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1. สญัญาประกนัภัยเกดิขึน้เมือ่
ก. ผูเ้อาประกนัไดรั้บกรมธรรม์
ข. บรษัิทออกกรมธรรมใ์ห ้
ค. ผูเ้อาประกนัภัยช าระเบีย้ประกนัภัย
ง. บรษัิทตกลงรับประกนัภัย แมม้ไิดม้ลีายลกัษณ์อกัษร

2. การประกนัภัยค ้าจนุคอือะไร
ก. การประกนัภัยทีใ่หค้วามคุม้ครองบคุคลภายนอกทีเ่สยีหาย
ข. การประกนัภัยทีใ่หค้วามคุม้ครองทกุประเภท
ค. การประกนัภัยทีใ่หค้วามคุม้ครองรถยนตข์องผูเ้อาประกนัภัยดว้ย
ง. การประกนัภัยตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ



3. สญัญาประกนัภัย เป็น
ก. สญัญาทางแพง่
ข. สญัญาส าเร็จรปู
ค. สญัญาทีล่งลายมอืชอืเพยีงฝ่ายเดยีว สามารถบงัคบัฟ้องรอ้งได ้
ง. ถกูทกุขอ้

4. หากประสงคจ์ะซือ้รถยนตต์อ่จากผูอ้ืน่ ซึง่ไดท้ าประกนัภัยรถยนตป์ระเภท 1 ไวต้อ้งท าอยา่งไร
ก. ยกเลกิกรมธรรมเ์ดมิ เพือ่ขอเอาประกนัภัยใหม ่เพราะเปลีย่นเจา้ของแลว้
ข. เปลีย่นชือ่ผูรั้บผลประโยชนม์าเป็นของผูซ้ ือ้คนใหม ่ก็เพยีงพอ
ค. แจง้บรษัิทขอเปลีย่นผูเ้อาประกนัภัย ใหท้ าการบนัทกึสลกัหลงั
ง. ไมต่อ้งท าอยา่งไร เพราะกรมธรรมต์อ้งคุม้ครองรถยนตจ์นครบก าหนดอยูแ่ลว้



5. หากซือ้รถยนตต์อ่จากบคุคลอืน่ทีไ่ดท้ าประกนัภัย พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ ตอ้งท า
อยา่งไร

ก. ยกเลกิกรมธรรมเ์ดมิ เพือ่ขอเอาประกนัภัยใหม ่เพราะเปลีย่นเจา้ของแลว้
ข. เปลีย่นชือ่ผูรั้บผลประโยชนม์าเป็นของผูซ้ ือ้คนใหม ่ก็เพยีงพอ
ค. แจง้บรษัิทขอเปลีย่นผูเ้อาประกนัภัย ใหท้ าการบนัทกึสลกัหลงั
ง. ไมต่อ้งท าอยา่งไร เพราะกรมธรรมต์อ้งคุม้ครองรถยนตจ์นครบก าหนดอยูแ่ลว้

6. ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์“ราคาแหง่ประมลูประกนัภัย” หมายความถงึ
ก. ราคาของวัตถทุีเ่อาประกนัภัย
ข. ราคาของวัตถทุีเ่อาประกนัภัย หกัดว้ยราคาความเสือ่มสภาพ
ค. ราคาของสว่นไดเ้สยีทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ง. ราคาทีจ่ะไดรั้บการชดใชเ้มือ่เกดิความเสยีหาย

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์“ราคาแหง่ประมลู
ประกนัภัย” หมายความถงึ ราคาของสว่นไดเ้สยีทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญา



7. ข้อใดไม่ถกูต้องตามท่ีบญัญตัิไว้ในมาตรา 870 ประมวลกฎหมายแพง่และพานิชย์ ในกรณีเอาประกนัวินาศภยัทรัพย์สินสิ่งเดียวกนัหลายบริษัท
ก. ผู้ เอาประกนัภยัจะได้รับการชดใช้จากแต่ละบริษัทเท่าๆกนั
ข. ผู้ เอาประกนัภยั จะได้รับการชดใช้ทัง้หมดตามจ านวนท่ีตนได้รับความเสียหายจริง
ค. ผู้ รับประกนัภยัจะต้องท าการชดใช้แบ่งตามสดัส่วนท่ีตนได้รับประกนัภยัไว้
ง. ผู้ รับประกนัภยั จะต้องท าการชดใช้ก่อนหลงัตามล าดบัวนัเวลาการรับประกนัภยั



