
จงเขียนเครื่องหมาย   ลงในค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

 

 6) ข้อสอบวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย การประกันภัย 

 1. สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใด 

  ก. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยแล้ว 

  ข. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยและช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยแล้ว 

  ค. เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยแล้ว 

  ง. เมื่อบริษัทประกันภัยตกลงรับประกันภัย แม้มิได้มีลายลักษณ์อักษร 

 

 2. บุคคลผู้ซึ่งตกลงจะส่งเงิน ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” หมายถึง 

  ก. ผู้เอาประกันภัย 

  ข. ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 

  ค. ผู้รับประโยชน์ 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 3. การประกันภัยค้ าจุน คืออะไร 

  ก. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย 

  ข. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการขนส่ง 

  ค. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือไฟไหม้ 

  ง. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย 

 

 4. กรมธรรม์ประกันภัย มีความส าคัญในการฟ้องร้องคดีต่อศาลอย่างไร 

  ก. ไม่มีกรมธรรมป์ระกันภัย แสดงว่า สัญญาประกันภัยไม่สมบูรณ์ 

  ข. ไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย แสดงว่า บริษัทประกันภัยไม่เคยรับประกันภัย 

  ค. ไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย แสดงว่า ไม่มีสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น 

  ง. ไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย แสดงว่า ไม่มีหลักฐานของสัญญาประกันภัยจึงฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ 

 

 5. ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัย คือ 

  ก. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 

  ข. เป็นสัญญาที่ต้องอาศัยหลักสุจริตต่อกันอย่างย่ิง 

  ค. เป็นสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงสามารถฟ้องร้องบังคับได้ 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



 

 6. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ราคาแห่งประมูลประกันภัย” หมายความถึง 

  ก. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย 

  ข. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย หักด้วยราคาความเส่ือมสภาพ 

  ค. ราคาของส่วนได้เสียที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันภัย      

               

               

               

               

               

               

     DXX 

  ง. ราคาที่จะได้รับการชดใช้เม่ือเกิดความเสียหาย 

 

 7. ข้อใดไม่ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่ได้ท าประกันภัยทรัพย์สินสิ่งเดียวกันหลายบริษัทประกันภัย 

  ก. ผู้เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้จากแต่ละบริษัทประกันภัยเท่าๆ กัน 

  ข. ผู้เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้ท้ังหมดตามจ านวนที่ตนได้รับความเสียหายจริง 

  ค. ผู้รับประกันภัย จะต้องท าการชดใช้แบ่งตามสัดส่วนที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 

  ง. ผู้รับประกันภัย จะต้องท าการชดใช้ก่อนหลังตามล าดับวันเวลาการรับประกันภัย 

 

 8. นายสายเช่าตึก 2 ช้ัน ซึ่งมีมูลค่า 1,200,000 บาท  ของนายสิงห์ในราคาเดือนละ 10,000 บาท 

นายสายได้ท าประกันอัคคีภัยตึกที่เช่าไว้กับ  บริษัท รุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด ในวงเงินเอาประกันภัย 800,000 

บาท ต่อมา อีก 1 เดือนได้ท าประกันอัคคีภัยตึกดังกล่าวกับบริษัท ส่องแสงประกันภัย จ ากัดอีก 400,000 บาท 

รวมท้ังเฟอร์นิเจอร์อีกในวงเงิน 100,000 บาท โดยทั้ง 2 กรมธรรม์ มีนายสาย เป็นผู้เอาประกันภัย และผู้รับ

ประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้เสียหายตึกชั้น 2 ราคาที่ประเมินความเสียหายเป็นเงิน  200,000 บาท  

โดยเฟอร์นิเจอร์เสียหาย 20,000 บาท นายสายจะได้รับค่า สินไหมทดแทนอย่างไร 

  ก. ได้รับจากบริษัท รุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด 200,000 บาท ได้รับค่าเสียหายเฟอร์นิเจอร์ 

   จากบริษัท ส่องแสงประกันภัย จ ากัด อีก 20,000 บาท 

  ข. ได้รับจากบริษัท รุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด 150,000 บาท ได้รับค่าเสียหายจากบริษัท ส่องแสง 

