วิชาประกันภัยรถยนต์ ชุ ดที่1 ( เฉลย )
ื่ ผู ้ขับขี่ โดยระบุให ้
1) กรณีหากผู ้เอาประกันภัยเลือกทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบระบุชอ
นายเก่งและนายกล ้าเป็ นผู ้ขับขี่ ต่อมานายครามได ้ขับรถคันเอาประกันภัยไปชนรถคูก
่ รณี
ี หาย ผู ้เอาประกันภัยหรือผู ้ขับขีต
ี หายสว่ นแรกสาหรับความ
เสย
่ ้องมีสว่ นรับผิดชอบในความเสย
ี
เสยหายของคูก
่ รณีเป็ นเงินเท่าใด
ก) 2,000 บาท
ข) 4,000 บาท
ค) 6,000 บาท
ง) 8,000 บาท
2) กรณีรถ 2 คันซงึ่ ต่างก็จัดให ้มีการประกันภัยตามกรมธรรม์คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถเกิด
อุบัตเิ หตุเฉี่ยวชนกัน โดยยังไม่ทราบฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายผิด ผู ้ประสบภัยทีเ่ ป็ นผู ้โดยสารในรถจะ
ี หายเบือ
ขอรับค่าเสย
้ งต ้นจากทีใ่ ด
ก) จ่ายเงินเอง
ี หายจากบริษ ัทประก ันภ ัยทีร่ ับประก ันภ ัย
ข) โดยสารรถค ันใดมา ให้ยน
ื่ ขอร ับค่าเสย
รถค ันนน
ั้
ค) รถของคูก
่ รณี
ง) กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย
ี หายเบือ
3) ค่าเสย
้ งต ้นหมายถึงข ้อใด
ก) ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็ นจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
ข) ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท
ค) ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพ รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท
ง) ค่าร ักษาพยาบาลตามทีจ
่ า
่ ยจริง ไม่เกิน 30,000 บาท และ/หรือค่าปลงศพ
35,000 บาท
ี หายเบือ
4) ในการขอรับค่าเสย
้ งต ้นจากกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย จะขอรับได ้ในกรณีใด
ี หาย หรือชนแล ้วหนี
ก) ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให ้เกิดความเสย
ข) อุบัตเิ หตุเกิดจากรถทีถ
่ ก
ู ลักทรัพย์ ชงิ ทรัพย์ ปล ้นทรัพย์หรือถูกยักยอก และเจ ้าของแจ ้ง
ความต่อพนักงานสอบสวนไว ้แล ้ว
ค) ประสบอุบัตเิ หตุจากรถทีไ่ ด ้รับการยกเว ้นไม่ต ้องจัดให ้มีการประกันภัยตามกฏหมาย
ง) ถูกทุกข้อ
5) เจ ้าของรถหลีกเลีย
่ งไม่ยอมจัดทาประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 ท่านคิดว่าเจ ้าของรถจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก) มีความผิด ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี
ข) มีความผิด ระวางโทษปร ับไม่เกิน 10,000 บาท

ค) มีความผิด ระวางโทษปรับตัง้ แต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท
ง) ไม่มค
ี วามผิด กฎหมายยังผ่อนผันให ้จนกว่าจะพร ้อม
6) จากเหตุการณ์ข ้างต ้น อยากทราบว่านายสมศักดิ(์ ผู ้ให ้เชา่ )มีความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก) ไม่ผด
ิ เพราะนายสมศักดิไ์ ม่ได ้ครอบครองรถคันดังกล่าว
้ นดังกล่าว
ข) ไม่ผด
ิ เพราะนายสมศักดิไ์ ม่ได ้ใชรถคั
ค) ผิด เพราะนายสมศักดิใ์ ห ้เชา่ รถทีไ่ ม่มป
ี ระกันภัย
ั ไ์ ม่จ ัดทาประก ันภ ัย
ง) ผิด เพราะนายสมศกดิ
7) จากเหตุการณ์ข ้างต ้น อยากทราบว่านายสมทรง(ผู ้เชา่ )มีความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก) ไม่ผด
ิ เพราะนายสมทรงไม่ใชเ่ จ ้าของรถ
ข) ไม่ผด
ิ เพราะนายสมทรงไม่ทราบว่ารถคันดังกล่าวไม่มป
ี ระกันภัย
ค) ผิด เพราะนายสมทรงใชร้ ถยนต์ค ันทีไ่ ม่ได้จ ัดให้มป
ี ระก ันภ ัย
ง) ผิด เพราะนายสมทรงไม่ยอมจัดทาประกันภัย
ี หายให ้แก่ผู ้ประสบภัยตามกรมธรรม์คุ ้มครอง
8) บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธการจ่ายค่าเสย
ผู ้ประสบภัยจากรถ หากปรากฏว่าอุบัตเิ หตุเกิดจาก
ี หายให ้แก่ผู ้ประสบภัยตามกรมธรรม์คุ ้มครอง
ก) บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธการจ่ายค่าเสย
ผู ้ประสบภัยจากรถ หากปรากฏว่าอุบัตเิ หตุเกิดจาก
ข) ใชร้ ถขนยาเสพติด
้
ค) การใชโดยบุ
คคลของอู่
ง) การขับขีข
่ ณะเมาสุรา
9) บริษัทประกันภัยทีไ่ ด ้รับใบอนุญาตให ้รับประกันภัยรถ ปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.
คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีความผิดต ้องระวางโทษอย่างไร
ก) ปรับตัง้ แต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท
ข) ปรับตัง้ แต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท
ค) ปร ับตงแต่
ั้
50,000 บาท ถึง 250,000 บาท
ง) ปรับตัง้ แต่ 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท
10) นายก ้าวขับขีร่ ถจักรยานยนต์ซงึ่ มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
้
2535 ไว ้กับบริษัทประกันภัย โดยมีนายข ้าวหอมเป็ นผู ้ซอนท
้าย เกิดอุบัตเิ หตุเฉี่ยวชนรถยนต์ไม่
ี ชวี ต
ทราบหมายเลขทะเบียนซงึ่ ได ้หลบหนีไป เป็ นเหตุให ้นายข ้าวหอมเสย
ิ ซงึ่ พนั กงาน
สอบสวนได ้ลงความเห็นว่า รถยนต์ทห
ี่ ลบหนีไปเป็ นฝ่ ายทีต
่ ้องรับผิดตามกฏหมาย อยากทราบ
ว่านายข ้าวหอมจะได ้รับความคุ ้มครองตาม พ.ร.บ. หรือไม่
ก) ไม่ได ้รับ เนือ
่ งจากคูก
่ รณีเป็ นฝ่ ายผิดและหลบหนีไป
ี หายเบือ
้ งต้นเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท
ข) ได้ร ับเฉพาะค่าเสย
ค) ได ้รับค่าปลงศพเต็มตามกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 บาท
ง) ได ้รับค่าปลงศพจานวน 40,000 บาท เนือ
่ งจากคูก
่ รณีหลบหนีไป

11) นายรุง่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ซงึ่ ได ้จัดให ้มีการทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 เกิดอุบัตเิ หตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์ซงึ่ ขับขีโ่ ดยนายสามารถซงึ่ รถยนต์คัน
ดังกล่าวเป็ นรถฝ่ าฝื นมิได ้จัดให ้มีการทาประกันภัย เป็ นเหตุให ้นายรุง่ บาดเจ็บสาหัส กรณี
ี หายเบือ
ดังกล่าวนายรุง่ สามารถขอรับค่าเสย
้ งต ้นได ้หรือไม่ อย่างไร
ก) ได้ จากบริษ ัทประก ันภ ัยรถจ ักรยานยนต์
ข) ได ้ จากนายสามารถผู ้ขับขีร่ ถยนต์
ค) ได ้ จากสานั กงาน คปภ.
ง) ได ้ จากกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัยจากรถยนต์
่ วามหมายของ “ ค่าเสย
ี หายเบือ
12) ข ้อใดทีไ่ ม่ใชค
้ งต ้น ” ตามพ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535
ก) ค่ารักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ ายอันจาเป็ นเกีย
่ วกับการรักษาพยาบาล
ข) ค่าปลงศพ
ค) ค่าขาดรายได้ระหว่างร ักษาพยาบาล
ง) ค่าใชจ่้ ายอันจาเป็ นเกีย
่ วกับการจัดการศพ
13) . ข ้อใดไม่ถอ
ื ว่าเป็ นผู ้ประสบภัยจากรถตามพ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ก) ผูท
้ ไี่ ด้ร ับอุบ ัติเหตุจากรถจ ักรยานสองล้อชนก ัน
ข) ผู ้ทีไ่ ด ้รับอันตรายต่อชวี ต
ิ ร่างกาย หรืออนามัยเนือ
่ งจากสงิ่ ทีบ
่ รรทุกหรือติดตัง้ ในรถนัน
้
ค) ผู ้ทีเ่ ป็ นทายาทโดยธรรมของผู ้ประสบภัยซงึ่ ถึงแก่ความตายอันเนือ
่ งมาจากรถ
ง) ผู ้ทีไ่ ด ้รับอันตรายต่อชวี ต
ิ ร่างกาย หรืออนามัยเนือ
่ งจากรถทีใ่ ช ้
14) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประสบภัยเป็ นผู ้ขับขีแ
่ ละเป็ นฝ่ ายทีต
่ ้องรับผิดตามกฏหมายหรือไม่มผ
ี ู ้ใดรับผิด
้ อไม่อย่างไร
ตามกฏหมาย ผู ้ขับขีจ
่ ะได ้รับการชดใชหรื
้
ก) ไม่ได ้รับการชดใชใดๆ
เพราะเป็ นฝ่ ายผิดเอง
้ มจานวนความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข) ได ้รับการชดใชเต็
ี หายเบือ
้ งต้น
ค) ได้ร ับการชดใชเ้ ฉพาะค่าเสย
ง) ได ้รับเท่ากับผู ้ประสบภัยทีโ่ ดยสารมาในรถคันเดียวกัน
้
15) หากผู ้เอาประกันภัยประสงค์จะขยายความคุ ้มครองไปถึงการใชรถยนต์
นอกเขตประเทศไทย
