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อบรมความรู้

เพื่อสอบบตัรนายหนา้

ความหมายของการประกนัภยั

การประกนัภยั คือ วิธีการกระจายความเส่ียงภยัอย่างหน่ึง ซ่ึงสมาชิกทุก
คนท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งจ่ายเงินคนละเล็กละน้อย ซ่ึงเรียกว่า เบ้ีย
ประกนัภยั ให้กบักองทุนกลาง  และเม่ือมีสมาชิกคนใดคนหน่ึงเคราะห์ร้าย ไดรั้บ
ความเสียหายตามเหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัไว ้สมาชิกผูน้ั้นก็จะไดรั้บการชดใชจ้าก
เงินกองกลางนั้นตามท่ีตกลงกนัไวโ้ดยมีบริษทัประกนัภยัเป็นผูจ้ดัการกองทุน

การจัดการความเส่ียงภยั (Risk Management)

1. ความเส่ียงภยั (RISK)

2. ภยั (Peril)

3. สภาวะภยั (Hazard)

4. ขั้นตอนในการจดัการความเส่ียงภยั

ความเส่ียงภยั (RISK)

 ความเส่ียงภยัท่ีแทจ้ริง (Pure Risk)

 ความเส่ียงภยัจ าเพาะ (Particular Risk)

 ความเส่ียงภยัท่ีเอาประกนัภยัได ้(Insurable Risk)

องค์ประกอบของความเส่ียงภยั ม ี3 ประการ คอื

 วตัถุท่ีมีความเส่ียงภยั 

 ภยัต่างๆ

 ผลของความเสียหาย 

ภยั (Peril) คอื สาเหตุทีท่ าให้เกดิความเสียหาย

1. สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายจากธรรมชาติ 

2. สาเหตุความเสียหายจากบุคคล

3. สาเหตุความเสียหายจากเศรษฐกิจ
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สภาวะภยั (Hazard)

คอื สภาวะทีอ่าจจะเพิ่มระดับความรุนแรงของความเสียหายให้มากขึน้

1. สภาวะภยัทางดา้นกายภาพ (Physical Hazard) 

2. สภาวะภยัทางดา้นศีลธรรม (Moral Hazard)

3. สภาวะภยัทางจริยธรรม (Morale Hazard)

ขั้นตอนในการจัดการความเส่ียงภยั

การระบุและวเิคราะห์ภยัทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหาย

1. ความเส่ียงภยัต่อทรัพยสิ์น

2. ความเส่ียงภยัต่อรายได้

3. ความเส่ียงภยัต่อความรับผดิชอบตามกฎหมาย

4. ความเส่ียงภยัต่อบุคคล

การหาวธิีการต่างๆทีเ่ป็นไปได้ในการจัดการกบัความเส่ียงภยั

1. กลุ่มวิธีการดา้นการควบคุมความเส่ียงภยั (Risk Control)

2. กลุ่มวิธีการดา้นการจดัการทางการเงินส าหรับความเส่ียงภยั (Risk Financing)

กลุ่มวธิีการด้านการควบคุมความเส่ียงภยั (Risk Control)

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียงภยั 

2. การป้องกนัการเกิดความเสียหาย 

3. การบรรเทาความเสียหาย

4. การแยกภยั 

5. การท าส าเนา 

กลุ่มวธิีการด้านการจัดการทางการเงินส าหรับความเส่ียงภยั (Risk Financing)

1. การรับเส่ียงภยัไวเ้อง  

2. การโอนความเส่ียงภยั 

3. Combination Techniques

สญัญาประกนัภยั

• เป็นสัญญาท่ีไม่มีแบบ
• ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือถึงจะฟ้องร้องบงัคบัคดีได้
• เป็นสัญญาต่างตอบแทน
• เป็นสัญญาท่ีมีค่าตอบแทนไม่เท่าเทียมกนั
• เป็นสัญญาเพ่ือการชดใชค่้าสินไหม
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หลกัส าคญัพืน้ฐานของสัญญาประกนัภยั

1. หลกัส่วนไดเ้สียในเหตุประกนัภยั (Principle of Insurable Interest)

2. หลกัสุจริตอยา่งยิง่ (Principle of Utmost Good Faith)

3. หลกัการชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง (Principle of Indemnity)

4. หลกัการรับช่วงสิทธ์ิ (Principle of Subrogation)

5. หลกัการเฉล่ีย (Principle of Contribution)

6. หลกัสาเหตุใกลชิ้ด (Principle of Proximate Cause)

ประเภทของการประกนัวนิาศภยั

1. การประกนัอคัคีภยั

2. การประกนัภยัรถยนต์

3. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง

4. การประกนัภยัเบด็เตล็ด

1. การประกนัอคัคภียั

1.1 การประกนัอคัคีภยัส าหรับท่ีอยูอ่าศยั

1.2 การประกนัอคัคีภยัส าหรับสถานประกอบธุรกิจ

1.3 การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั

ไฟไหม้ (รวมถึงไฟไหม้ป่า)

ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีเ่กดิจากการ
ลดัวงจรจากฟ้าผ่า)

ระเบิด

ภยัจากยวดยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า ววั ควาย

ภยัเน่ืองจากน ้า

ภยัจากอากาศยาน หรือ วตัถุทีต่กจากอากาศยาน ไฟไหม้ (รวมถึงไฟไหม้ป่า)

ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีเ่กดิจากการ
ลดัวงจรจากฟ้าผ่า)

ระเบิดจากแก๊สหุงต้มเพือ่ใช้ในการอยู่อาศัยเท่าน้ัน
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ภยัเพ่ิมเติม

1.   ภยัจากลมพายุ 2.  ภยัระเบิด

3.    ภยัจากอากาศยาน 4.  ภยัจากยวดยานพาหนะ

5.   ภยัจากควนั 6.  ภยัแผน่ดินไหว

7.   ภยัจากน ้าท่วม 8.  ภยัเน่ืองจากน ้า

9.   ภยัจลาจลและนดัหยดุงาน         10.  ภยัระอุ

11. ภยัจากลูกเห็บ

12.   ภยัจากการกระท าอนัป่าเถ่ือน หรือ การกระท าอนัมีเจตนาร้าย

13.   ภยัต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (ก ำหนดทุนประกันภัยจำกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
ตัวท่ีมีมลูค่ำสูงท่ีสุดเป็นหลกั)

ภยัเพ่ิมเติม (ต่อ)

ความรู้เพิม่เติมอคัคภียั

• 30 ปี ส าหรับที่อยูอ่าศยั & 3 ปี ส าหรับสถานประกอบการ
• ภยัโดดเด่ียวตอ้งมีระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร & 20 เมตร
• โบราณวตัถุ หรือศิลปวตัถุ ไม่เกิน 10,000 บาท

• ส่วนลดอุปกรณ์ดบัเพลิงอยูท่ี่ 7.5%-50%
• เคร่ืองพรมน ้ าดบัเพลิงแบบอตัโนมติัไดรั้บส่วนลดมากสุด

• อาคารที่สูงเกิน 7 ชั้น จะถูกคิดเบี้ยประกนัภยัเพิม่

1. บา้นอยูอ่าศยั สามารถเอาประกนัภยัสูงสุด 30 ปี 
ระยะเวลาที่เอาประกนัภยั อตัรา%

1 ปี 100%
2 ปี 175% ของเบี้ยประกนัภยั 1 ปี
3 ปี 250% ของเบี้ยประกนัภยั 1 ปี
5 ปี 349% ของเบี้ยประกนัภยั 1 ปี

2.   ส าหรับธุรกิจ ระยะเวลาเอาประกนัภยัสูงสุด 3 ปี

ระยะเวลาเอาประกนัภยั

หมายเหตุ ค านวณจากเบีย้ประกันภัยสุทธิต่อ 1 ปี X อัตรา% X 7.44% = เบีย้ประกันภัยต่อ 2, 3, 5 ปี

ความรู้เพิม่เติมอคัคภียั

การท าประกันอัคคีภัยแบบกระแสรายวัน (อัตราเบีย้ = 0.25%)

มูลค่าสินค้าสูงสุดต่อเดอืน = 10,000,000 บาท 

วิธีการค านวณเก็บเบีย้  10,000,000 x 75% = 7,500,000 บาท

เบีย้ประกันที่เก็บล่วงหน้า 7,500,000 x 0.25% = 18,750 บาท

ถ้าสตอ็กสิน้ปี = 72,000,000 บาท (ต่อเดอืน = 6,000,000 บาท)

เบีย้ประกันภัยที่แท้จริง 6,000,000 x 0.25% = 15,000 บาท

บริษัทประกันจะคืนเบีย้ให้ลูกค้า 3,750 บาท (คืนไม่เกิน 50% ของที่เก็บล่วงหน้า)

การประกนัการเส่ียงภยัทุกชนิด (IAR)
Industrial All Risks
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คือ   กรมธรรมท่ี์ใหค้วามคุม้ครองความสูญเสีย หรือ 
เสียหายทางกายภาพของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไว ้
อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกท่ี
ไม่ได้ระบุยกเว ้น รับผิดไม่ เ กินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั

1. ส่ิงปลูกสร้าง ตวัอาคาร ส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รวมเฟอร์นิเจอร์   
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีอยูภ่ายใน
ตวัอาคารระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคม 
ระบบส่ือสาร ระบบไฟฟ้าประปา ระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ

2. การประกนัภัยรถยนต์

2.1 ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.)

2.2 ภาคสมคัรใจ

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- ภาคบังคบั (พ.ร.บ.)

ให้ความคุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของผูเ้อาประกนัภยั หรือผู ้

ขบัข่ี บุคคลในครอบครัว หรือลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั บุคคลภายนอก 

หรือผูโ้ดยสาร

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- วตัถุประสงค์

• เพ่ือให้ผูป้ระสบภยัจากรถไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายอยา่งทนัท่วงที และแน่นอน

• เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าสถานพยาบาลจะไดรั้บค่ารักษาพยาบาลผูป้ระสบภยัจาก

รถอยา่งแน่นอน

• เพ่ือเป็นการส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาความเสียหาย

อนัเกิดจากรถ (มิใช่เพ่ือลดจ านวนอุบติัเหตุ)

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- วงเงินความรับผดิ

• ต่อคน (เท่ากนัทุกบริษทั) 

บาดเจ็บ ตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท 

เสียชีวิต เสียอวยัวะ ทุพพลภาพ 100,000 บาท

• ต่อคร้ัง

รถไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ เช่น รถจกัรยานยนต,์ รถเก๋ง ไม่เกิน 5,000,000 บาท / คร้ัง

รถเกิน 7 ท่ีนัง่ เช่น รถตู ้12 ท่ีนัง่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท / คร้ัง
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การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- ค่าเสียหายเบือ้งต้น

ก. ค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล

ข. ค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัการศพ

ค. ขอ้ ก. + ข. ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ

ไม่ตอ้งพิสูจน์ความผดิ บริษทัตอ้งจ่ายภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บการร้องขอจาก

ผูป้ระสบภยั

a. บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท 

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- ค่าเสียหายเบือ้งต้น

b. เสียชีวิต ไม่เกิน 35,000 บาท

c. เกิดทั้งขอ้ a. และ b. ไม่เกิน 50,000 บาท

d. ค่าขาดรายไดร้ะหว่างรักษาพยาบาล และค่าจา้งพยาบาลพิเศษไม่ถือว่าเป็น

“ค่าเสียหายเบ้ืองตน้”

- หลกัการชดใช้ของกรมธรรม์ พ.ร.บ.