   ประกันภัย จ ากัด เป็นค่าตึก 50,000 บาท ค่าเฟอร์นิเจอร์อีก 20,000 บาท 

  ค. ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท ส่องแสงประกันภัย จ ากัด  

   20,000 บาท 

  ง. ไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนใดๆ เลย 

 



 9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ 

  ก. หลักสุจริตต่อกันอย่างย่ิง 

  ข. หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 

  ค. หลักการรับช่วงสิทธ์ิ 

  ง. หลักการโอนสิทธ์ิ 

 

 

 

 10. กรมธรรม์ประกันภัย กฎหมายก าหนดให้มีรายการดังต่อไปนี้เสมอ 

  ก. ราคาแห่งมูลประกันภัย 

  ข. วัตถุที่เอาประกันภัย 

  ค. ชื่อผู้รับประโยชน์ 

  ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค. 

 

 11. สัญญาประกันภัยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ 

  ก. ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกนัภัยและผู้ช าระเบี้ยประกันภัย 

  ข. ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกนัภัยและตัวแทนนายหน้าประกันภัย 

  ค. ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกนัภัยและผู้ขอเอาประกันภัย 

  ง. ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกนัภัยและผู้รับประโยชน์ 

 

 12. บุคคลภายนอก ในกรณีการประกันภัยค้ าจุน หมายถึง 

  ก. บุคคลทุกคนที่มิใช่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

  ข. บุคคลที่มิใช่คนในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย 

  ค. บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดของผู้เอาประกันภัย 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 13. ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาประเภทใด 

  ก. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 

  ข. เป็นสัญญาที่ต้องลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝ่าย 

  ค. เป็นสัญญาที่ต้องมีการรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 14. วัตถุต่อไปนี้ ส่ิงใดเอาประกันภัยไม่ได้ 

  ก. ความซ่ือสัตย์สุจริตของมนุษย์ 



  ข. ความประมาทเลินเล่อของมนุษย์ 

  ค. ความรับผิดในวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 

 15.  โมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง 

  ก. การกระท าที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้างสัญญา 

  ข. การกระท าที่เสียเปล่ามาแต่ต้นไม่มีผลบังคับได้เลย 

  ค. การกระท าที่ถือได้ว่าขัดต่อกฎหมาย ถือว่าไม่มีการแสดงเจตนา 

  ง. การกระท าที่สมบูรณ์เฉพาะบางส่วนจนกว่าจะให้สัตยาบัน 

 

 16. ค าว่า “ผู้เอาประกันภัย” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง 

  ก. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 

  ข. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

  ค. บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน 

  ง. บุคคลผู้จะพึงได้รับเบี้ยประกันภัย 

 

 17. ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  ก.  ได้ เพราะกฎหมายระบุไว้ 

  ข.  ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ 

  ค.  ไม่ได้ เพราะไม่ถูกต้องตามหลักการประกันภัย 

  ง. ได้หรือไม่แล้วแต่บริษัทประกันภัยจะอนุมัติให้เป็นรายๆ ไป 

 

 18. ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึง 

  ก. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ 

  ข. ตัวแทนประกันภัยผู้ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท 

  ค. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 

  ง. บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน 

 

 19. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่า 

  ก. ผู้รับประโยชน์ 

  ข. ผู้เอาประกันภัย 

  ค. ผู้รับประกันภัย 

  ง. ถูกทุกข้อ 
 



 20. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีการตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ 

  ก. ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประโยชน์ฝ่ายหนึ่ง 

  ข. ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่ง 

  ค. ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับตัวแทนประกันภัยฝ่ายหนึ่ง 

  ง. ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับนายหน้าประกันภัยฝ่ายหนึ่ง 

 

 21. ค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย” ตามความหมายของการประกันภัย หมายถึง 

  ก. บุคคลที่เป็นทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย 

  ข. บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการเอาประกันภัย 

  ค. บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 22. สัญญาประกันภัยจะมีผลผูกพันคู่สัญญา ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย ขณะ 

  ที่ท าสัญญาประกันภัย ถูกต้องหรือไม่ 

  ก. ถูกต้อง เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ 

  ข. ไม่ถูกต้อง เพราะบางเรื่องกฎหมายก าหนดให้ท าได้ 

  ค. ไม่ถูกต้อง เพราะผู้เอาประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้ 

