วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( เฉลย )
ั ญาประกันภัยเกิดขึน
1) สญ
 เมือ

ก) ผู ้เอาประกันภัยได ้รับกรมธรรม์
ข) บริษัทออกกรมธรรม์ให ้
ค) ผู ้เอาประกันภัยชําระเบีย
 ประกัน
ง) บริษ ัทตกลงร ับประก ันภ ัย แม้มไิ ด้มรี ายล ักษณ์อ ักษร
2) การประกันภัยคําจุนคืออะไร
ี หาย
ก) การประก ันภ ัยทีใ ห้ความคุม
้ ครองบุคคลภายนอกทีเ สย
ข) การประกันภัยทีใ ห ้ความคุ ้มครองทุกประเภท
ค) การประกันภัยทีใ ห ้ความคุ ้มครองรถยนต์ของผู ้เอาประกันภัย
ง) การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ ้มครองผู ้ประสบภัย
ั ญาประกันภัยเป็ น
3) สญ
ั ญาทางแพ่ง
ก) สญ
ั ญาสําเร็ จรูป
ข) สญ
ั ญาทีล
ื เพียงฝ่ ายเดียว สามารถบังคับฟ้ องได ้
ค) สญ
 งลายมือชอ
ง) ถูกทุกข้อ
ื ประกันภัยต่อจากผู ้อืน
ั  1ไว ้ต ้องทําอย่างไร
4) หากประสงค์จะซอ
 ซงึ ได ้ทําประกันภัยชน
ก) ยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพือ
 ขอเอาประกันภัยใหม่เพราะเปลีย
 นเจ ้าของแล ้ว
ื ผู ้รับผลประโยชน์มาเป็ นของผู ้ซอ
ื คนใหม่ก็เพียงพอ
ข) เปลีย
 นชอ
ค) แจ้งบริษ ัทขอเปลีย
 นผูเ้ อาประก ันภ ัย ให้ทําการบ ันทึกสล ักหล ัง
ง) ไม่ต ้องทําอย่างไร เพราะกรมธรรม์ต ้องคุ ้มครองรถยนต์จนครบกําหนดอยูแ
่ ล ้ว
ื รถยนต์ต่อจากบุคคลอืน
5) หากซอ
 ทีไ ด ้ทําประกันภัย พ.ร.บ. คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถไว ้ต ้องทํา
อย่างไร
ก) ยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพือ
 ขอเอาประกันภัยใหม่เพราะเปลีย
 นเจ ้าของแล ้ว
 ผู ้รับผลประโยชน์มาเป็ นของผู ้ซือ
 คนใหม่ก็เพียงพอ
ข) เปลีย
 นชือ
ค) แจ ้งบริษัทขอเปลีย
 นผู ้เอาประกันภัย ให ้ทําการบันทึกสลักหลัง
ง) ไม่ตอ
้ งทําอย่างไร เพราะกรมธรรม์ตอ
้ งคุม
้ ครองรถยนต์จนครบกําหนดอยูแ
่ ล้ว

6) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ " ราคาแห่งประมูลประกันภัย " หมายความถึง
ก) ราคาของวัตถุทเี อาประกันภัย
ื มสภาพ
ข) ราคาของวัตถุทเี อาประกันภัย หักด ้วยราคาความเสอ
ั
่ นได้เสย
ี กําหนดไว้ในสญญา
ค) ราคาของสว
้ อ
ี หาย
ง) ราคาทีจ
 ะได ้รับชดใชเมื
 เกิดความเสย
ั ญาประกันภัยตามประมวลแพ่งและพาณิชย์
7) หลักเกณฑ์เรือ
 งใด ไม่เกีย
 วข ้องกับสญ
ก) หลักความสุจริต
ข) หลักการเฉลีย

ค) หลักละเมิด
ง) หล ักการรอนสิทธิ
8) กรมธรรม์ประกันภัย กฎหมายกําหนดให ้มีรายการใดดังต่อไปนีเ สมอ
ก) ราคาแห่งประมูลประกันภัย
ข) ว ัตถุทเี อาประก ันภ ัย
ื ผู ้รับผลประโยชน์
ค) ชอ
ง) ถูกเฉพาะข ้อ ข และ ค
 1 กับบริษัท A ชนเสียหายโดยท่านเป็ น
9) ในกรณีรถของท่านถูกรถของนายโจ ซึง มีประกันภัยชัน
ฝ่ ายถูก ท่านจะเรียกร ้องได ้อย่างไร
ี หายจากนายโจ หรือ บริษัท A อีกทางหนึง
ก) เรียกร ้องค่าเสย
ี หายจากบริษัท A หากได ้ไม่ครบเรียกสว่ นทีเ หลือจากนายโจ
ข) เรียกร ้องค่าเสย
ี หายได้ทงบริ
ค) เรียนร้องค่าเสย
ั/
ษท
ั A และนายโจต้องร่วมก ันร ับผิดชอบต่อท่าน
ง) ถูกทุกข ้อ
10) รายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมาย อาจไม่มรี ายการข ้อใดดังต่อไปนีไ ด ้
ื บริษัท
ก) ชอ
ื ผู ้ชาํ ระเบีย
ข) ชอ
 ประกัน
ื ผูเ้ อาประก ันภ ัย
ค) ชอ
ง) ไม่มข
ี ้อถูก