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

• กรณีหาผูรั้บผดิไม่ได้ = ไม่เกินค่าเสียหาย

เบ้ืองตน้• ผูข้บัข่ีท่ีเป็นฝ่ายผดิ = ไม่เกินค่าเสียหาย

เบ้ืองตน้• ผูข้บัข่ีท่ีเป็นฝ่ายถูก / ผูโ้ดยสาร / คนเดินเทา้ = เต็มวงเงิน

• ความคุม้ครองผูโ้ดยสาร ไม่ว่าจะโดยสารรถฝ่ายถูกหรือผดิกต็ามจะไดรั้บความ

คุม้ครองเต็มวงเงินแลว้แต่กรณี

a. บาดเจ็บตามจริง ไม่เกิน 50,000 บาท

b. เสียชีวิต เสียอวยัวะ ทุพพลภาพ ไม่เกิน 100,000 บาท

- หลกัการชดใช้ของกรมธรรม์ พ.ร.บ.

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

• ฝ่ายถูกมีประกนัภยั พ.ร.บ. / ฝ่ายผดิไม่มีประกนัภยั พ.ร.บ.

ก. ให้คนขบัฝ่ายถูกเรียกจากประกนัภยั พ.ร.บ. ของตนเอง 

ข. ให้ประกนัภยัฝ่ายถูกเรียกคืนจากคนขบัฝ่ายผดิไดเ้ท่าท่ีจ่ายไปจริง

• ฝ่ายถูกไม่มีประกนัภยั พ.ร.บ. / ฝ่ายผดิมีประกนัภยั พ.ร.บ.

• ผดิทั้งคู่ จ่ายทั้งคู่ (ประมาทร่วม)

• ยงัไม่รู้ฝ่ายใดผดิ – ถูก

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

a. ไม่มีกรมธรรม ์พ.ร.บ.

b. ปรับไม่เกิน   10,000 บาท

- บทก าหนดลงโทษ เกีย่วกบักรมธรรม์ พ.ร.บ.

ก. ปลอมแปลงกรมธรรม ์พ.ร.บ. 

ข. จ าคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับ 10,000 – 100,000 บาท

I. ทุจริต / แสดงหลกัฐานเทจ็ เพ่ือขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้

II. จ าคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  า ทั้งปรับ

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- ภาคสมคัรใจ

อตัราเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เป็นแบบพิสัย (Range Rate) 

หรือแบบช่วง คือ ก าหนดขั้นต า่ – ข้ันสูงไว้
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- ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจแบ่งเป็น 5 ประเภท

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

# ประเภท 1 คุม้ครองชีวติร่างกาย และทรัพยสิ์น บุคคลภายนอก + ไฟไหม ้+ รถหาย + ตวัรถยนต์

#  ประเภท 2 คุม้ครองชีวติร่างกาย และทรัพยสิ์น บุคคลภายนอก + ไฟไหม ้+ รถหาย

#  ประเภท 3 คุม้ครองชีวติร่างกาย และทรัพยสิ์น บุคคลภายนอก

#  ประเภท 4 คุม้ครองทรัพยสิ์นบคุคลภายนอก (ไม่เกิน 100,000 บาท / คร้ัง)

#  ประเภท 5 คุม้ครองชีวติร่างกาย และทรัพยสิ์น บุคคลภายนอก + รถผูเ้อาประกนัภยัสูญเสีย / 

เสียหาย / ไฟไหม ้+ (ค่าเสียหายส่วนแรก มากน้อยขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของบริษทัที่รับ

ประกนัภยั)

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- ความเสียหายส่วนแรก แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท

ก. ต่อทรัพยสิ์นบุคคลภายนอก
5,000 บาทแรก  ลดเบ้ียประกนัภยั   10%

ส่วนเกิน 5,000 บาท ลดเบ้ียประกนัภยั    1%

ข.  ต่อตวัรถยนต ์รถยนตสู์ญหาย ไฟไหม ้ของผูเ้อาประกนั
5,000 บาทแรก  ลดเบ้ียประกนัภยั   100%

ส่วนเกิน 5,000 บาท ลดเบ้ียประกนัภยั    10%

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

ความรับผดิต่อ

บุคคลภายนอก

รถยนตเ์สียหาย

สูญหาย ไฟไหม้

ความคุม้ครองตาม
เอกสารแนบทา้ย

1. ความเสีย ต่อ ชีวิต  ร่ างกาย
หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกนิ
วงเงิน สูงสุดตาม พ.ร.บ.
100, 0 0 0  บ า ท  /  ค น
10,000,000 บาท / คร้ัง

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
200,000 บาท / คร้ัง

2.1 ความเสียหายส่วนแรก

5,000 บาท / คร้ัง

1. ความเสียหายต่อรถยนต์
600,000 บาท / คร้ัง

1.1        ความเสียหายส่วนแรก

5,000 บาท / คร้ัง
2.         รถยนตสู์ญหาย ไฟไหม้

600,000 บาท / คร้ัง

1. อุบติัเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ
ก. ผูข้บัข่ี 1 คน 100,000 บาท
ข. ผูโ้ดยสาร 5 คน 100,000 / คน
1.2       ทุพพลภาพชัว่คราว
ก. ผูข้บัข่ี 1 คน – บาท/ สัปดาห์
ข. ผูโ้ดยสาร-คน – บาท /สัปดาห/์คน
2.         ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
3.         ประกนัตวัผูข้บัข่ี 200,000บาท/คร้ัง

ส่วนลดเบี้ยประกันภยัที่ได้รับจากการก าหนดความเสียหายส่วนแรกของหน้าตารางตัวอย่าง = 5,500 บาท

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- เกณฑ์ในการระบุอายุผู้ขับข่ี

a. 18 – 24 ปี (ส่วนลด  5%) 

b. 25 – 35 ปี       (ส่วนลด 10%)

c. 36 – 50 ปี (ส่วนลด 15%) 

d. มากกว่า 50 ปี  (ส่วนลด 20%) 

- โดย 1 กรมธรรม ์สามารถระบุผูข้บัข่ี 1 คน หรือ 2 คน ก็ได ้

- กรณีระบุอายผุูข้บัข่ี 2 คน ใชเ้กณฑอ์ายทุี่มีความเส่ียงสูงกว่าในการค านวณส่วนลด

- ผูข้บัข่ีที่มิไดถู้กระบุช่ือไวใ้นกรมธรรม ์แลว้ขบัรถท าให้เกิดความเสียหาย ?

การประกนัภัยรถยนต์ (ต่อ)

- ส่วนลดเบีย้ประกนัภยั

• ส่วนลดประวติัดี

• ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก

• ส่วนลดเอาประกนัภยัโดยตรง โดยไม่ผา่นตวัแทน, นายหนา้

• ส่วนลดหมู่ (10%)

เง่ือนไขการให้ส่วนลดหมู่ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนั และเอา

ประกนัภยั ตั้งแต่ 3 คนัข้ึนไป

3. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง

3.1 การประกนัภยัขนส่งสินค้า

3.2 การประกนัภยัตวัเรือ
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3.1 การประกนัภยัขนส่งสินค้า

เง่ือนไขการซ้ือขาย

1. Free on Board

2. Cost and Freight

3. Cost Insurance Freight

3.1 การประกนัภยัขนส่งสินค้า

เง่ือนไขความคุม้ครอง

 ICC (A)

 ICC (B)

 ICC (C)

รายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม
• เงื่อนไขภยัสงคราม
• เงื่อนไขภยันดัหยดุงาน
• ขอ้ก าหนดความเสียหายร่วม
• Bill of Lading
• เรือที่มีอายเุกิน 15 ปี จะถูกเพิม่เบี้ยในประกนัขนส่ง
• เงื่อนไขการจบักุมและยดึเอา

3.1 การประกนัภยัตวัเรือ

ประเภทของเรือ

 เรือแบบธรรมดา Conventional Vessel

 Container Vessel

 Tramp

 Liner

 Conference Ship

 Bulk Carrier

รายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม
• การประกนัภยัตวัเรือแบบเฉพาะเท่ียว
• P & I Club
• Collision Clause
• Sister Ship Clause
• Institute Hull Clause
• Tow and Assist
• New for Old

4. การประกนัภยัเบ็ดเตลด็

4.1 การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล

4.2 การประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง

4.3 การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลส าหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง

4.4 การประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางส าหรับธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์

4.5 การประกนัภยัสุขภาพ

4.6 การประกนัภยัโจรกรรม 

F:/ตาราง PA.ppt


9

4. การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ (ต่อ)

4.7 การประกนัภยัส าหรับเงิน

4.8 การประกนัภยัเก่ียวกบัความรับผดิตามกฎหมาย

a. การประกนัความรับผดิต่อบุคคลภายนอก

b. การประกนัภยัความรับผดิจากผลิตภณัฑ์

c. การประกนัภยัความรับผดิจากการประกอบวิชาชีพ 

d. การประกนัภยัเงินทดแทนคนงาน

4.8 การประกนัภยัเก่ียวกบัความรับผดิตามกฎหมาย (ต่อ)

e. การประกนัภยัเงินทดแทนคนงาน

f. การประกนัภยัความรับผดิของนายจา้ง

g. การประกนัภยัความรับผดิของกรรมการและเจา้หนา้ท่ี

h. การประกนัภยัอิสรภาพ

4.9 การประกนัภยักระจก

4. การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ (ต่อ)

4. การประกนัภยัเบ็ดเตลด็

4.10 การประกนัภยัป้ายโฆษณา

4.11  การประกนัภยัปศุสัตว์

4.12  การประกนัภยัโคนม

4.13  การประกนัภยัพืชผล

4.14  การประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์

4. การประกนัภยัเบ็ดเตลด็

4.15 การประกนัภยัการเส่ียงภยัทุกชนิด (IAR)

4.16 การประกนัภยัทางวิศวกรรม

- การประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาก่อสร้าง

- การประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาติดตั้งเคร่ืองจกัร (EAR)

- การประกนัภยัเคร่ืองจกัร

- การประกนัภยัหมอ้น ้ า

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
1. จ านวนค่าสินไหมทดแทน

2. การตีราคาค่าสินไหมทดแทน

3. การเฉล่ียความเสียหาย

4. การเฉล่ียการเส่ียงภยั

5. วิธีการชดใชค่้าสินไหมทดแทน

6. ผูม้ีสิทธิไดรั้บค่าสินไหมทดแทน

7. ขอ้ยกเวน้ความรับผดิของผูรั้บประกนัภยั

8. เง่ือนไขเพิ่มเติมในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

การประกนัภยัต่อ

1. สาเหตุของการท าประกนัภยัต่อ

2. ประโยชน์ของการประกนัภยัต่อ

3. สาระส าคญัของการประกนัภยัต่อ

4. ประเภทของการประกนัภยัต่อ
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ความรู้เพิม่เติม

1. Lloyds  of  London

2. Over Insurance

3. บรรลุนิติภาวะ

4. อคัคี 23% , มารีนและขนส่ง 13% , รถยนต ์18% , เบด็เตล็ด 18%

5. Prorate / Short rate 

6. จ าคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับ 10,000 – 100,000 บาท

ความรู้เพิม่เติม (ต่อ)

7. อคัคีภยั เร่ิม 16.00 น. - ส้ินสุด 16.00 น.