  ง. ไม่ถูกต้อง เพราะผู้เอาประกนัภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยภายหลังท าสัญญาได้ 

 

 23. ค ากล่าวที่ว่า สัญญาประกันภยัเป็นสัญญาต่างตอบแทน ถูกหรือไม่ 

  ก. ไม่ถูก เพราะเป็นหน้าที่ฝ่ายเดียวของผู้รับประกันภัยที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

  ข. ถูก เพราะผู้รับประกันภัยมีหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทน และผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จ่ายเบี้ย  

   ประกันภัย 

  ค. ไม่ถูก เพราะเป็นสัญญาฝา่ยเดียว 

  ง. ไม่ถูก เพราะเป็นสัญญาระหว่างผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

 

 24. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายความว่า 

  ก. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยไม่มีหน้าที่ใดๆ 

  ข. ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีได้ก าหนดไว้ แต่ผู้เอาประกันภัย  

   ไม่มีหน้าที่ใดๆ  

  ค. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัยตามที่ก าหนดไว้ และผู้รับประกันภัยมีหน้าที่จ่าย  

   ค่าสินไหมทดแทน 

  ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค. 

 



 25. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งต้องอาศัยความซ่ือสัตย์สุจริต ค ากล่าวนี้ท่านเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ 

  ก. ถูกต้อง 

  ข. ไม่ถูกต้อง 

  ค. ไม่จ าเป็นต้องอาศัยความซ่ือสัตย์สุจริต 

  ง. เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภยัที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอาเอง 

 

 26. สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยยกเอาภัยใด โดยเฉพาะเป็นข้อพิจารณาเบี้ยประกนัภัยเพิ่มข้ึน หากภัย 

  นั้นหมดไปแล้ว 

  ก. ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดเบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มนั้นลงมาอยู่ในอัตราปกติ 

  ข. ผู้เอาประกันภัยจะได้ลดเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อบริษัทประกันภัยยินยอม 

  ค. ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิได้ลดเบี้ยประกันภัยเลย 

  ง. ไม่มีผลผูกพัน เพราะบังคับคดีไม่ได้ 

 

 27. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตใจต่อกันอย่างย่ิง  กรณีใดที่ถือว่าไม่สุจริต  

  ต่อกันอย่างย่ิง 

  ก. ผู้รับประกันภัยไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง 

  ข. ตัวแทนประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 

  ค. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยแถลงข้อความเท็จซ่ึงเป็นสาระส าคัญของสัญญาประกันภัย 

  ง. ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญาประกันภัย 

 

 28. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะประกันภัยมีบทบัญญัติให้สัญญาประกันภัย ตกเป็นโมฆียะ 

  ค าว่า “โมฆียะ” หมายถึง 

  ก. การกระท าที่สมบูรณ์ ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้างสัญญา 

  ข. การกระท าที่เสียเปล่ามาแต่เริ่มแรกไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 

  ค. การกระท าที่ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

  ง. การกระท าที่สมบูรณ์บางส่วนจนกว่าจะให้สัตยาบัน 

 

 29. กรมธรรม์ประกันภัยนั้นกฎหมายบัญญัติว่าต้องลงลายมือชื่อของ 

  ก. ผู้รับประโยชน์ 

  ข. ผู้เอาประกันภัย 

  ค. ผู้รับประกันภัย 

  ง. ผู้รับประกันภัยร่วมกับผู้เอาประกันภัย 

 



 30. เมื่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยตกลงท าสัญญาประกันภัย  แล้วผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบ  

  กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือไม่ 

  ก. ต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ ถ้าผู้เอาประกันภัยรอ้งขอ 

  ข. ต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ แม้ผู้เอาประกันภัยจะไม่ร้องขอ 

  ค. จะส่งมอบให้หรือไม่ ย่อมแล้วแต่ผู้รับประกันภัย 

  ง. จะส่งมอบให้หรือไม่ก็ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ 

 

 31. กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีข้อความระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เสมอไปหรือไม่ 