8. นายเอกเช่าตกึ 2 ชัน้ ซึง่มีมลูค่า 1200000 บาท ของนายอ้วน ในราคาเดือนละ 10000 บาท นายเอกได้ท าประกนัภยัอคัคีภยัตกึท่ีเช่าไว้กบั บริษ ท A ในวงเงินเอาประกนัภยั 
800000 บาท ต่อมาอีก 1 เดือน ก็ได้ท าประกนัอคัคีภยัตกึดงักล่าวกบับริษัท B อีกในวงเงิน 400000 บาท รวมทัง้เฟอร์นิเจอร์อีกในวงเงิน 100000 บาทโดยทัง้ 2 กรมธรรม์ มีนาย
เอกเป็นผู้ เอาประกนัภยั และ ผู้ รับผลประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟฟา้ลดัวงจรไฟไหม้ตกึเสียหายชัน้ 2 ราคาท่ีประเมินความเสียหายเป็นเงิน 200000 บาทโดยเฟอร์นิเจอร์เสียหาย 20000
บาท นายเอกจะได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างไร

ก. ได้รับจากบริษัท A 200000 บาท ได้รับค่าเสียหายเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท B อีก 20000 บาท
ข. ได้รับจากบริษัท A 150000 บาท ได้รับค่าเสียหายจากบริษัท B เป็นค่าตกึ 50000 บาท และเฟอร์นิเจอร์อีก 20000 บาท
ค. ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเฟอร์นิเจอร์จากบริษัท B 20000 บาท
ง. ไม่ได้รับค่าสินไหมใดๆ เลย



9. หลักเกณฑ์เร่ืองใด ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลแพ่งและพาณิชย์

ก. หลักความสุจริต

ข. หลักการเฉลี่ย

ค. หลักละเมิด

ง. หลักการรอนสทิธิ

10. กรมธรรม์ประกันภัย กฎหมายก าหนดให้มีรายการใดดังต่อไปนี้เสมอ

ก. ราคาแห่งมูลประกันภัย 

ข. วัตถทุีเ่อาประกนัภยั
ค. ชื่อผู้รับผลประโยชน์

ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

หลักเกณฑ์เรื่องใด ไม่เก่ียวข้องกับสญัญา

ประกันภยัตามประมวลแพ่งและพาณิชย์

หลักการรอนสิทธิ



11. ในกรณีรถของท่านถูกรถของนายโจ ซึ่งมีประกันภัยชั้น 1 กับบริษัท A ชนเสียหาย โดย

ท่านเป็นฝ่ายถูก ท่านจะเรียกร้องได้อย่างไร

ก. เรียกร้องค่าเสียหายจากนายโจ หรือ บริษัท A อีกทางหนึ่ง

ข. เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท A หากได้ไม่ครบเรียกส่วนท่ีเหลือจากนายโจ

ค. เรียกร้องค่าเสยีหายไดท้ั่งจากบรษิทั A และนายโจ ต้องรว่มกนัรบัผดิของตอ่ท่าน

ง. ถูกทุกข้อ

12. 

รายการในใบเสร็จรับเงนิตามกฎหมาย อาจ
ไม่มีรายการใดต่อไปนีก้ไ็ด้ ช่ือผู้เอาประกันภยั



13. สญัญาประกนัภยั มบีคุคลทีเ่กีย่วขอ้งอยู ่3 ฝ่ายคอื
ก. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยั และผูช้ าระเบีย้ประกนัภยั
ข. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยั และตวัแทนนายหนา้
ประกนัภยั

ค. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัและผูข้อเอาประกันภยั
ง. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยั และผูรั้บผลประโยชน์



14. บคุคลภายนอกทีเ่ป็นวัตถปุระสงคข์องการประกนัภัยค ้าจนุ หมายถงึ
ก. บคุคลทกุคนทีม่ใิชผู่เ้อาประกนัภัยและรับประกนัภัย
ข. บคุคลภายนอกทีไ่มใ่ชบ่คุคลในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภัย
ค. บคุคลทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากการกระท าละเมดิของผูเ้อาประกนัภัย
ง. ถกูทกุขอ้

15. โมฆยีกรรม ตามประมวลกฎหมายแพง่และพานชิยห์มายถงึ
ก. การกระท าทีใ่ชบ้งัคับไดต้ามกฎหมายจนกวา่จะถกูบอกรา้ง
ข. การกระท าทีเ่สยีเปลา่มาแตต่น้ไมม่ผีลบงัคับไดเ้ลย
ค. การกระท าทีถ่อืไดว้า่ขดัตอ่กฎหมาย ถอืวา่ไมม่กีารแสดงเจตนา
ง. การกระท าทีส่มบรูณ์เฉพาะบางสว่นจนกวา่จะไดส้ตัยบนั

16. ผูเ้อาประกนัภัยตามประมวลกฎหมายแพง่และพานชิยห์มายถงึ
ก. คูส่ญัญาฝ่ายซึง่ตกลงจะสง่เบีย้ประกนัภัย
ข. คูส่ญัญาฝ่าซึง่ตกลงจะชดใชส้นิไหมทดแทน
ค. บคุคลผูจ้ะพงึไดรั้บคา่สนิไหมทดแทน
ง. บคุคลผูจ้ะพงึไดรั้บเบีย้ประกนัภัย