รถยนต ์ถา้แจง้งานก่อนวนัท่ีคุม้ครอง เร่ิม 00.01 น. - ส้ินสุด 16.30 น.

เบด็เตล็ด IAR 16.00-16.00 / โจรกรรม 12.00-12.00 / PA 16.30-16.30

8. อตัราเบ้ียประกนัภยัแบบพิสัย Range Rate

9. อตัราเบ้ียประกนัภยัแบบคงท่ี Fixed Rate or Flat Rate 

10. 10 %

ความรู้เพิม่เติม (ต่อ)

11. สหราชอาณาจกัร (องักฤษ) / มารีน (ขนส่งทางทะเล)

12. ทรัพยสิ์นเดียวกนั ไม่ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท

13. Facultative Reinsurance 

14. กระแสรายวนั   /   75% /   50%       

15. ไม่เกิน 50,000

16. 5 วนั 

ความรู้เพิม่เติม (ต่อ)

17. กรรมการผูมี้อ  านาจผูกพนับริษัทประกันภัยตามท่ีได้จดทะเบียนไว ้

หรือผูจ้ดัการสาขาของบริษทัต่างประเทศตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั 

18. บรรทุกแก๊ส 

19. รายละเอียดของเค ร่ืองหมายและเลขหมาย จ านวนสินค้า และ

รายละเอียดสินคา้ท่ีเสียหาย 

ความรู้เพิม่เติม (ต่อ)

20. ส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสรุปรายละเอียดทั้งหมดในการ

ประกนัภยั 

21. คุม้ครองความเสียหายต่อตวัไอน ้า จากสาเหตุการระเบิดและยบุตวั และ

ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

แนวข้อสอบดูหน้าถัดไป
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ขอ้สอบบตัรนายหนา้

1. “ ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั (Schedule)” หมายถงึ

ก. ก าหนดการนัดหมายงานส่งมอบกรมธรรม์ประกันภยั

ข. ก าหนดการนัดหมายการช าระเบีย้ประกันภยัภายในระยะเวลาที่
กรมธรรม์ประกันภยัก าหนด

ค. ตารางการคนืเบีย้ประกันภยั กรณีผู้เอาประกันภยับอกเลิกกรมธรรม์
ประกันภยั

ง. เป็นส่วนของกรมธรรม์ประกันภยัทีส่รุปรายละเอยีดทั้งหมดในการ
ประกันภยั

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประกนัภยั

ก. ท าให้เกิดการออมทรัพย์

ข. ท าให้เกิดก าไร

ค. ช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

ง. ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ

3. เหตุการณ์ใดทีบ่ริษัทประกนัภยัมกัก าหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัภยั และจะไม่คุ้มครองความเสียหาย

ก. ภัยสงคราม

ข. ภัยจลาจล

ค. การปฏิวัติ

ง. ถูกทุกข้อ

4. ส่วนได้เสียที่เอาประกนัภยัได้ มีอะไรบ้าง

ก. กรรมสิทธ์ิ

ข. สิทธิตามกฎหมาย

ค. ความรับผิดตามกฎหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดแสดงได้ว่าผู้เอาประกนัภยัมส่ีวนได้เสียในเหตุทีเ่อา
ประกนัภยัของตน

ก. ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงเป็นผูเ้ช่าบา้นไดท้  าประกนัภยัเฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ข. ผูเ้อาประกนัภยัน ารถยนตท่ี์ตนเช่าซ้ือไปท าประกนัภยั

ค. ผูเ้อาประกนัภยัท าประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลของบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ง. ถูกทุกขอ้
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6. การเส่ียงภยัแท้จริง (Pure Risk) ได้แก่

ก. การเส่ียงภยัจากน ้าท่วมบ้าน

ข. การเส่ียงภยัจากการค้าขายขาดทุนของพ่อค้า

ค. การเส่ียงภยัจากการพนัน

ง. การเส่ียงภยัจากการซ้ือขายหุ้น

7. ในการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ในส่วนการคุ้มครองความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์ไปใช้นอกเหนือ 
จากที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ไปก่อความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายส่วนแรก เป็นจ านวนเงินเท่าใด

ก. 1,000  บาท ข. 2,000  บาท

ค. 3,000  บาท ง. ไม่ต้องรับผดิชอบ

8. การประกนัภยัโจรกรรม ถอืเป็นการประกนัวนิาศภยั
ประเภทใด

ก. การประกันภยัอคัคภีัย

ข. การประกันภยัสินค้า

ค. การประกันภยัรถยนต์

ง.   การประกันภยัเบ็ดเตลด็

9. กรมธรรม์ประกนัวนิาศภยัทีเ่ป็นภาคบังคบั ได้แก่

ก. กรมธรรม์ประกนัอัคคภียั

ข. กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

ค. กรมธรรม์ประกนัภัยเงินทดแทนแรงงาน

ง. ถูกทุกข้อ

10. นายเก่ง มีบ้านไม้รวมที่ดินราคา 500,000 บาท ท าประกันอัคคีภัยไว้
กับบริษัท เอื้ออาทรประกันภัย จ ากัด โดยได้ระบุจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้ 750,000 บาท จ านวนเงินเอาประกันภยัทีน่ายเก่งระบุไว้
ถือว่า

ก. ต า่กว่ามูลค่าที่แท้จริง ข.     สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ค.     ใกล้เคยีงมูลค่าที่แท้จริง ง.      ผดิทุกข้อ

11. เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกนัภยั 
ทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่ง มอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุ
ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เป็นเงื่อนไขลักษณะใด

ก. เงือ่นไขบังคบัหลัง

ข. เงือ่นไขบังคบัก่อน

ค. เงือ่นไขแห่งความรับผดิ

ง. ไม่มีข้อใดถูก
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12. “ การรับประกนัภยัร่วม (Co-Insurance) ” หมายถึง

ก. การทีผู่้รับประกนัภยัหลายราย ตกลงร่วมกนัรับประกนัภยัรายเดียว
กนัตามอตัราส่วนทีต่กลงกนัไว้

ข. การทีผู่้รับประกนัภยัมากกว่าหน่ึงราย เข้าไปส ารวจภยัก่อนการรับ
ประกนัภยั

ค. การทีผู่้รับประกนัภยัแบ่งภาระด้านความเส่ียงภยัไปให้แก่ผู้รับ
ประกนัภยัอืน่อกีทอดหนึ่ง

ง. การทีผู่้รับประกนัภยัหลายรายตกลงร่วมกนัจ่ายค่าสินไหมทดแทน

13. ข้อใดไม่ได้จดัอยู่ในความหมายของการเส่ียงภยั (Risk)

ก.  เป็นภยัที่จะเกิดขึน้อย่างแน่นอน

ข. ความเป็นไปได้ของความสูญเสียหรือเสียหาย

ค. เป็นภยัที่เกิดขึน้หรือไม่เกดิขึน้ก็ได้

ง. มหันตภยั

14. น.ส.สมศรี ปลูกบ้านซ่ึงสร้างด้วยไม้อยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6 และได้
เกิดเพลิงไหม้ขึน้ ในกรณเีช่นนี้ สภาวะภัย (Hazard) คอื

ก. บ้านต้ังอยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6

ข. การเกิดเพลงิไหม้

ค. โอกาสที่จะเกิดเพลงิไหม้

ง. ถูกทุกข้อ

15. วิธีการจัดการความเส่ียงภัยแบบใดทีธุ่รกิจประกนัภยัถือเป็น
“Self-Insurance”

ก. การหลีกเลี่ยงการเส่ียงภยั

ข. การป้องกันความเส่ียงภัย

ค. การปกป้องการเส่ียงภัย

ง. การเก็บความเส่ียงภยัไว้เอง

16. ร้านขายผ้าแห่งหน่ึงถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงได้ท าการดับเพลิง เมื่อเพลิง
สงบลงแล้ว ปรากฏว่ามีกองผ้าบางส่วนไม่ถูกไฟไหม้ แต่ได้รับความเสียหาย
จากน ้าที่ใช้ในการดับเพลิง หากร้านขายผ้าแห่งนี้ มีการท าประกันอัคคีภัย 
นอกจากทรัพย์สินทีถู่กไฟไหม้จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วอยาก
ทราบว่า กองผ้าที่ได้รับความเสียหายจากน ้านั้นจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกนัภยั หรือไม่

ก. ไม่ชดใช้ เน่ืองจากไม่คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัอคัคภียัมาตรฐาน

ข. ไม่ชดใช้ เน่ืองจากไม่ได้ซื้อความคุ้มครองถึงภยัเปียกน า้

ค. ชดใช้ เน่ืองจากเป็นความเสียหายสืบเน่ืองจากไฟไหม้

ง. ไม่มข้ีอใดถูก

17. การประกันอคัคภีัยส าหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองถงึอะไรบ้าง

ก. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด (ทุกชนิด)

ข. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด (ทุกชนิด) และภยัจากยานพาหนะ

ค. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด (ทุกชนิด) ภยัจากยานพาหนะและภยัจาก
อากาศยาน

ง. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด (ทุกชนิด) ภยัจากยานพาหนะ ภยัจากอากาศ
ยานและภยัเน่ืองจากน า้
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18. กรณทีี่ผู้ประสบภัยจากรถเป็นข้าราชการ ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มี
ประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบริษัท สมโชค
ประกันภัย จ ากัด ขอทราบว่าที่ถูกต้องแล้วผู้ประสบภัยรายนี้ ควรใช้
สิทธิในการเบิกค่าเสียหายเบือ้งต้นจากที่ใด