  ก. จะต้องระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เสมอ 

  ข. จะมีหรือไม่แล้วแต่ผู้เอาประกันภัย 

  ค. จะมีหรือไม่แล้วแต่เง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 

  ง. จะต้องระบุชื่อเพราะกฎหมายก าหนดไว้ 

 

 

 

 32. กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบให้กับผู้เอาประกันภัยนั้น 

  ก. ต้องมีเนื้อความต้องตามสัญญาประกันภัย 

  ข. ไม่จ าเป็นต้องมีเนื้อความต้องตามสัญญาประกันภัย 

  ค. จะมีเนื้อความต้องตามสัญญาประกันภัยหรือไม่ก็ได้ 

  ง. จะมีเนื้อความอย่างไรก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ผู้รับประกันภัยจะเห็นสมควร 

 

 33. กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเสมอ คือ 

  ก. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 

  ข. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 

  ค. ราคาแห่งมูลค่าประกันภัย 

  ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข. 

 

 34.  ระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะ กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความเท็จ คือ 

  ก.  1 ป ีนับแต่ท าสัญญาประกันภัย 

  ข. 2 ป ีนับแต่ท าสัญญาประกันภัย 

  ค. 1 เดือน นับแต่ทราบมูลเหตุจะบอกล้างได้ 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 35. เหตุการณ์ข้อใดแสดงว่า บริษัทประกันภัยได้ให้คุ้มครองตามสัญญาประกันภัยแล้ว 



  ก. นายสุขโทรแจ้งบริษัท แสงฟ้าประกันภัย จ ากัด ขอประกันภัยรถยนต์โดยแจ้งรายละเอียดของรถ  

   และบริษัทประกันภัยได้แจ้งเลขท่ีการรับประกันให้นายสุขทราบ โดยนายสุขยังมิได้จ่ายเบี้ยประกันภัย 

  ข. นายกล้ากรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต และช าระเบี้ยประกันภัยที่ บริษัท โชคชัยประกันชีวิต จ ากัด  

  ค. นายคล้าวได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบริษัทประกันชีวิตว่ายินดีรับประกันชีวิตให้โดยต้องเสียเบี้ย  

   ประกันภัยอีก 200 บาท 

  ง. นายขันได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีสัญญากับบริษัท เพิ่มสุขประกันชีวิต จ ากัด 

   ให้รับประกันชีวิตแก่ลูกค้าธนาคารเพื่อคุ้มครองหนี้ โดยมีธนาคารผู้รับประโยชน์ 

 

 36. ตามสัญญาประกันภัย เงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องให้กับผู้รับประกันภัย เรียกว่า 

  ก. ค่าสินไหมทดแทน 

  ข. ดอกเบี้ย 

  ค. เบี้ยประกันภัย 

  ง. ค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 37. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบ ให้กับ 

  ผู้เอาประกันภัย ต้องระบุวันท าสัญญาประกันภัยด้วย “วันท าสัญญาประกันภัย” หมายถึง 

  ก. วันที่สัญญาประกันภัยเกิดขึ้น 

  ข. วันที่ผู้เอาประกันภัยกรอกใบค าขอเอาประกันภัย 

  ค. วันที่ตัวแทนประกันภัยเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 

  ง. วันที่ตัวแทนประกันภัยได้รับเบี้ยประกันภัยงวดแรกจากผู้เอาประกันภัย 

 

 38. สัญญาประกันภัย มีผลเกิดขึ้นเมื่อใด 

  ก. บริษัทประกันภัยตกลงรับประกันภัย 

  ข. ผู้จัดการสาขาทราบเรื่องการประกันภัย 

  ค. ตัวแทนประกันภัยรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 

  ง. ได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

 

 39. กรมธรรม์ประกันภัย มีผลยกเลิกเม่ือใด 

  ก. ผู้รับประโยชน์บอกเลิกสัญญาประกันภัย 

  ข. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

  ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย ภายใน 30 วัน 

  ง. ผู้เอาประกันภัยตาย 



 

 40. อายุความฟ้องร้องตามสัญญาประกันวินาศภัย มีระยะเวลาเท่าใด 

  ก. 2 ป ี

  ข. 1 ป ี

  ค. 6 เดือน 

  ง. 3 เดือน 

 

