยขนส่ งสิน ค้าทางทะเลมีผลบังคับ แล้ว ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ จะเปลียน
จุดหมายปลายทาง
ได้หรือไม่
ก. ได้ เมือมีการแจ้งให้ผรู ้ ับประกันภัยทราบ โดยเบียประกันภัยและเงือนไขไม่เปลียนแปลง
ข. ได้ เมือมีการแจ้งให้ผรู ้ ับประกันภัยทราบ โดยได้ตกลงเก็บเบียประกันภัยและปรับปรุ งเงือนไขใหม่
ค. แก้ไขไม่ได้
ง. กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองโดยผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งแจ้งผูร้ ับประกันภัย
47. กรมธรรม์ ประกันภัยขนส่ งสิ นค้ าทางทะเลแตกต่ างจากกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย ตามข้ อใด
ก. สามารถเอาประกันภัยในวงเงินที สูงกว่าราคาสินค้าที ตกลงซื อขายกันได้
ข. สามารถโอนกรมธรรม์ประกันภัยได้โดยอัตโนมัติ
ค. ผูเ้ อาประกันภัยอาจไม่มีส่วนได้เสียขณะทําประกันภัย
ง. ถูกทุกข้อ
48. ในการประกันภัยการขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล ข้ อใดมิใช่ ภัยทีได้รับความคุ้มครองตาม ICC (C)
ก. เพลิงไหม้
ข. เรื อเกยตืน
ค. การขนถ่ายสินค้ าลงทีท่าเรื อหลบภัย
ง. ฟ้าผ่า
49. บริ ษทั แห่งหนึ งทําประกันภัยความซื อสัตย์ไว้ โดยให้ความคุม้ ครองลูกจ้างคนละ 100,000 บาท มีลูกจ้าง 3 คน
สมคบกับคนนอก
1 คน ยักยอกสิ นค้าไป 500,000 บาท กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุม้ ครองหรื อไม่ อย่างไร
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ก. ไม่คมุ ้ ครอง เพราะมีบุคคลภายนอก
ค. คุม้ ครอง 400,000 บาท เพราะมี 4 คน