ก. เบิกจากส่วนราชการที่สังกัด

ข. เบิกจากบริษัท สมโชคประกันภยั จ ากัด

ค. เบิกจากส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั

ง. เบิกจากส่วนราชการหรือบริษัท สมโชคประกันภยั จ ากัด แล้วแต่
ความสมัครใจ

19. หากผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยมาแล้วต้องการยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย จะได้รับการคืนเบี้ย ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย
อย่างไร

ก. คนืตามอตัราทีผู่้รับประกนัภยัก าหนด

ข. คนืตามอตัราเบีย้ประกนัภยัระยะส้ันหรือตามทีร่ะบุไว้ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกนัภยั

ค. คนืโดยหักเบีย้ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาทีก่รมธรรม์ประกนัภยัมี ผล
บังคบัไปแล้วออกตามส่วน

ง. คนืตามการเฉลีย่

20. หากผู้เอาประกนัภัยท าประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยหลายบริษัท
เมื่อเกิดความเสียหายขึน้กับผู้เอาประกนัภัย บริษัทผู้รับประกันภัย
จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยใช้หลักการใด

ก. หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกนัภัย

ข. หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง

ค. การหาของแทน

ง. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

21. การจัดการเส่ียงภัยแบบใดที่เป็นความหมายของการประกนัภัย

ก. การลดความเส่ียงภยั

ข. การรับความเส่ียงภัยไว้เอง

ค. การโอนความเส่ียงภัย

ง. การหลีกเลี่ยงความเส่ียงภยั

22. นายเต๋า ขับรถยนต์ซ่ึงท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ไว้กบับริษัท บริการดีประกนัภยั จ ากดั ชนรถจักรยานที ่ด.ช.
ด า ข่ีอยู่ข้างถนนท าให้ ด.ช.ด าได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียค่ารักษาพยาบาลไป 
100,000 บาท ด.ช.ด าสามารถไปเรียก ร้องค่ารักษาพยาบาลจากบริษัท บริการดี
ประกนัภยั จ ากดั ได้หรือไม่ประการใด

ก. เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 100,000 บาท

ข. เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 50,000 บาท

ค. เรียกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ เพราะรถจักรยานไม่มปีระกนัภยั

ง. เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ จ านวน 15,000 บาท

23. ค่าเสียหายเบือ้งต้นหมายถงึข้อใด

ก. ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง ไม่เกนิ 15,000 บาท

ข. ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพ รวมกนัไม่เกนิ 15,000 บาท

ค. ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บาท

ง. ค่ารักษาพยาบาลตามทีจ่่ายจริงไม่เกนิ 15,000 บาท และ/หรือค่าปลงศพ 
35,000 บาท
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24. ในการค านวณอตัราเบี้ยประกันภัย รถยนต์ข้อใดมีอัตราเบี้ย
ประกนัภยัสูงสุด

ก. รถบรรทุกไม้ ข. รถบรรทุกเหลก็

ค. รถบรรทุกแก๊ส ง. รถบรรทุกหิน

25. การก าหนดจ านวนเงนิเอาประกันภัยต ่ากว่ามูลค่าเต็ม (First Loss 
Suminsured) ในการประกนัภัยโจรกรรม หมายถึงอะไร

ก. การก าหนดจ านวนเงนิเอาประกนัภยัโดยพจิารณาจากโอกาสทีจ่ะเป็นไปได้ ว่า
ความสูญเสียต่อคร้ัง สูงสุดเป็นเท่าใด

ข. การก าหนดจ านวนเงนิเอาประกนัภยัเป็นจ านวน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน

ค. การก าหนดจ านวนเงนิเอาประกนัภยัต า่กว่าราคาทรัพย์สิน เพือ่ใช้จ่ายเบีย้
ประกนัภยัน้อยทีสุ่ดและได้รับการชดใช้เตม็ราคาทรัพย์สิน

ง. เป็นการก าหนดความรับผดิส่วนแรกไว้เพือ่ป้องกนัความประมาทเลนิเล่อของผู้
เอาประกนัภยั

26. หลักการเฉลี่ยจะใช้ได้ในกรณใีดบ้าง

ก. มีกรมธรรม์ประกันภยัสองฉบับขึน้ไป

ข. คุ้มครองวัตถุที่เอาประกนัภยัชนิดเดียวกนั

ค. คุ้มครองภัยชนิดเดยีวกัน

ง. ถูกทุกข้อ

27. ข้อใดเป็นเหตุท าให้ขาดคุณสมบตัใินการเป็นนายหน้าประกนั
วนิาศภยั

ก. ถูกศาลพพิากษาจ าคุกข้อหา ฆ่าคนตายโดยเจตนา

ข. ศาลพพิากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ค. ป่วยเป็นโรคพษิสุราเร้ือรัง

ง. ถูกทุกข้อ

28. ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์    
หมายถึง

ก. คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงนิจ านวน
หน่ึงให้

ข. ตวัแทนประกันภยัผู้ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท

ค. คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตกลงจะส่งเบีย้ประกันภยั

ง. บุคคลผู้จะพงึได้รับค่าสินไหมทดแทน

29. จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อก่อให้เกิด
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ว่าเมื่อเกิดความเสียหายตามที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่า สินไหม

ทดแทนให้เรียกว่า

ก. จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ข. ค่าสินไหมทดแทน 
ค. เบีย้ประกันภัย
ง.      ค่าบ าเหน็จ



16

30. ข้อใดพดูถงึความหมายของค าว่า “สภาวะภยั (Hazard)” ที่
ถูกต้อง

ก. สภาพหรือเงือ่นไขที่ท าให้ภาวะความเส่ียงภยัเพิม่ขึ้นหรือลดน้อยลง

ข. สภาพหรือเงือ่นไขที่ท าให้ภาวะความเส่ียงภยัลดน้อยลง

ค. สภาพหรือเงือ่นไขที่ท าให้ภาวะความเส่ียงภยัคงที่

ง. สภาพหรือเงือ่นไขที่ท าให้ภาวะความเส่ียงภยัเพิม่ขึ้น

31. หน้าทีข่องอนุญาโตตุลาการตามสัญญาประกนัภยั คอื

ก. พิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกนัภยัและ/หรือผู้เสียหายกบั
ผู้รับประกนัภยั

ข. พิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกนัภยั ในกรณทีีม่คีวามเห็น
แตกต่างในจ านวนแห่งความสูญเสียหรือเสียหายกบับริษัทประกนัภยั

ค. ด าเนินคดีกบัผู้รับประกนัภยัในกรณทีีม่คีวามเห็นแตกต่างในจ านวนแห่ง
ความสูญเสียหรือเสียหายกบัผู้เอาประกนัภยั

ง. ผดิทุกข้อ

32. อัตราเบีย้ประกันภยัส าหรับการประกันอคัคภีัยระยะยาว 3 ปีก าหนด 
ไว้อย่างไร

ก. 175% ของอัตราเบีย้ประกันภยั 1 ปี

ข. 200% ของอัตราเบีย้ประกันภยั 1 ปี

ค. 250% ของอัตราเบีย้ประกันภยั 1 ปี

ง. 275% ของอัตราเบีย้ประกันภยั 1 ปี

33. กรณีหากผู้เอาประกันภัยเลือกท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบระบุ
ช่ือผู้ขับขี่ โดยระบุให้ นายเก่ง และนายกล้าเป็นผู้ขับขี่ ต่อมานายครามได้ขับ
รถ คันเอาประกันภัยไปชนรถคู่กรณีเสียหาย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่
ต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกส าหรับความเสียหายของ
คู่กรณเีป็นเงนิเท่าใด

ก. 2,000 บาท

ข. 4,000 บาท

ค. 6,000 บาท

ง. 8,000 บาท

34. เมื่อเจ้าของสินค้าติดต่อขอรับสินค้าจากท่าเรือแล้วพบว่าสินค้า
เสียหาย เจ้าของสินค้าจะต้องร้องขอเอกสารใดจากท่าเรือ

ก.   Survey Report

ข. Bill Of Lading

ค. Wharf Survey Note

ง. Claim Statement

35. ข้อใดอธิบายลกัษณะของเรือแบบ Bulk Carrier ได้ดีที่สุด

ก. ไม่มีเส้นทางและตารางเวลาทีแ่น่นอน

ข. มีเส้นทางเดินเรือประจ า มีตารางเดินเรือแน่นอน

ค. ใช้ขนสินค้าแบบเทกอง ไม่มีการบรรจุหีบห่อ

ง. เรือแบบธรรมดา หรือดั้งเดิม ไม่มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์
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ก. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา

ข. ความบาดเจ็บหรือการเสียชีวติของผู้สัญจรไปมา

ค. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา

ง. ถูกทุกข้อ

36. ปัจจุบันท่านจะเห็นว่ามีการติดต้ังป้ายโฆษณาอยู่บริเวณหลังคาของ                                               
อาคารบ้านเรือน หรือบริเวณส่ีแยกริมถนนที่มีผู้สัญจรไปมากรม 
ธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณามีเจตนาให้ความคุ้มครองข้อใด

37. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2551 ห้ามมิให้
บริษัทประกันภัยรับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่นายทะเบียนก าหนด โดยมี
จ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 
ก. ร้อยละ 10 ของเงนิกองทุน

ข. ร้อยละ 20 ของเงนิกองทุน

ค. ร้อยละ 25 ของเงนิกองทุน

ง. ร้อยละ 30 ของเงนิกองทุน

38. ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ข้อใดบริษัทประกนัภยัต้อง
รับผิดชอบ

ก. รถที่เอาประกันภยัจอดไว้ถูกลอบวางเพลิง

ข. รถที่เอาประกันภยัจอดไว้ถูกงดัตวัรถเสียหาย

ค. รถที่เอาประกันภยัขับมาเกิดไฟช็อตไฟไหม้ห้องเคร่ือง

ง. ถูกทุกข้อ

39. คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ก าหนดอัตรา
ค่าบ าเหน็จที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย จะได้รับ
อันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
ส าหรับการประกันสุขภาพเฉพาะการประกันภัยโรคมะเร็ง ในอัตราเท่าใด

ก. ไม่เกนิร้อยละสิบห้า ของจ านวนเบีย้ประกนัภยั

ข. ไม่เกนิร้อยละสิบแปด ของจ านวนเบีย้ประกนัภยัปีแรก

ค. ไม่เกนิร้อยละส่ีสิบ ของจ านวนเบีย้ประกนัภยั

ง. ไม่เกนิร้อยละยีสิ่บสาม ของจ านวนเบีย้ประกนัภยัปีแรก

40. รายการ : การใช้รถยนต์ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยได้ระบุการใช้
รถยนต์ว่า “ใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า” ในเวลาที่เกิด
อุบัตเิหตุ หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภยัได้ใช้รถยนต์ไปรับจ้างหรือให้เช่า
และเป็นฝ่ายต้องรับผดิตามกฎหมาย ข้อใดถูกต้อง
ก. บริษัทประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์คันเอาประกันภัยได้