 41. อายุความฟ้องเรียกค่าเบี้ยประกันภัย ตามสัญญาประกันวินาศภัย มีระยะเวลาเท่าใด 

  ก. 1  ป ี

  ข. 3  เดือน 

  ค. 6  เดือน 

  ง. 2   ป ี 
 

 42. ค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” หมายถึง      

  ก. ค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายตามสัญญาประกันวินาศภัย 

  ข. ค่าเบี้ยประกันภัย 

  ค. ราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

  ง. จ านวนเงินเอาประกันภัย 

 43. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเมื่อใด 

  ก. ผู้รับประกันภัยล้มละลาย 

  ข. ผู้รับประกันภัยไม่ส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้ 

  ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ส่งเบี้ยประกันภัย 

  ง. บอกเลิกเมื่อใดก็ได้ 

 

 44. ผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธ์ิได้ในกรณีใด 

  ก. วินาศภัยอันเกิดจากการกระท าผิดของบุคคลภายนอก 

  ข. วินาศภัยเกิดจากการกระท าผิดของผู้เอาประกันภัย 

  ค. วินาศภัยเกิดจากการกระท าผิดของผู้รับประโยชน์ 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 45. เบี้ยประกันภัยหมายถึง  

  ก. จ านวนเงินที่เอาประกันภัย 

  ข. เงินค่าเสียหาย 

  ค. เงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายให้ผู้รับประกันภัย 



  ง. เงินค่าบ าเหน็จ 

 

 47. สัญญาประกันภัย ส้ินผลบังคับเมื่อใด 

  ก. ผู้รับประกันภัยล้มละลาย 

  ข. ผู้เอาประกันภัยตาย 

  ค. ผู้รับประโยชน์ตาย 

  ง. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกนัภัย 
 

 48. นายเก่งส่ังให้นายนัฐ ลูกจ้างขับรถซึ่งเอาประกันภัยไว้กับบริษัท โชคดีประกันภัย จ ากัด  ไปส่งสินค้า 

  ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวได้ชนบ้านนายหน่อยได้รับความเสียหาย นายหน่อยมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ใดบ้าง 

  ก. นายเก่ง 

  ข. นายนัฐ 

  ค. บริษัท โชคดีประกันภัย จ ากัด 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 49. ผู้เอาประกันภัย จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยกับใครได้บ้าง 

  ก. ตัวแทนประกันภัย 

  ข. ผู้จัดการสาขา 

  ค. ผู้รับประกันภัย 

  ง. ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

 50.  กรณีใดบ้างท่ีผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยไม่ได้ 

  ก. ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญา 

  ข. ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จในส่ิงซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญา 

  ค. บริษัทรู้ข้อเท็จจริงนั้นอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังได้รับประกันภัยไว้ 

  ง. ไม่มีข้อถูก 

 

 51. วัตถุที่เอาประกันภัยได้คือข้อใด 

  ก. บุคคล 

  ข. ทรัพย์สิน 

  ค. ความรับผิดตามกฎหมาย 

  ง. ถูกทุกข้อ  

 

 52. สัญญาประกันภัยค้ าจุน คือข้อใด 



  ก. สัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง  

   ในนามของผู้เอาประกันภัย 

  ข. สัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้วัตถุที่เอาประกันภัย 

  ค. สัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ความเสียหายของบุคคลภายนอก 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 

 53. ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อใด 

  ก. เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 

  ข. เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อ  

   ป้องกันความวินาศภัย 

  ค. เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 

  ง. ถกูทุกข้อ  

 

 54. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกระท าได้ด้วยวิธี 

  ก. จ่ายเป็นตัวเงิน 

  ข. จัดซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม 

  ค. จัดการหาของทดแทน 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 55. หน้าที่ส ารวจความเสียหายเป็นหน้าที่ของใคร 

  ก. ผู้รับประกันภัย 

  ข. พนักงานสอบสวน 

  ค. ผู้เอาประกันภัย 

  ง. นายหน้าประกันภัย 

 

 56. การคืนเบี้ยประกันภัยจะกระท าได้ในกรณีใด 

  ก. ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

  ข. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

  ค. ผู้รับประโยชน์บอกเลิกสัญญาประกันภัย 

  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 

 