ั ญาประกันภัยมีบค
11) สญ
ุ คลทีเ กีย
 วข ้องอยู่ 3 ฝ่ ายคือ
ก) ผู ้เอาประกันภัย ผู ้รับประกันภัย และผู ้ชาํ ระเบีย
 ประกันภัย
ข) ผู ้เอาประกันภัย ผู ้รับประกันภัย และตัวแทนนายหน ้าประกันภัย
ค) ผู ้เอาประกันภัย ผู ้รับประกันภัย และผู ้ขอเอาประกันภัย
ง) ผูเ้ อาประก ันภ ัย ผูร้ ับประก ันภ ัย และผูร้ ับผลประโยชน์
12) บุคคลภายนอกทีเ ป็ นวัตถุประสงค์ของการประกันภัยคําจุน หมายถึง
่ ู ้เอาประกันภัยและผู ้รับประกันภัย
ก) บุคคลทุกคนทีม
 ไิ ชผ
ข) บุคคลทีม
 ใิ ช่บค
ุ คลในครอบครัวของผู ้เอาประกันภัย
ี หายจากการกระทําละเมิดของผู ้เอาประกันภัย
ค) บุคคลทีไ ด ้รับความเสย
ง) ถูกทุกข้อ
13) โมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง
้ ังค ับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้าง
ก) การกระทําทีใ ชบ
ี เปล่ามาแต่ต ้นไม่มผ
ข) การกระทําทีเ สย
ี ลบังคับได ้เลย
ค) การกระทําทีถ
 อ
ื ได ้ว่าขัดต่อกฎหมาย ถือว่าไม่มก
ี ารแสดงเจตนา
ั ยาบัน
ง) การกระทําทีส
 มบูรณ์เฉพาะบางสว่ นจนกว่าจะไห ้สต
14) ผู ้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง
ั
่ เบีย
/ ประก ันภ ัย
ก) คูส
่ ญญาฝ
่ ายซงึ ตกลงจะสง
ั ญาฝ่ ายซงึ ตกลง จะชดเชยใชค่้ าสน
ิ ไหมทดแทน
ข) คูส
่ ญ
ิ ไหมทดแทน
ค) บุคคลผู ้จะพึงได ้รับค่าสน
ง) บุคคลผู ้จะพึงได ้รับเบีย
 ประกันภัย
15) ผู ้เอาประกันภัยกับผู ้รับผลประโยชน์จะเป็ นบุคคลเดียวกันได ้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก) ได้ เพราะกฎหมายระบุไว้
ข) ไม่ได ้ เพราะกฎหมายห ้ามไว ้
ค) ไม่ได ้ เพราะไม่ถูกต ้องการหลักการประกันภัย
ง) ได ้หรือไม่ แล ้วแต่บริษัทจะอนุมัตใิ ห ้เป็ นรายๆไป

ั ญาประกันภัย เงินทีผ
16) ตามสญ
 ู ้เอาประกันภัยต ้องสง่ ให ้กับผู ้รับประกันภัย เรียกว่า
ิ ไหมทดแทน
ก) ค่าสน
ข) ดอกเบีย

/ ประก ันภ ัย
ค) เบีย
ง) ค่าธรรมเนียม
17) คําว่า " ผู ้รับประกันภัย " ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึง
ั
่ า่ สน
ิ ไหมทดแทนหรือใชเ้ งินจํานวนหนึง ให้
ก) คูส
่ ญญาฝ
่ ายซงึ ตกลงจะใชค
ข) ตัวแทนผู ้ได ้รับมอบอํานาจหรือนายหน ้า
ั ญาฝ่ ายซงึ ตกลงจะสง่ เบีย
ค) คูส
่ ญ
 ประกันภัย
ง) บุคคลผู ้จะพึงได ้รับค่าสินไหมทดแทน
ั ญาฝ่ ายซงึ ตกลงจะสง่ เบีย
18) คูส
่ ญ
 ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่า
ก) ผู ้รับผลประโยชน์
ข) ผูเ้ อาประก ันภ ัย
ค) ผู ้รับประกันภัย
ื
ง) ผู ้ซอ
19) คําว่า " ผู ้มีสว่ นได ้เสีย " ในความหมายของการประกันภัย หมายถึง
ี หาย
ก) บุคคลทีเ ป็ นทายาทของผู ้เสย
ี หายจากการเอาประกันภัย
ข) บุคคลทีไ ด ้รับความเสย
ี หายจากเหตุการณ์ทเี กิดขึน
ค) บุคคลทีไ ด ้รับความเสย

ง) ถูกทุกข้อ
ั ญาประกันภัยจะมีผลผูกพันคูส
ั ญา ต่อเมือ
ี ในเหตุทเี อา
20) สญ
่ ญ
 ผู ้เอาประกันภัยมีสว่ นได ้เสย
ประกันภัยไว ้นัน
 ถูกต ้องหรือไม่
ก) ถูกต้อง
ข) ไม่ถก
ู ต ้อง บางเรือ
 งกฎหมายกําหนดให ้ทําได ้
ี ในเหตุทเี อาประกันภัยไว ้
ค) ผู ้เอาประกันภัยไม่จําเป็ นต ้องมีสว่ นได ้เสย
ง) ถูกทุกข ้อ