ข. บริษัทประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของ
บุคคลภายนอก

ค. บริษัทประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยผู้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท

ง. ถูกทุกข้อ

41. กรณรีถสองคนัชนกนัและยงัไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารถคันใดเป็นฝ่ายประมาท 
(กรณบีันทกึส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพ) บริษัทประกันภัยซ่ึง
รับประกนัภยัรถคนัทีผู่้ประสบภยัโดยสารมาได้ส ารองจ่ายไปแล้ว ต่อมาพิสูจน์
ได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายซ่ึงต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุต้องส่งเงินคืนบริษัท ซ่ึงส ารอง
จ่ายภายในก าหนดกีว่นันับแต่บริษัทฝ่ายถูกได้ร้องขอ

ก. 15 วนั นับแต่วนัร้องขอ

ข. 30 วนั นับแต่วนัร้องขอ

ค. 45 วนั นับแต่วนัร้องขอ

ง. 50 วนั นับแต่วนัร้องขอ
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42. กรมธรรม์ประกันภัยระบุเส้นทางขนส่ง Nagoya to Bangkok ส านักงาน
เจ้าของสินค้าอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ให้ส่งสินค้าไปเก็บที่จังหวัดนนทบุรี 
อยากทราบว่ากรมธรรม์ประกันภยัจะให้ความคุ้มครองถึงจงัหวัดนนทบุรี 
หรือไม่
ก. กรมธรรม์ประกนัภยัยงัคงคุ้มครองไปถึงปลายทางจังหวดันนทบุรี 

เพราะอยู่ในปริมณฑล

ข. กรมธรรม์ประกนัภยัยงัคุ้มครองเพราะผู้รับสินค้ามสี านักงานใน
กรุงเทพฯ เพียงแต่ให้ไปเกบ็สินค้าทีจ่ังหวดันนทบุรี

ค. ไม่ได้ เพราะปลายทางไม่ได้ระบุในกรมธรรม์ประกนัภยั

ง.      ไม่ได้ เพราะไม่ได้จ่ายเบีย้ประกนัภยัเพิม่

43. เมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลไปไว้ที่ท่าเรือแล้วได้ 16 วัน คนงานของ
ท่าเรือก่อเหตุนัดหยุดงานและจุดไฟเผาสินค้าที่ท่าเรือ หากเจ้าของสินค้ามีการ
ประกนัภยัการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบ ICC (C)+ Institute War Clauses + 
Institute Strikes Clauses จะได้รับความคุ้มครอง หรือไม่
ก. ได้ เพราะเป็นภัยท่ีได้รับการคุ้มครองตาม Institute Strikes Clauses และยังมิครบ

ก าหนด 60 วัน หลังจากสินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ เมืองท่าปลายทาง

ข. ได้ เพราะเป็นภัยท่ีได้รับการคุ้มครองตาม ICC (C) และยังมิครบก าหนด 30 วัน หลังจาก
สินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ เมืองท่าปลายทาง

ค. ไม่ได้ เพราะแม้จะเป็นภัยท่ีได้รับการคุ้มครอง ICC (C) แต่สินค้าถูกขนลงจากเรือเดิน
ทะเลเกินกว่าก าหนด 7 วันแล้ว

ง. ไม่ได้ เพราะแม้จะเป็นภัยท่ีได้รับการคุ้มครองตาม Institute Strikes Clauses แต่สินค้า
ถูกขนลงจากเรือเดินทะเลเกินกว่าก าหนด 15 วันแล้ว

44. เงื่อนไข Tow and Assist ในการประกนัภัยตัวเรือ หมายถึงอะไร

ก. ผู้เอาประกนัภยัรับรองว่าเรือทีเ่อาประกนัภยัจะมถูิกใช่ในการลากจูงและ
ช่วยเหลอืล าอืน่ๆ

ข. ผู้เอาประกนัภยัแจ้งให้ผู้รับประกนัภยัทราบว่าเรือทีเ่อาประกนัภยันั้นจะ
สามารถน าไปใช้ในการลากจูง และช่วยเหลอืเรือล าอืน่ๆได้

ค. ผู้เอาประกนัภยัรับรองว่าเรือทีเ่อาประกนัภยันั้นจะไม่ถูกลากจูง เว้นแต่เป็น
ประเพณปีฏบิัตหิรือมคีวามจ าเป็นทีต้่องได้รับความช่วยเหลอื

ง. ผู้เอาประกนัภยัรับรองว่าเรือทีเ่อาประกนัภยันั้นจะสามารถน าไปใช้ในการลาก
จูงและช่วยเหลอืเรือล าอืน่ๆ ได้ เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นหรือเป็นประเพณปีฏบิัติ

45. นายสันติท าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้กับบริษัท สงเคราะห์ประกันภัย 
จ ากัด ระยะเวลาประกันภัยเร่ิมต้น 12 มิถุนายน 2543 ส้ินสุด 12 มิถุนายน 
2544 ถ้ารถยนต์คันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุในวันที่ 12 มิถุนายน 2544
ความเสียหายทีเ่กิดขึน้จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. ไม่คุ้มครอง เพราะในวนัที ่12 มถุินายน 2544 กรมธรรม์ประกนัภยัส้ินผลบังคบั
แล้ว

ข. คุ้มครอง เพราะวนัที ่12 มถุินายน 2544 เป็นวนัสุดท้ายทีก่รมธรรม์ประกนัภยัยงัมี
ผลคุ้มครองอยู่

ค. คุ้มครอง หากอุบัตเิหตุนั้นเกดิขึน้ภายใน 16.30 น. ของวนัที ่12 มถุินายน 2544

ง. ผดิทุกข้อ

46. กรณใีดที่ผู้รับประกันภยัทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกนัภยั

ก. ผู้เอาประกันภยัประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินเสียหาย

ข. ผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินเสียหาย

ค. บุคคลภายนอกทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย

ง. ผู้เอาประกันภยัทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย

47. เมื่อนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ของผู้ใดแล้ว นายทะเบียนจะต้องแจ้งค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยให้ผู้น้ันทราบหรือไม่

ก. ต้องแจ้งให้ทราบ เพราะกฎหมายก าหนดไว้

ข. ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ค. ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของนายทะเบียน

ง. ไม่ต้องแจ้งให้นายหน้าประกันวนิาศภยัทราบ แต่แจ้งให้บริษัท
ประกันภยัที่ผู้น้ันเป็นนายหน้าประกันวนิาศภยัทราบ
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48. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ .ศ.  2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้นายทะเบียนมี
อ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้า
ประกันวนิาศภัย
ก. กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญตัแิห่งพระราชบัญญตัปิระกันวนิาศภยั 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัปิระกนัวนิาศภยั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551

ข. ขาดคุณสมบัตใินการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั

ค. ด าเนินงานท าให้เกดิ หรืออาจท าให้เกดิความเสียหายต่อผู้เอาประกนัภยั ผู้รับ
ประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกนัภยัหรือประชาชน

ง. ถูกทุกข้อ

49. การก าหนดการรับประกนัอคัคภีัยและการก าหนดช้ันของเมอืงเป็น
อ านาจของนายทะเบียนที่อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. ฉบับใด

ก. พ.ร.บ.ประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัปิระกนั
ชีวติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551

ข. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

ค. พ.ร.บ.ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิ
ประกนัวนิาศภยั (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551

ง. พ.ร.บ.คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั
พ.ศ. 2550

50. นางสาวสมศรี ท าประกันอัคคีภัยส านักงานของตนไว้กับบริ ษัท 
เอกเทศประกันภัย จ ากัด โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และเสีย
เบี้ยประกันภัย 24,000 บาท ต่อมาเมื่อท าประกันภัยไปได้ 4 เดือน 
บริษัทฯ ได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยดังกล่าว ฉะน้ันบริษัท
จะต้องคนืเบีย้ประกันภัยให้แก่ นางสาวสมศรี เป็นจ านวนเงินเท่าไร

ก. 12,000 บาท

ข. 16,000 บาท

ค. 18,000 บาท

ง. 20,000 บาท

51. ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย ข้อใดเป็นข้อดีที่
เพิ่มขึน้จากกรมธรรม์ประกันอัคคภีัยมาตรฐาน

ก. ในกรณทีีจ่ านวนเงนิเอาประกันภัยเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดความเสียหาย บ ริษัท
ประกนัภยัจะไม่น าเงือ่นไขการประกนัภยัทรัพย์สินต า่กว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้
บังคบั

ข. การเพิม่ทางเลอืกในการก าหนดจ านวนเงนิเอาประกนัภยัเป็น 3 แบบ

ค. เพิม่มูลค่าความคุ้มครองแก่ โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุเป็น 20,000 บาท

ง. เพิม่เตมิภยัพเิศษบางภยัเข้าไปเป็นความคุ้มครองมาตรฐาน

52. ในกรณีรถยนต์ท าประกันภัยต้ังแต่ 2 คันขึ้นไป ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ประสบภัย โดยที่ผู้ประสบภัยน้ันอยู่นอกรถหรือไม่ได้
โดยสารมากับรถน้ัน ท่านคิดว่ากฎหมายก าหนดให้ใครเป็นผู้จ่าย
ค่าเสียหายเบือ้งต้น

ก. กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจ่าย

ข. บริษัททีรั่บประกนัภยัรถฝ่ายผดิจ่ายทั้งหมด

ค. บริษัททีรั่บประกนัภยัรถแต่ละคนัร่วมกนัเฉลีย่จ่าย

ง. ให้ศาลพิพากษาตดัสิน

53. กรณีใดที่ผู้ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย

ก. เกิดอุบัตเิหตุจากรถที่ไม่มปีระกันภยัและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่า 
เสียหายหรือจ่ายไม่ครบจ านวน

ข. ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถคนัน้ันไม่มปีระกันภยั

ค. ไม่ทราบว่ารถคนัใดก่อให้เกิดความเสียหาย (กรณีชนแล้วหนี)

ง. ถูกทุกข้อ
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54. หากนายเชน ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบระบุช่ือผู้ขับขี่กับ
บริษัทประกันภัย โดยระบุช่ือนายเชน เป็นผู้ขับข่ีเอง ต่อมาให้นายมิ่ง
ยืมรถไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนรถนายมาก กรณีนี้บริษัท
ประกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้หรือไม่ อย่างไร
ก. รับผดิชอบเฉพาะรถนายมาก

ข. ไม่รับผดิชอบทั้งรถนายเชนและรถนายมาก

ค. รับผดิชอบเฉพาะรถนายเชน

ง. รับผดิชอบทั้งรถนายเชนและรถนายมาก แต่ต้องหักค่าเสียหายส่วนแรก
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภยั

55. หนังสือคุ้มครองช่ัวคราว (Cover Note) หมายถงึอะไร

ก. เอกสารทีบ่ริษัทประกนัภยัออกให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเพือ่เป็นหลกัฐานรับรอง
ว่าสินค้าทีร่ะบุรายละเอยีดไว้จะได้รับการคุ้มครองตามเงือ่นไขและอตัราเบีย้
ประกนัภยัตามทีไ่ด้ระบุไว้ในหนังสือคุ้มครองช่ัวคราวนั้น

ข. เอกสารทีบ่ริษัทประกนัภยัออกให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเพือ่เป็นหลกัฐานรับรอง
ว่าสินค้าทีร่ะบุรายละเอยีดไว้จะได้รับการคุ้มครองตามเงือ่นไขและตามจ านวน
เงนิเอาประกนัภยัทีไ่ด้ระบุไว้ในหนังสือคุ้มครองช่ัวคราวนั้น

ค. เอกสารทีก่ าหนดให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกนัภยัเป็นการล่วงหน้าส าหรับ
การขนส่งสินค้าทุกเทีย่ว ซ่ึงจะมขีึน้ต่อมา

ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.