 57. หลักการเฉล่ียจะใช้ได้ในกรณีใดบ้าง 

  ก. มีกรมธรรม์ประกันภัยสองฉบับขึ้นไป 



  ข. คุ้มครองวัตถุที่เอาประกันภัยชนิดเดียวกัน 

  ค. คุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 

 

 

 58. รายการใดท่ีอาจจะไม่ต้องระบุในกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ 

  ก. วัตถุที่เอาประกันภัย 

  ข. จ านวนเงินที่เอาประกันภัย 

  ค. วันท าสัญญาประกันภัย 

  ง. ชื่อผู้รับประโยชน์ 

 

 59. กรณีใดบ้างต่อไปนี้ที่สัญญาประกันภัยไม่คุ้มครอง 

  ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

  ข. ผู้เอาประกันภัยทุจริต 

  ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย 

  ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 

 

 60. สัญญาประกันภัยใดท่ีผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์ไม่ได้ 

  ก. ประกันภัยรถยนต์ 

  ข. ประกันอัคคีภัย 

  ค. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

  ง. ประกันชีวิต 

 61.  สัญญาประกันภัยซ้ าซ้อน ข้อใดท่ีถือว่าท าพร้อมกัน 

  ก. ท าปีเดียวกัน 

  ข. ท าเดือนเดียวกัน 

  ค. ท าสัปดาห์เดียวกัน 

  ง.  ท าวันเดียวกัน 

 

 62. สัญญาประกันภัยใดท่ีไม่ผูกพันคู่สัญญา 

  ก. สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

  ข. สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

  ค. สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 



  ง. สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

 

 63. หลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะสัมพันธ์กับหลักการในข้อใดมากที่สุด 

  ก. หลักการช าระเบี้ยประกันภัย 

  ข. หลักการค านวณเบี้ยประกันภัย 

  ค. หลักการรับช่วงสิทธ์ิ 

  ง. หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 

 

 64. การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยในกรณีใดบ้างไม่อาจรับช่วงสิทธ์ิได้ 

  ก. ส าคัญผิดในการมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย 

  ข. ส าคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บังคับในขณะที่เกิดวินาศภัย 

  ค. การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยไม่มีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 65. หลักสุจริตต่อกันอย่างย่ิงตามกฎหมายประกันภัย หมายถึงการกระท าของผู้ใด 

  ก. ตัวแทนประกันภัย 

  ข. ผู้เอาประกันภัย 

  ค. ผู้รับประโยชน์ 

  ง. นายหน้าประกันภัย 

 

 66. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 

  ก. เปิดเผยข้อความจริงในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญาประกันภัย 

  ข. ป้องกันทรัพย์สินมิให้เกิดความเสียหายตามท่ีสมควรจะต้องกระท า 

  ค. บอกกล่าวการเกิดวินาศภัย ในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ 

  ง. รับช่วงสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 67. กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดมากที่สุด 

  ก. การพนันขันต่อ 

  ข. ละเมิด 

  ค. ครอบครัว 

  ง. มรดก 

 

 68. บุคคลใดมีหน้าที่ช าระค่าเบี้ยประกันภัยตามกฎหมาย 

  ก. ผู้รับประโยชน์ 



  ข. ผู้รับประกันภัย 

  ค. บุคคลภายนอกผู้กระท าละเมิด 

  ง. ผู้เอาประกันภัย 

  

 

 

 

 69. บุคคลใดมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย 

  ก. ผู้รับประกันภัย 

  ข. ตัวแทนประกันภัย 

  ค. ผู้รับประโยชน์ 

  ง. นายหน้าประกันภัย 

 

 70. บุคคลใดมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย 

  ก. ผู้เอาประกันภัย 

  ข. ผู้รับประโยชน์ 

  ค. ผู้เสียหาย 

  ง. ถูกทุกข้อ 

  

 71. ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เสียชีวิต สัญญาประกันภัยดังกล่าวส้ินสุดหรือไม่ 

  ก. ส้ินสุด บริษัทประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัย 

  ข. ไม่ส้ินสุด ตกทอดแก่ทายาทผู้รับโอนรถยนต์ดังกล่าว 

  ค. ผู้รับประกันภัยเป็นผู้พิจารณา 

  ง. ไม่มีข้อใดถูก 

  

 72. กรณีใดที่สัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา 

  ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

  ข. ผู้เอาประกันภัยจงใจท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ค. ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 73. กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

  ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ข. บุคคลภายนอกทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ค. บุคคลภายนอกจงใจท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 



  ง. ถูกทุกข้อ 

 74. กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

  ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อท าให้รถยนต์เสียหาย 

  ข. ผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้รถยนต์เสียหาย 

  ค. บุคคลภายนอกจงใจท าให้รถยนต์เสียหาย   

  ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข. 