17. ผูเ้อาประกนัภัยกบัผูรั้บประโยชนจ์ะเป็นบคุคลเดยีวกนัไดห้รอืไมเ่พราะเหตใุด
ก. ไดเ้พราะกฎหมายระบไุว ้
ข. ไมไ่ดเ้พราะกฎหมายหา้มไว ้
ค. ไมไ่ด ้เพราะไมถ่กูตอ้งตามหลกัการประกนัภัย
ง. ไดห้รอืไมแ่ลว้แตบ่รษัิทจะอนุมัตใิหเ้ป็นรายๆ ไป

18. ตามสญัญาประกนัภัย เงนิทีผ่เูอาประกนัภัยตอ้งสง่ใหก้ับผูรั้บประกนัภัยเรยีกวา่
ก คา่สนิไหมทดแทน ข. ดอกเบีย้ ค.เบีย้ประกนัภัย ง. คา่ธรรมเนยีม

ผูเ้อาประกนัภัยกบัผูรั้บประโยชนจ์ะเป็นบคุคลเดยีวกนัได ้
หรอืไมเ่พราะเหตใุด

ก. ไดเ้พราะกฎหมายระบไุว ้



19. ค าวา่ “ผูรั้บประกนัภัย” ตามประมวลกฎหมหายแพง่และพานชิย ์หมายความถงึ
ก. คูส่ญัญาฝ่าซึง่ตกลงจะใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืใชเ้งนิจ านวนหนึง่ให ้
ข. ตวัแทนผูไ้ดรั้บมอบอ านาจหรอืนายหนา้
ค. คูส่ญัญาฝ่าซึง่ตกลงจะสง่เบีย้ประกนัภัย
ง. บคุคลผูจ้ะพงึไดรั้บคา่สนิไหมทดแทน

20. คูส่ญัญาฝ่ายซึง่ตกลงจะสง่เบีย้ประกนัภัย ตามประมวลกฎหมายแพง่และพานชิย ์เรยีกวา่
ก. ผูรั้บประโยชน์
ข. ผูเ้อาประกนั
ค. ผูรั้บประกนัภัย
ง. ผูซ้ ือ้



21. ค าวา่ “ผูม้สีว่นไดเ้สยี” ในความหมายของการประกนัภัย หมายถงึ
ก. บคุคลทีเ่ป็นทายาทของผูเ้สยีหาย
ข. บคุคลทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากการเอาประกนัภัย
ค. บคุคลทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้
ง. ถกูทกุขอ้

22. สญัญาประกนัภัยจะมผีลผกูพันคูส่ญัญา ตอ่เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยมสีว่นไดเ้สยีในเหตทุีเ่อาประกนัไวนั้น้ ถกูตอ้งหรอืไม่
ก. ถกูตอ้ง
ข. ไมถ่กูตอ้ง บางเรือ่งก าหนดใหท้ าได ้
ค. ผูเ้อาประกนัภัยไมจ่ าเป็นตอ้งมสีว่นไดเ้สยีในเหตทุีเ่อาประกนัภัยไว ้
ง. ถกูทกุขอ้



23. ค ากลา่วทีว่า่ “สญัญาประกนัภัยเป็นสญัญาตา่งตอบแทน” ถกูหรอืไม่
ก. ไมถ่กู
ข. ถกู
ค. ทีถ่กูเป็นสญัญาฝ่ายเดยีว
ง. ทีถ่กูเป็นสญัญาระหวา่ผูรั้บประกนัภัย ผูเ้อาประกนัภัย และผูรั้บประโยชน์

24. สญัญาประกนัภัยเป็นสญัญาทีต่อ้งอาศยัความซือ่สตัยส์จุรติใจตอ่กนัอยา่งยิง่ กรณีใดบา้งทีถ่อืวา่ขาดคณุสมบัตขิอ้นี้
ก. ชดใชต้ามความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิ
ข. ตวัแทนประกนัชวีติไมแ่ถลงขอ้ความจรงิใหผู้เ้อาประกนัชวีติทราบ
ค. ผูรั้บประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภัยแถลงขอ้ความเท็จซึง่เป็นสาระส าคญัของสญัญา
ง. ผูเ้อาประกนัภัยแถลงขอ้ความเท็จซึเ่ป็นสาระส าคญัของสญัญา













ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์





























อคัคีภยั 
23%

พรบ 
12%

ประกนั
สขุภาพ 
18%















































































































อัคคีภยั เรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน
ภายใน 30 วัน























































































































• ไมคุ่้มครอง


























































