56. เขตการรับประกนัอคัคภียั หมายถงึ

ก. ขอบเขตพืน้ที่ที่สมาคมประกนัวนิาศภยัประกาศก าหนด

ข. ขอบเขตพืน้ที่ที่นายทะเบียนประกาศก าหนด

ค. ขอบเขตพืน้ที่ที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังประกาศก าหนด

ง. ขอบเขตพืน้ที่ที่บริษัทประกนัภยัประกาศก าหนด

57.   ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบือ้งต้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ 
ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่

ก. ผู้ประสบภัย

ข. ทายาทของผู้ประสบภัยทีเ่สียชีวิต

ค. โรงพยาบาลหรือสถานที่รับมอบอ านาจ

ง. ถูกทุกข้อ

58. การประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ  การคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกให้คุ้มครอง อะไร

ก. ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายของผู้ขับข่ี

ข. ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก

ค. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ง. ถูกทั้งข้อ  ข.  และข้อ ค.

59. ในการประกนัภยัขนส่งสินค้าทางทะเล ข้อใดมิใช่ภยัทีไ่ด้รับความ
คุ้มครองภายใต้ ICC (A)

ก. การถูกลักขโมย

ข. การเปียกน ้าฝน

ค. การจลาจล

ง. การแตกหัก บ่ิน งอ
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ก. ผู้เอาประกนัภยัยงัคงมสิีทธิ์ได้รับใช้ค่าสินไหมทดแทน หากสินค้าได้รับความ
เสียหาย

ข. ผู้เอาประกนัภยัไม่มสิีทธิ์ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะถือว่าเป็นส่ิงทีผู่้
เอาประกนัภยัต้องทราบ

ค. ผู้เอาประกนัภยัไม่ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะถือว่าสัญญาประกนัภยั
ไม่เกดิขึน้ ตั้งแต่ต้น

ง. ผู้เอาประกนัภยัไม่มสิีทธิ์ได้รับค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะมกีารระบุไว้
ชัดเจนในกรมธรรม์ ประกนัภยั

60. ในกรณทีี่ผู้เอาประกนัภยัไม่ทราบถงึความไม่พร้อมในการออกทะเล
ของเรือที่ใช้ขนสินค้า

ก. ได้ ถ้าหากได้มกีารก าหนดเงื่อนไขพิเศษกบัผู้เอาประกนัภยัไว้ล่วงหน้า

ข. ได้ ถ้าผู้เอาประกนัภยัได้ตกลงให้ผู้รับประกนัภยัหักมูลค่าซากทรัพย์นั้น
หรือตกลงซื้อซากทรัพย์น้ันจากผู้รับประกนัภยั

ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และข้อ ข.

ง. ไม่มข้ีอถูก

61. เมื่อผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
แล้ว ซากทรัพย์ที่เสียหายน้ัน ผู้เอาประกันภัยสามารถน าไปท าลายได้ 
หรือไม่

ก. 3 เดือน

ข. 6 เดือน

ค. เที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว

ง. เที่ยวการเดินทางหลายเทีย่ว

62. ในกรมธรรม์ประกนัภัยตัวเรือ เงื่อนไข Institute Voyage Clauses มี
ระยะความคุ้มครองเป็นแบบใด

ก. ได้รับเตม็จ านวนจากทุกฉบับ

ข. ได้รับเฉพาะจากประกนัอุบตัเิหตุเอือ้อาทร 2 ฉบับ

ค. ได้รับค่าทดแทนจากผู้ประสบภยัอุบัตเิหตุเอือ้อาทรเพยีงฉบับเดียว และจาก
การประกนัภยัอุบัตเิหตุส่วนบุคคลอกี 1 ฉบับ

ง. ไม่ได้รบค่าทดแทนจากกรมธรรม์ประกนัภยัใดเลย หากพสูิจน์ได้ว่ามรีายได้ไม่
เพยีงพอต่อการช าระเบีย้ประกนัภยั

63. นายสาประกอบอาชีพเป็นชาวนาและได้ซ้ือประกันอุบัตเิหตุเอือ้อาทรไว้ 2 
ฉบับ และท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัทประกัน ภัยอีก 1 
ฉบับ และเสียชีวติเน่ืองจากอุบัตเิหตุเฉ่ียวชนผู้รับประโยชน์ของนายสาจะ
ได้รับค่าทดแทน อย่างไร

ก. อายุของผู้เอาประกัน

ข. เพศของผู้เอาประกันภยั

ค. อาชีพของผู้เอาประกันภยั

ง. ถูกทุกข้อ

64. ปัจจัยในข้อใดมผีลต่อการค านวณอัตราเบีย้ประกนัภยัของการ
ประกันสุขภาพ

ก. ตามมูลค่าทรัพย์สินทีเ่ป็นของใหม่

ข. ตามมูลค่าทีแ่ท้จริงของทรัพย์สิน

ค. ตามมูลค่าทางบัญชี

ง. เป็นหลกัการทีใ่ช้ทุกกรณข้ีางต้น

65. ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินทีเ่ป็นของใหม่  ใน
การประกันอคัคภีัยควรต้องก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภยัแบบใด
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ก. คุ้มครองความเสียหายต่อตวัหม้อไอน า้ อนัเกดิจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยั
ธรรมชาต ิและความรับผดิต่อบุคคลภายนอก

ข. คุ้มครองความเสียหายต่อตวัหม้อไอน า้ แบบ All Risks ไม่ระบุภยั

ค. คุ้มครองความเสียหายต่อตวัหม้อไอน า้ จากสาเหตุการระเบิดและยุบตวั และ
ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก

ง. คุ้มครองความเสียหายจากการช ารุดเสียหายทุกชนิด รวมถึงความรับผดิต่อ
บุคคลภายนอก

66. ลักษณะความคุ้มครองของการประกันภยัหม้อก าเนิดไอน ้า และถังอัด
ความดันเป็นอย่างไร

ก. ความรับผดิจากความบกพร่อง และผดิพลาดในการให้บริการ

ข. ความรับผดิจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที่

ค. ความรับผดิต่อการฉ้อโกงเงนิค่าเบีย้ประกันภยัของลูกค้าโดย
พนักงานของบริษัท นายหน้าประกันภยั

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

67. กรมธรรม์ประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ 
คุ้มครอง “บริษัทนายหน้าประกันภัย” อย่างไร

ก. 50 วัน

ข. 90 วัน

ค. 180 วัน

ง. 365 วัน

68. ระยะเวลาการเดินทางของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
ส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศน์แบบมาตรฐานก าหนดไว้สูงสุด
ไม่เกินกี่วัน

ก. อัตราค่าโดยสาร

ข. จ านวนที่น่ังของเรือ

ค. อายุงานของคนขับเรือ

ง. ปริมาณเด็กท้ายเรือ

69. อัตราเบีย้ประกันภยัของการประกนัภัยส าหรับผู้โดยสารเรือโดยสาร
รับจ้างขึน้อยู่กับปัจจัยอะไร

ก. ความสูญเสียของเงนิอนัเกดิจากการกระท าสูญหาย

ข. ความสูญเสียของเงนิอนัเกดิจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ค. ความสูญเสียของเงนิอนัเกดิจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมทั้ง
การพยายามกระท าการดังกล่าว

ง. ถูกทุกข้อ

70. ในกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับเงินตามแบบ ปง. มีความคุ้มครอง
อย่างไร

ก. การประกนัภยัทีใ่ห้ความคุ้มครองความรับผดิของผู้เอาประกนัภยัทีม่ต่ีอ
บุคคลภายนอกตามกฎหมาย

ข. การประกนัภยัทีใ่ห้ความคุ้มครองในการขนส่ง

ค. การประกนัภยัทีใ่ห้ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกนัภยัสูญหาย
หรือไฟไหม้

ง. การประกนัภยัทีใ่ห้ความคุ้มครองต่อตวัรถยนต์ทีไ่ด้รับความเสียหาย

71. การประกนัภยัค า้จุน คอือะไร
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ก. ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ

ข. ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ ลูกกอล์ฟ รองเท้ากอล์ฟ ถุงมือ
กอล์ฟ

ค. ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ ลูกกอล์ฟ

ง. ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ ลูกกอล์ฟ

72. การให้ความคุ้มครองอปุกรณ์การเล่นกอล์ฟในกรมธรรม์ประกนัภยัผู้
เล่นกอล์ฟ หมายถึงอะไร

ก. ไม่คุ้มครอง เพราะเป็นการยักยอกสินค้า

ข. ไม่คุ้มครอง เพราะการยักยอกสินค้าคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภยัทรัพย์สินอยู่แล้ว

ค. คุ้มครอง เพราะลูกจ้างยักยอกท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

ง. คุ้มครอง หากนายจ้างไม่ต้องการด าเนินคดี

73. ลูกจ้างยักยอกสินค้าของนายจ้าง การประกันภยัความซ่ือสัตย์ให้
ความคุ้มครองอย่างไร