 

 75. กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

  ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ข. ผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ค. ผู้รับประโยชน์ทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ง. ถูกทสุกข้อ 

  

 76. กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

  ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ข. ผู้รับประโยชน์ประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ค. บุคคลภายนอกทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ง. ผู้เอาประกันภัยทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  

 77. กรณีใดทีผู่้รับประกันภัยทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

  ก. ผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ข. ผู้รับประโยชน์ทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ค. ผู้เอาประกันภัยทุจริตท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 

  ง. ถูกทุกข้อ 

  

 78. สัญญาประกันภัยค้ าจุน คุ้มครองอะไร 

  ก. คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

  ข. คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 

  ค. คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย 

  ง. คุ้มครองความรับผิดของผู้รับประกันภัย 

 

 79. ตัวอย่างของความไม่สมประกอบในเนื้อวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น 

  ก. อาคารถล่ม เนื่องจากสัดส่วนของปูนที่ไม่ได้มาตรฐาน 



  ข. นุ่น หรือ ปอ ที่เก็บไว้ในโกดังถูกไฟไหม้ที่ลุกลามมาจากหญ้าแห้งที่ติดไฟนอกโกดังเพราะโกดัง  

   ไม่มีก าแพงกันไฟ 

  ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

  ง. ผิดท้ังข้อ ก. และ ข. 

 

 

 

 80. สัญญาประกันภัย มีลักษณะอย่างไร 

  ก. เป็นสัญญาทางแพ่ง 

  ข. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 

  ค. เป็นสัญญาที่ลงลายมือชื่อฝ่ายเดียว สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

 82. ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  ก. ได้ เพราะกฎหมายระบุไว้ 

  ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ 

  ค. ไม่ได้ เพราะไม่ถูกต้องตามหลักการประกันภัย 

  ง. ได้หรือไม่แล้วแต่บริษัทจะอนุมัติให้เป็นรายๆ ไป 

  

 83. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัยด้วยหรือไม่ 

  ก. ผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย 

  ข. ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยเพราะกฎหมายก าหนดไว้ 

  ค. ถ้าไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยสัญญาจะตกเป็นโมฆียะ 

  ง. ไม่มีค าตอบข้อใดถูก 

 

 84. ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัย คือ  

  ก. ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 

  ข. ผู้เอาประกันภัยไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 

  ค. ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

  ง. เป็นสัญญาพนันขันต่อว่าทรพัย์สินของผู้เอาประกันภัยจะเสียหายเมื่อใด 
 

 85. ค ากล่าวที่ว่า “สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน” ถูกต้องหรือไม่ 

  ก. ไม่ถูกต้อง 

  ข. ถูกต้อง 



  ค. ไม่ถูกต้อง เพราะที่ถูกเป็นสัญญาฝ่ายเดียว 

  ง. ไม่ถูกต้อง เพราะที่ถูกเป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

 86. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย คือ 

  ก. ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง 

  ข. ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย 

  ค.  ชดใช้เป็นเงินจ านวนแน่นอนตามจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ 

  ง. ชดใช้ตามที่ผู้รับประกันภัยเห็นสมควร 

 

 87. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายความว่า 

  ก. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยไม่มีหน้าที่ใดๆ 

  ข. ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้เอาประกันภัยไม่มีหน้าที่ใดๆ 

  ค. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งเบี้ยประกันภัย และขณะเดียวกันผู้รับประกันภัย มีหน้าที่ชดใช้ค่า  

   สินไหมทดแทนกรณีวินาศภัยเกิดขึ้น 

  ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และข้อ ค 

 

 88. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่างย่ิง ท่านเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ 

  ก. ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 

  ข. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัย 

  ค. ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 

  ง. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยที่ต้องระมัดระวังตนเอง 