ข. คุม้ ครอง 500,000 บาท เต็มวงเงิน
ง. คุม้ ครอง 300,000 บาท เพราะลูกจ้างมี 3

คน
50. ข้อใด ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามหมวดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หากไม่มีการซื อภัยเพิมเติม
ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยการปฎิบตั ิงานตามสัญญา (Contract Work Insurance)
ก. เศษวัสดุกระเด็นตกใส่ถูกคนทีเดินผ่านมาและได้รับบาดเจ็บ
ข. รถยนต์ทีขับผ่านมาประสบอุบตั ิเหตุตกลงในหลุมที อยูใ่ นบริ เวณสถานก่อสร้างโดยผูร้ ับ เหมาไม่ได้ระมัดระวังดีพ อ
ค. งานตอกเสาเข็มทําให้ท่อประปาใต้ดินแตกเสี ยหาย
ง. แขนเหวียงของปั นจันฟาดถูกบ้านข้างเคียงเสี ยหาย
51. กรมธรรม์ ประกันอุบัตเิ หตุสําหรับ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาแบบมาตรฐาน ให้ ความคุ้มครองตามเงือนไขแบบใด
ก. อ.บ. 1
ข. อ.บ. 2
ค. อ.บ. 3
ง. ถูกทุกข้อ
52. ปั จจุบนั ท่านจะเห็ นว่ามีการติดตังป้ ายโฆษณาอยูบ่ ริ เวณหลังคาของอาคารบ้านเรื อง หรื อบริ เวณสี แยกริ มถนนที มีผู้
สัญจรไปมา
กรมธรรม์ประกันภัยป้ ายโฆษณามีเจตนาให้ความคุม้ ครองข้อใด
ก. ความสูญ เสียหรื อเสี ยหายต่อป้ ายโฆษณา
ข. ความบาดเจ็บหรื อการเสียชีวิตของผูส้ ัญจรไปมา
ค. ความเสี ยหายต่อทรัพ ย์สินของผูส้ ญ
ั จรไปมา ง. ถูกทุกข้อ
53. บุคคลใดมีหน้ าทีชําระค่าเบียประกันภัยตามกฎหมาย
ก. ผูร้ บั ผลประโยชน์
ข. ผูร้ บั ประกันภัย
ค. บุคคลภายนอกผูก้ ระทําละเมิด
ง. ผูเ้ อาประกันภัย
54. ตัวอย่างของความไม่สมประกอบในเนื อวัตถุทีเอาประกันภัย เช่น
ก. อาคารถล่ม เนื องจากสัดส่วนของปูนที ไม่ได้มาตรฐาน
ข. นุ่น หรื อ ปอ ทีเก็บไว้ในโกดังถูกไฟไหม้ทีลุกลามมาจากหญ้าแห้งที ติดไฟนอกโกดังเพราะโกดังไม่มีกาํ แพงกันไฟ
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ผิดทังข้อ ก. และ ข.
55. กรณี ใดทีสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
ก. ผูเ้ อาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข. ผูเ้ อาประกันภัยจงใจทําให้ทรัพ ย์สินเสี ยหาย
ค. ผู้เอาประกันภัยไม่มีสว่ นได้ เสียในทรัพย์สนิ ทีเอาประกันภัย ง. ถูกทุกข้อ
56. สัญญาประกันภัยเป็ นสัญญาซึ งต้องอาศัยความซื อสัตย์สุจริ ต คํากล่าวนี ท่านเห็ นว่าถูกต้องหรื อไม่
ข. ไม่ถูกต้อง
ก. ถูกต้อง
ค. ไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยความซื อสัตย์สุจริ ต
ง. เป็ นหน้าทีของผูร้ ับประกันภัยที ต้องใช้ความระมัดระวังเอาเอง
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57. ผู้เอาประกันภัย จะบอกเลิกสั ญญาประกันภัยกับ ใครได้บ้าง
ก. สํานักงานตณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข. ผูจ้ ดั การสาขา
ค. ผูร้ บั ประกันภัย
ง. กรมการประกันภัย
58. สั ญญาประกันภัยใดทีผู้รับประกันภัยจะรับช่ วงสิ ทธิไม่ ได้
ก. ประกันภัยรถยนต์
ข. ประกันอัคคีภยั
ค. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ง. ประกันชีวติ
59. ผูร้ ับประกันภัยจําต้องใช้คา่ สิ นไหมทดแทนตามข้อใด
ก. เพื อจํานวนวินาศภัยอันแท้จริ ง
ข. เพื อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน ซึ งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จดั การตามสมควรเพื อป้ องกันความวินาศภัย
ค. เพื อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ งได้เสี ยไปเพือรักษาทรัพ ย์สินซึ งเอาประกันภัยไว้นนมิ
ั ให้วนิ าศ
ง. ถูกทุกข้อ
60. การคืนเบียประกันภัยจะกระทําได้ในกรณี ใด
ก. ผูร้ ับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย
ข. ผูเ้ อาประกันภัยบอลเลิกสัญญาประกันภัย
ค. ผูร้ ับประโยชน์บอกเลิกสัญญาประกันภัย
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
61. สั ญญาประกันภัยทีผู้เอาประกันภัยยกเอาภัยใด โดยเฉพาะเป็ นข้ อพิจารณาเบียประกันภัยเพิมขึน หากภัยนันหมดไป
แล้ว
ก. ผูเ้ อาประกันภัยชอบทีจะได้ลดเบี ยประกันภัยส่วนทีเพิ มนันลงมาอยูใ่ นอัตราปกติ
ข. ผูเ้ อาประกันภัยจะได้ลดเบี ยประกันภัยต่อเมือบริ ษทั ประกันภัยยินยอม
ค. ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิ ได้ลดเบี ยประกันภัยเลย
ง. ไม่มีผลผูกพัน เพราะบังคับคดีไม่ได้
62.กรณีใดทีผู้รับประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย
ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อทําให้ รถยนต์เสียหาย
ข. ผู้รับประโยชน์ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงทําให้ รถยนต์เสียหาย
ค. บุคคลภายนอกจงใจทําให้ รถยนต์เสียหาย
ง. ถูกเฉพาะข้ อ ก. และ ข.
63. ข้อต่อไปนี ข้อใดเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็ น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ก.เป็ นผูท้ ีเคยถูกศาลพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกฐานฆ่าคนตาย
ข. เป็ นคนวิกลจริ ต หรื อจิ ตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ
ค. เป็ นนายหน้าประกันภัย
ง. ถูกทังข้อ ข. และ ค.
64. บุคคลประเภทใดบ้างที มีสิทธิ ขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยได้
ก. บุคคลธรรมดา
ข. บริ ษทั จํากัด
ค. บริ ษทั มหาชนจํากัด
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ง. ถูกทุกข้อ
65. ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอุทธรณ์คาํ สังเพิกถอนใบอนุ ญาตของนายทะเบี ยนคือ
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. นายทะเบียน
ค. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ง. คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
66. ตัวแทนประกันวินาศภัยทีถูกนายทะเบียนสังเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย อาจยืนอุทธรณ์ คําสั ง
เพิกถอน
ใบอนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลา
ก. 15 วัน นับแต่วนั ที ได้ทราบคําสัง
ข. 30 วัน นับแต่ วนั ทีได้ทราบคําสัง