ก. ผู้รับประกันภยัล้มละลาย

ข. ผู้รับประกันภยัไม่ส่งกรมธรรม์ประกันภยัให้

ค. ผู้เอาประกันภยัไม่ส่งเบีย้ประกันภยั

ง. บอกเลิกเมื่อใดก็ได้

74. ผู้เอาประกนัภยับอกเลกิสัญญาประกนัภยัเมือ่ใด

ก. จะต้องระบุช่ือผู้รับประโยชน์ไว้เสมอ

ข. จะมีหรือไม่แล้วแต่ผู้เอาประกันภยั

ค. จะมีหรือไม่แล้วแต่เงือ่นไขในกรมธรรม์ประกันภยั

ง. จะต้องระบุช่ือเพราะกฎหมายก าหนดไว้

75. กรมธรรม์ประกนัภัยจะต้องมข้ีอความระบุช่ือผู้รับประโยชน์ไว้เสมอ
ไปหรือไม่

ก. บุคคล

ข. ทรัพย์สิน

ค. ความรับผดิตามกฎหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

76. วตัถุทีเ่อาประกนัภยัได้คอืข้อใด

ก. จ่ายเป็นตัวเงิน

ข. จัดซ่อมแซมให้กลบัสู่สภาพเดมิ

ค. จัดการหาของทดแทน

ง. ถูกทุกข้อ

77. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกระท าได้ด้วยวธีิ
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ก. ผู้รับประโยชน์

ข. ผู้เอาประกันภัย

ค. ผู้รับประกันภัย

ง. ถูกทุกข้อ

78. คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตกลงจะส่งเบีย้ประกนัภยั ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์ เรียกว่า

79. บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิประกนัวินาศภัยจะ
ควบคุมรวมกบับริษัทประกนัวินาศภัยอืน่ได้หรือไม่

ก. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากปลดักระทรวงการคลัง

ข. ไม่ได้ เน่ืองจากกฎหมายห้ามไว้

ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ง. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั

ก. ไม่ถูกต้อง

ข. ถูกต้อง

ค. ไม่ถูกต้อง เพราะที่ถูกเป็นสัญญาฝ่ายเดียว

ง. ไม่ถูกต้อง เพราะที่ถูกเป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยและผู้รับประโยชน์

80. ค ากล่าวทีว่่า “สัญญาประกนัภยัเป็นสัญญาต่างตอบแทน” 
ถูกต้องหรือไม่

ก. 3 วัน

ข. 5 วัน

ค. 7 วัน

ง. 15 วัน

81. กรณนีายหน้าประวนิาศภยัประเภทนิติบุคคลประสงค์จะย้าย
ส านักงาน จะต้องแจ้งย้ายภายในกีว่นันับแต่วนัที่ย้าย

ก. ต้องมลีายมอืช่ือของผู้จัดการบริษัทประกนัภยั

ข. ต้องมลีายมอืช่ือของผู้ทีไ่ด้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ลงลายมอืช่ือใน
กรมธรรม์ประกนัภยัแทนบริษัทประกนัภยั

ค. ต้องมลีายมอืช่ือของกรรมการผู้มอี านาจผูกพนับริษัทประกนัภยั ตามที่
ได้จดทะเบียนไว้หรือผู้จัดการสาขาของบริษัทต่างประเทศตามทีร่ะบุไว
ในใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั

ง. ต้องมลีายมอืช่ือของผู้เอาประกนัภยั

82. กรมธรรม์ประกนัภยัต้องมลีายมอืช่ือของบุคคลใด

ก. ไม่เกิน 10,000 บาท

ข. ไม่เกิน 20,000 บาท

ค. ไม่เกิน 30,000 บาท

ง. ไม่เกิน 50,000 บาท

83. นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ไม่ลงรายการในสมดุ
ทะเบียนและสมุดบัญชีตามที่นายทะเบียนก าหนดต้องระวางโทษ
ปรับ
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ก. ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการในบริษัทประกนัวนิาศภยั

ข. ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้จัดการในบริษัทประกันวินาศภัย

ค. เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างในบริษัทประกันวินาศภัย

ง. ถูกทุกข้อ

84. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยัส้ินสุดในกรณใีดบ้าง

ก. รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง

ข. ปลัดกระทรวงพาณชิย์

ค. นายทะเบียน

ง. ปลัดกระทรวงการคลงั

85. ผู้มีอ านาจที่ในการออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัวินาศภัย 
คือ

ก. ได้ เพราะกฎหมายระบุไว้

ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้

ค. ไม่ได้ เพราะไม่ถูกต้องตามหลกัการประกนัภยั

ง. ได้หรือไม่แล้วแต่บริษัทจะอนุมติัให้เป็นรายๆ ไป

86. ผู้เอาประกนัภัยกบัผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกนัได้หรือ 
ไม่ เพราะเหตุใด

ก. 2 ปี

ข. 3 ปี

ค. 4 ปี

ง. 5 ปี

87. ผู้เอาประกนัภยัสามารถท าประกนัอคัคภียั โดยก าหนดระยะ 
เวลาเอาประกนัภยัสูงสุดกีปี่

ก. ใช้งานอยู่

ข. พกังาน

ค. ถอดเพือ่ท าความสะอาดปรับปรุงเคร่ืองใหม่

ง. ถูกทุกข้อ

88. การประกนัภยัเคร่ืองจักรให้ความคุ้มครองต่อเคร่ืองจักร
ขณะใด

ก. เพราะอตัราเบีย้ประกนัภยัแข่งขนักนัมากจนเบีย้ประกนัภยัไม่พอจ่ายค่า
สินไหมทดแทน

ข. เพราะบริษัทประกนัภยัต่อมกีฎเกณฑ์ว่าไม่จะรับประกนัภยัต่อถ้าไม่มคีวาม
เสียหายส่วนแรก

ค. เพราะบริษัทประกนัภยัต้องการให้ผู้เอาประกนัภยัเพิม่ความระมดัระวงั 
โดยเฉพาะส าหรับอุบัตเิหตุทัว่ๆ ไปทีเ่กดิขึน้โดยง่าย

ง. เพราะต้องการน าเหตุผลจากการมคีวามเสียหายส่วนแรกมาลดอตัราเบีย้
ประกนัภยัเพือ่ให้สามารถแข่งขนัอย่างอสิระได้

89. การประกันภยัความเส่ียงภยัทรัพย์สิน ควรมีการก าหนดความ
เสียหายส่วนแรก (Deductible) เพราะเหตุผลใด
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ก. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยคุ้มครองการประกนัภยัทรัพย์สินในภาวะเงินเฟ้อ

ข. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มเตมิทรัพย์สิน (Capital Additions
Clause)

ค. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการก าหนดทรัพย์สิน (Designation Clause)

ง. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยมูลค่าทรัพย์สินทีเ่พิ่มขึน้ หรือการเพิ่มเตมิ
ทรัพย์สิน (Additions Clause)

90. เอกสารแนบท้ายตามกรรมธรรม์ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน 
ตามข้อใดที่ให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติส าหรับมูลค่าทรัพย์ที่เอา
ประกันภัยที่เพิม่ขึน้ อันอาจเกิดจากความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

ก. ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง

ข. อุปกรณ์ดับเพลิง

ค. ลักษณะของการประกอบการ

ง. ถูกทุกข้อ

91. ปัจจัยใดที่ผู้พิจารณารับประกนัภัยตามกรมธรรม์ประกันภยั
ความเส่ียงภัยทรัพย์สินจะต้องพิจารณาให้ความส าคญั

ก. ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัเขต

ข. ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจงัหวดั

ค. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากัด

ง. ถูกข้อ ก. และ ข.

92. ในกรณทีี่บริษัทประกันภัยปฏเิสธการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ 
ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายเบือ้งต้นจากทีใ่ด

ก. มคีวามผดิ ระวางโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท หรือจ าคุก ไม่เกนิ 1 ปี

ข. มคีวามผดิ ระวางโทษปรับไม่เกนิ 10,000 บาท

ค. มคีวามผดิ ระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท

ง. ไม่มคีวามผดิ กฎหมายงัผ่อนผนัให้จนกว่าจะพร้อม

93. เจ้าของรถหลีกเลีย่งไม่ยอมจัดท าประกนัภัยตามพระราชบัญญัติคุ้ม 
ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ท่านคดิว่าเจ้าของรถจะมคีวาม 
ผิดหรือไม่ อย่างไร

ก. ความเสียหายของสินค้าจากการถูกโยนทิง้ทะเล

ข. ความเสียหายของสินค้าจากการถูกน ้าซัดตกทะเล

ค. ความเสียหายของสินค้าจากเรือสัมผสักับวตัถุภายนอก นอกจากน ้า

ง. ความเสียหายของสินค้าจากระเบิด

94. ในการประกนัภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ข้อใดมิใช่ความเสีย 
หายซ่ึงจะได้รับการคุ้มครองตาม ICC (C)

ก. เมือ่ส่งมอบสินค้าถึงคลงัสินค้าของผู้รับสินค้า หรือสถานทีเ่กบ็สินค้าทีไ่ด้
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั

ข. เมือ่ส่งมอบสินค้าถึงคลงัสินค้า หรือสถานทีอ่ืน่ทีผู่้เอาประกนัภยัเลอืกที่
จะใช้เป็นสถานทีเ่กบ็

ค. เมือ่ส่งมอบสินค้าถึงคลงัสินค้า หรือสถานทีอ่ืน่ทีผู่้เอาประกนัภยัเลอืกใช้
เป็นสถานทีจ่ าหน่าย จ่ายแจก

ง. ถูกทุกข้อ

95. ในการประกนัภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ความคุ้มครองภายใต้
ICC (A), (B) และ ICC (C) ส้ินสุดเมื่อใด
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ก. ได้รับเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข. ได้รับเงินเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาที่ทุพพลภาพอยู่ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางดังกล่าว 
หรือเม่ือมีการจ่ายค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง

ค. ได้รับเงินเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาที่ทุพพลภาพอยู่ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยจนกว่าผู้เอาประกันภัยน้ันจะเสียชีวติ สูญเสีย
อวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

ง. ได้รับเงินเป็นระยะๆ ตลอดไปจนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวติ

96. ในการประกนัภยัอบัุติเหตุส่วนบุคคลแบบมาตรฐาน ผู้เอาประกันภัย
จะได้รับค่าทดแทนในกรณทีี่เกดิทพุพลภาพช่ัวคราวส้ินเชิงอย่างไร

ก. การออกแบบผลิตภณัฑ์ผดิพลาด

ข. ความผดิพลาดในขั้นตอนการผลติ

ค. การให้ข้อมูลที่ผดิพลาดแก่ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์

ง. ถูกทุกข้อ

97. ข้อใดเป็นความรับผิดตามกฎหมายอนัเน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์ที่
สามารถเกิดขึน้ได้

ก. ผู้เอาประกันภยัประมาทเลินเล่อท าให้รถยนต์เสียหาย

ข. ผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้รถยนต์เสียหาย

ค. บุคคลภายนอกจงใจท าให้รถยนต์เสียหาย

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

98. กรณีใดที่ผู้รับประกนัภัยรถยนต์ไม่ต้องรับผิดตามสัญญา
ประกนัภัย

ก. ประกันภยัรถยนต์

ข. ประกันอัคคภียั

ค. ประกันภยัเบ็ดเตล็ด

ง. ประกันชีวติ

99. สัญญาประกนัภยัใดทีผู้่รับประกนัภยัจะรับช่วงสิทธ์ิไม่ได้

ก. ผู้รับประกันภัยบอกเลกิสัญญาประกันภัย

ข. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกนัภยั

ค. ผู้รับประโยชน์บอกเลกิสัญญาประกันภัย

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

100. การคนืเบีย้ประกนัภยัจะกระท าได้ในกรณใีด

ก. ค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายตามสัญญาประกันวนิาศภยั

ข. ค่าเบีย้ประกันภยั

ค. ราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภยั

ง. จ านวนเงนิเอาประกันภยั

101. ค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” หมายถงึ
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ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง

ข. ผู้เอาประกันภัยทุจริต

ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบีย้ประกันภัย

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

102. กรณใีดบ้างต่อไปนีท้ีสั่ญญาประกนัภยัไม่คุ้มครอง

ก. ผู้รับประโยชน์

ข. ผู้เอาประกันภยั

ค. ผู้รับประกันภยั

ง. ผู้รับประกันภยัร่วมกับผู้เอาประกันภยั

103.กรมธรรม์ประกนัภยัน้ันกฎหมายบัญญตัิว่าต้องลงลายมอืช่ือ
ของ

ก. ราคาแห่งมูลประกันภยั

ข. วตัถุที่เอาประกันภยั

ค. ช่ือผู้รับประโยชน์

ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.