ผู ้เอาประกันภัยต ้องจ่ายเบีย
้ ประกันภัยเพิม
่ เป็ นจานวนเท่าใด
ก) จ่ายเพิม
่ เดือนละ 5% ของเบีย
้ ประกันภัยเต็มปี
้ ประก ันภ ัยเต็มปี
ข) จ่ายเพิม
่ เดือนละ 5% แต่รวมแล้วไม่เกิน 20% ของเบีย
ค) จ่ายเพิม
่ สาหรับแต่ละประเทศ ในอัตราเดือนละ 5% ของเบีย
้ ประกันภัยเต็มปี
ง) ผิดหมดทุกข ้อ
16) รถไฟชนรถกระบะซงึ่ มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ปรากฎ
ี ชวี ต
ว่าคนขับรถไฟและรถกระบะเสย
ิ ข ้อเท็จจริงปรากฏว่าผู ้ขับขีร่ ถกระบะเป็ นฝ่ ายประมาททาให ้

ี ชวี ต
ิ ไหมทดแทนหรือไม่ (ถ ้าได ้)ได ้จากทีใ่ ด
ผู ้อืน
่ เสย
ิ อยากทราบว่าคนขับรถไฟจะได ้รับค่าสน
ก) ได ้ จากกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย
ข) ได้ จากบริษ ัทประก ันภ ัยของรถกระบะ
ค) ได ้ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง) ไม่ได ้
17) นายสุวท
ิ ย์ขบ
ั ขีร่ ถซงึ่ มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไป
ี เข ้ารับการรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาลเบตงอยาก
ประสบอุบัตเิ หตุทรี่ ัฐยะโฮ ประเทศมาเลเซย
ทราบว่าค่ารักษาพยาบาลจานวนนีส
้ ามารถเบิกได ้หรือไม่
ก) ได ้ จากบริษัทประกันภัย
ข) ได ้ จากกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย
ค) ไม่ได้ เพราะอุบ ัติเหตุเกิดนอกราชอาณาจ ักร
ง) ไม่ได ้ เพราะไม่มใี บขับขีน
่ านาชาติ
18) บรรดาความผิดตามพ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทีม
่ โี ทษปรับสถานเดียว
ให ้นายทะเบียนมีอานาจเปรียบเทียบปรับได ้ และเมือ
่ ได ้ชาระค่าปรับตามจานวนทีเ่ ปรียบเทียบ
ภายในกีว่ น
ั ให ้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฏหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญา
ก) 15 วัน
ข) 30 ว ัน
ค) 45 วัน
ง) 60 วัน
ี หายเบือ
19) ผู ้ประสบภัยจากรถในข ้อใด สามารถขอรับค่าเสย
้ งต ้นจากกองทุนทดแทน
ผู ้ประสบภัยได ้
ก) รถของรัฐวิสาหกิจ ซงึ่ ในขณะเกิดเหตุได ้ทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ไว ้แล ้ว
ข) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารสว่ นจังหวัด สุขาภิบาลซงึ่ ในขณะ
เกิดเหตุได ้ทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ ้มครอง ผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไว ้แล ้ว
ค) รถจักรยานยนต์ทจ
ี่ ดทะเบียนก่อนที่ พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
้
ประกาศใชและได
้ทาประกันภัยไว ้แล ้ว
ง) รถยนต์มป
ี ระก ันภ ัยตามพ.ร.บ.คุม
้ ครองผูป
้ ระสบภ ัยจากรถ พ.ศ. 2535 แต่ถก
ู
โจรกรรมไป และเจ้าของรถได้รอ
้ งทุกข์ตอ
่ พน ักงานสอบสวน
20) นายกมลเป็ นเจ ้าของรถยนต์และได ้จัดให ้มีการทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ ้มครอง
ผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทประกันภัย ต่อมานายขมเพือ
่ นสนิทของนายกมลได ้ขอ
ี ชวี ต
ยืมรถยนต์คันดังกล่าวของนายกมลไปขับขีป
่ ระสบอุบัตเิ หตุเฉี่ยวชนนางสาวมะลิเสย
ิ ขณะ
ี หายทีเ่ กิดขึน
เดินข ้ามถนน บริษัทประกันภัยซงึ่ รับประกันภัยจะต ้องรับผิดต่อความเสย
้ ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก) ไม่ต ้องรับผิด เนือ
่ งจากผู ้ขับขีไ่ ม่ได ้เป็ นผู ้เอาประกันภัย
ข) ร ับผิด เนือ
่ งจากนารถไปใชโ้ ดยได้ร ับความยินยอมจากเจ้าของแล้ว

ื่ ว่าเจ ้าของรถได ้ให ้ความยินยอมแล ้ว
ค) ไม่ต ้องรับผิด เนือ
่ งจากบริษัทประกันภัยไม่เชอ
ง) ไม่มข
ี ้อใดถูก