ค. 60 วัน นับแต่วนั ที ได้ทราบคําสัง
ง. 90 วัน นับแต่วนั ที ได้ทราบคําสัง
67. ข้อใดเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
ก. ถูกศาลพิพ ากษาจําคุกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ข. ศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
ง. ถูกทุกข้อ
ค. ป่ วยเป็ นโรคพิษสุ ราเรื อรัง
68. ผูท้ ีจะกระทําการเป็ นตัวแทนประกันวิน าศภัย จะต้องได้รับอนุ ญาตจาก
ก. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงการพาณิ ชย์
ค. นายทะเบียน
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
69. คําว่า “ตัวแทนประกันวินาศภัย” ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศ
ภัย (ฉบับที2) พ.ศ. 2551 หมายความว่า
ก. ผูซ้ ึ งบริ ษทั ประกันภัยมอบหมายให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัย
ข. ผูซ้ ึ งชีช่อง หรื อจัดการ ให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัย
ค. ผูซ้ ึ งชีช่อง ให้บุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั ประกันภัย โดยหวังบําเหน็จ เนื องจากการนัน
ง. ผูซ้ ึ งจัดการ ให้บุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั ประกันภัย โดยหวังบําเหน็จ เนื องจากการนัน
70. หนังสื อมอบอํานาจให้ตวั แทนประกันวินาศภัยทําสัญญาประกันวินาศภัยแทนบริ ษทั ประกันภัย ต้องทําตามแบบทีผูใ้ ด
กําหนด
ก. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ค. นายทะเบียน
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
71. ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้ใดทําสั ญญาประกันภัย โดยไม่ ได้รับมอบอํานาจเป็ นหนังสื อจากบริษัทประกันภัยต้ องระวาง
โทษ
ก. จําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
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ข. จําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรั บไม่ เกินหนึ งแสนบาท หรื อทังจําทังปรั บ

ค. จําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทังจําทังปรับ
ง . จําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทังจําทังปรับ
72. สาขาของบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่างประเทศ ซึ งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย แล้ว
จะดําเนิ นการ
เปิ ดสาขาเพิมอีก ได้หรื อไม่
ก. ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตให้เปิ ดสาขาจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ข. ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตให้เปิ ดสาขาจากนายทะเบียน

ค. ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย
(ฉบับที 2)
พ.ศ. 2551 ห้ามไว้
ง. ได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต เพราะบริ ษทั ประกัน ภัยมีสิทธิ กระทําได้
73. ตัวแทนประกันวินาศภัยทีต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีกระทําโดย
ทุจริ ต จะต้ องพ้ น
โทษมาแล้ วกีปี จึงจะสามารถรับ ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ได้ อีก
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
74. ผู้ทีเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยแล้ ว จะต้ อง
รอให้ พ้น
ระยะเวลากีปี จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกัน วินาศภัยได้ อีก
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
75. ตัวแทนประกันวินาศภัย ประสงค์จะยืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตของตน จะต้ องยืนคําขอต่ออายุภายในกําหนดเวลากี
วัน ก่อนที
ใบอนุญาตจะสินอายุ
ก. สิบห้าวัน
ข. หนึ งเดือน
ค. สองเดือน
ง. สามเดือน
76. ข้อใดมิใช่ผ มู ้ ีส่วนได้เสียในเหตุทีเอาประกันภัย
ก. เจ้าของทรัพย์สิน
ข. เจ้าหนี
ค. ผูค้ รอบครอง
ง. ลูกหนี
77. สัญญาประกันภัยมีบุคคลทีเกียวข้องอยูส่ ามฝ่ าย คือ
ก. ผูเ้ อาประกันภัย , ผูร้ ับประกันภัย และผูช้ าํ ระเบียประกันภัย
ข. ผูเ้ อาประกันภัย , ผูร้ ับประกันภัย และตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ค. ผูเ้ อาประกันภัย , ผูร้ ับประกันภัย และผูข้ อเอาประกันภัย
ง. ผูเ้ อาประกันภัย , ผูร้ ับประกันภัย และผูร้ ับประโยชน์
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78. ในสัญญาประกันวินาศภัย ถ้าผูเ้ อาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสี ยในเหตุทีเอาประกันภัยไว้ จะมีผลให้สัญญานัน
ก. เป็ นโมฆะ
ข. เป็ นโมฆียะ
ค. ไม่สมบูรณ์
ง. ไม่มีผลผูกพันคู่สญั ญา
79. นาย ก. เอาบ้านของนาย ข. ไปประกันอัคคีภยั ไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยแห่ งหนึ ง โดยนาย ก. ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆกับ
บ้านหลังนัน
ผลของสัญญานันจะเป็ นอย่างไร
ก. เป็ นโมฆะ
ข. เป็ นโมฆียะ
ค. ไม่ผูกพันคู่สญั ญา
ง. สมบูรณ์
80. สัญญาประกันภัยจะตกเป็ นโมฆียะ ถ้าหากผูเ้ อาประกันภัย
ก. แถลงข้อความอันเป็ นเท็จ ซึ งถ้าหากผูร้ บั ประกันภัยทราบความจริ งจะเรี ยกเก็บเบียประกันภัยสูงขึนอีกหรื อปฏิเสธ
ไม่รับประกันภัย
ข. ปกปิ ดข้อความจริ ง ซึ งถ้าหากผูร้ ับประกันภัยทราบความจริ งจะเรี ยกเก็บเบียประกันภัยสู งขึนอีกหรื อปฏิเสธไม่รับ
ประกันภัย
ค. ไม่กรอกข้อความและลงลายมือชือในคําขอเอาประกันภัย
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
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