104.กรมธรรม์ประกันภัย กฎหมายก าหนดให้มีรายการดงัต่อไปน้ี
เสมอ

ก. ไม่ได้ เน่ืองจากกฎหมายบัญญัตห้ิามไว้

ข. ได้ ถ้านายทะเบียนเห็นสมควร

ค. ได้ ถ้าบริษัทประกันวนิาศภยัที่ตนประสงค์จะเป็นตัวแทนประกัน
วนิาศภยัยินยอม

ง. ได้ ถ้าสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวนิาศภยัได้เพราะกฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดห้ามไว้ และนางชมพูไม่ขาดคุณสมบัตข้ิออืน่

105.นางชมพู จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที ่4 จะขอรับใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันวนิาศภัยได้หรือไม่

ก. เมื่อได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวนิาศภยั

ข. เมื่อมีคุณสมบัตเิป็นนายหน้าประกันภยัวนิาศภยัครบถ้วน

ค. เมื่อได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภยั

ง. เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานบริษัทประกันภยัแล้ว

106.นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถรับช ารับเบีย้ประกนัภัยในนาม
บริษัทประกนัภัยได้ เมื่อใด

ก. บริษัทประกนัภยั ซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณชิย์โดยอนุมตัคิณะรัฐมนตรี

ข. สมาคมทีม่สีมาชิกส่วนมากเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยัหรือนายหน้า
ประกนัวนิาศภยั

ค. สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานทีม่สีมาชิกส่วนมากเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างบริษัทประกนัภยั

ง. ถูกทุกข้อ

107. ผู้ใดสามารถใช้ช่ือหรือค าแสดงช่ือในธุรกิจว่า “ประกันวินาศภัย” 
ได้
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ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ค. นายทะเบียน

ง. ปลัดกระทรวงการคลัง

108. ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัย คอื

ก. รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ค. นายทะเบียน

ง. ปลัดกระทรวงการคลัง

109.หนังสือมอบอ านาจให้นายหน้าประกนัวินาศภัยรับเบีย้ประกันภัย
แทนบริษัทประกนัภยั ต้องท าตามแบบที่ผู้ใดก าหนด

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ค. นายทะเบียน

ง. ปลัดกระทรวงการคลัง

110.ค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภัย ต้องท าตาม
แบบที่บุคคลใดก าหนด

ก. ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งความเสียหายให้บริษัทประกันภัยทราบหลังจากวันท่ีเกิด
เหตุ 35 วัน เน่ืองจากได้เดินทางไปต่างประเทศ

ข. ไม่ต้องแจ้งการประกันภัยอื่นๆ ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย 
เน่ืองจากบริษัทประกันภัยจะมีระบบตรวจสอบกันเองอยู่แล้ว

ค. จัดหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อพิสูจน์เกี่ยวกับสาเหตุของความเสียหายให้แก่
บริษัทประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง

ง. ให้บริษัทประกันภัยด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีเสียหายได้ตามความเหมาะสม 
ในการป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึน้

111.ตามกรมธรรม์อคัคภีัยส าหรับที่อยู่อาศัย เมื่อเกิดความเสียหาย
ขึน้กับทรัพย์สินที่เอาประกนัภัย ข้อปฏิบัติใดไม่ถูกต้องในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ก. การร่ัวตามปกต ิการสูญเสียซ่ึงน า้หนักตามปกต ิของตวัทรัพย์สินน้ัน

ข. การท าให้ทรัพย์สินเสียหายโดยเจตนาของบุคคลอืน่ ยกเว้นผู้เอา
ประกนัภยั

ค. การบรรจุหีบห่อทีไ่ม่เหมาะสม

ง. การเจตนาท าให้เสียหายโดยผู้เอาประกนัภยั

112. ในการประกนัขนส่งสินค้าทางทะเล ข้อใดเป็นข้อยกเว้นภายใต้ ICC 
(B) , (C) แต่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นของ ICC (A)

ก. เมือ่ส่งมอบสินค้าถึงคลงัสินค้าของผู้รับสินค้า หรือสถานทีเ่กบ็สินค้าทีไ่ด้
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั

ข. การท าให้ทรัพย์สินเสียหายโดยเจตนาของบุคคลอืน่ ยกเว้นผู้เอา
ประกนัภยั

ค. การบรรจุหีบห่อทีไ่ม่เหมาะสม

ง. ถูกทุกข้อ

113. ในการประกนัภยัขนส่งสินค้าทางทะเล ความคุ้มครองภายใต้ ICC 
(A) , (B) และ ICC (C) ส้ินสุดเมื่อใด
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114. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งซ่ึ งเป็น
บริษัทขนาดกลางมรีายได้จากเบีย้ประกนัภยั ปีหนึ่งๆ ประมาณ 50 ล้าน ปรากฏ
ว่าในช่วงหนึ่งปีทีผ่่านมา รายได้เบีย้ประกนัภยัของบริษัทลดลงเน่ืองจาก คนตก
งานและไม่มีเงินส่งเบี้ยประกันภัย นาย ก. ทราบถึง เหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้
ย้ายจากบริษัทเดิมไปอยู่บริษัทแห่งใหม่ ซ่ึงมีรายได้ดีกว่าโดยได้ให้เหตุผลใน
การย้ายคร้ังนี้ ต่อบริษัทใหม่ว่า ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ ท่านคิดว่าการ
กระท าของนาย ก.
ก. ถูกต้อง เพราะมิได้กล่าวร้ายบริษัทเดิมให้เสียหาย

ข. ถูกต้อง เพราะเป็นสิทธิโดยชอบธรรม

ค. ไม่ถูกต้อง เพราะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

ง. ไม่ถูกต้อง เพราะทอดทิ้งบริษัทเดิม

115. นางสาว ก. ได้ท าประกันวินาศภัยตามค าชักชวนของนาย ข. ซ่ึงเป็นตัวแทน
ประกนัวนิาศภยัของบริษัทฯ แห่งหนึ่ง มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการ
บริการที่ดีจาก นาย ข. จึงได้ไปปรึกษากับ นาย ค. ซ่ึงเป็นตัวแทนของบริษัท
ประกันวินาศภัยอีกแห่งหนึ่ง โดย นาย ค. ได้แนะน า ให้นางสาว ก. ยกเลิก
กรมธรรม์ที่ท าไว้เดิม แล้วมาท าประกันวินาศภัยกับบริษัทใหม่ที่ นาย ค. เป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัยอยู่  และได้เสนอที่จะให้บริการที่ดี ท่านคิดว่าข้อใด
ถูกต้องทีสุ่ด
ก. การกระท าของ นาย ข. ผิดจรรยาบรรณ

ข. การกระท าของ นาย ค. ไม่ผิดจรรยาบรรณ

ค. การกระท าของ นาย ค. ผิดจรรยาบรรณ

ง. การกระท าของ นาย ข. และนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ

116. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันวนิาศภัยได้ชักชวนให้ นาย ข. ซ่ึงเป็นเพื่อนสนิท
ที่เพิ่งได้รับมรดกมา 2 ล้านบาท ให้ท าประกันอุบัติเหตุไว้ โดยช าระเบี้ย
ประกันภัยคร้ังเดียว เป็นจ านวนเงิน 4 แสนบาท และให้ภรรยาและบุตรเป็น
ผู้รับประโยชน์ นาย ก. กระท าเช่นนี ้ผิดจรรยาบรรณหรือไม่

ก. ไม่ผิด เพราะ นาย ก. หวังดีกับนาย ข. ถ้าให้นาย ข. เก็บเงินไว้อาจใช้เงินหมด

ข. ไม่ผิด เพราะ นาย ข. สามารถช าระเบีย้ประกันภัยได้ และยังเหลือเงินอีกมาก
พอสมควรไว้ใช้จ่าย 

ค. ผิด เพราะ นาย ก. แนะน าให้ นาย ข. ช าระเบีย้ประกันภัยเกินความสามารถ

ง. ผิด เพราะ นาย ก. แนะน าให้ นาย ข. ช าระเบีย้ประกันภัยมากเกินไป ควรให้ช าระ
เบีย้เป็นรายปีแทน

117. นาย ก. มีรายได้เป็นจ านวนเงินเดือนละ 5,000 บาท แต่นาย ข. ซ่ึงเป็นบิดา
ของ นาย ก. เป็นเศรษฐีร้อยล้าน นาย ก. ต้องการท าประกันอุบัติเหตุให้
ตนเอง โดยมค่ีาเบีย้ประกันปีละ 70,000 บาท ซ่ึงมากกว่ารายได้ทั้งปีของนาย 
ก. แต่ตัวแทนของบริษัทประกันก็ท าเ ร่ืองขอประกันให้แก่นาย ก . ดังนี ้
ตัวแทนจะผิดต่อจรรยาบรรณหรือไม่

ก. ผดิ เพราะ นาย ก. ไม่สามารถช าระค่าเบีย้ประกนัภยัได้เอง

ข. ผดิ เพราะ ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภยัช าระเบีย้ประกนัภยัตามความสามารถ
ของตนเอง

ค. ไม่ผดิ เพราะอาจจะเป็นการกระตุ้นให้นาย ก. ท างานมากขึน้

ง. ไม่ผดิ เพราะ นาย ก. เป็นผู้ขอท าประกนัเอง ตวัแทนไม่ได้เสนออะไรเลย


