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                                                                                 ข้อสอบตัวแทนประกนัวินาศภัย วิชา พระราชบัญญัติประกนั

วินาศภัย พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกนัวนิาศภัย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 จ านวน 118 ข้อ 

แก้ไขใหม่ 14-05-51 _คลังข้อสอบด้านกฎหมาย เฉลยค าตอบ ตามมาตรา 

1. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันวนิาศภัยในประเทศไทย มีกฎหมายที่ใช้ก ากับ คือ 

  ก. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 

                โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

   ข. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 

                โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

  ค. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 

 ง.    ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 

ค าตอบ ข. 

 

ม.1,ม.2,ม.3 

2.  บริษัทที่จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 ง.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

ค าตอบ ง. ม. 3 

พรบ.คปภ. 
ม.6 

3.  นายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551 คือ 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

  ข. เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ 

                ธุรกิจประกันภัย 

  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ข. ม.4 
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 ง.    ปลัดระทรวงการคลัง 

4.  บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ จะตั้งสาขาของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใน ประเทศไทย ได้หรือไม่ 

  ก. ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต 

  ข. ได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

  ค. ได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ 

                กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 ง.   ไม่ได้เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

                แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามไว้ 

ค าตอบ ง. ม.7 ว.1 

5.  บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมิใช่สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศจะเปิดสาขาได้ต้องได้รับ ใบอนุญาตจากใคร 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. นายทะเบียน 

  ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 ง.   ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ข. 

 

ม.16 
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6.  สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ  ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใน ประเทศไทยแล้ว จะด าเนินการเปิด

สาขาเพิ่มอีก ได้หรือไม่ 

  ก. ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาจากรัฐมนตรีว่าการ 

                 กระทรวงการคลัง 

  ข. ได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตให้เปิดสาขาจากนายทะเบียน 

  ค. ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

                แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามไว้ 

 ง.    ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพราะบริษัทประกันภัยมีสิทธิ 

                 กระท าได้ 

ค าตอบ ค. 

 

ม.17 ว.5 

7.  พระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่

ตราขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก ากับใคร 

  ก. สาขาของบริษัทประกันวินาศภัย 

  ข. บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั 

  ค. ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 

 ง.    ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. 

 

ม.6, ม.7, ม.
63 

8.  บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะควบรวมกับบริษัทประกันวินาศภัย อื่นได้หรือไม่ 

  ก. ได้  แต่ต้องได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงการคลัง 

  ข. ไม่ได้  เพราะกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ 

  ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

 ง.    ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ 

                 กระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ง. 

 

ม.13 

9.  บริษัท รุ่งฟ้าประกันชีวิต จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต และบริษัท ทอแสงประกันภัย จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้ง ค าตอบ ข. ม.13 
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สองบริษัทประสงค์จะควบรวมบริษัทเข้าด้วยกันจะกระท าได้หรือไม่ 

  ก. ได้  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง 

  ข. ไม่ได ้เนื่องจากกฎหมายห้ามไว้ 

  ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ 

                กระทรวงการคลัง 

ง. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 

10.  บริษัทประกันวินาศภัย ต้องจัดสรรเงินส ารองไว้เพื่อ 

  ก. เงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของ 

                บริษัทประกันภัย 

  ข. เงินส ารองส าหรับค่าสินไหมทดแทน 

  ค. เงินส ารองเพื่อการอื่น ตามท่ีคณะกรรมการก ากับและ 

                ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด 

          ง.   ถูกทุกข้อ 

 

ค าตอบ ง. 
 

ม.23 

(1)(2)(3) 

11.  ค าว่า “ตัวแทนประกันวินาศภัย” ตามพระราชบัญญัติประกัน 

วินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หมายความว่า 

  ก. ผู้ซ่ึงบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคล 

                ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 

  ข. ผู้ซ่ึงชี้ช่อง หรือจัดการ ให้บุคคลท าสญัญาประกันภัยกับ 

                บริษัทประกันภัย 

  ค. ผู้ซ่ึงชี้ช่อง ให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท 

                ประกันภัย โดยหวังบ าเหน็จ เนื่องจากการนั้น 

ค าตอบ ก. 

 

ม.4 
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            ง.   ผู้ซึ่งจัดการ ให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท 

                ประกันภัย โดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการนัน้ 
 

12.  บริษัทประกันภัยจะตั้ง หรือมอบหมายบุคคลใดต่อไปนี้ ให้เป็นผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย 

  ก. ตัวแทนประกันวินาศภัย 

  ข. นายหน้าประกันวินาศภัย 

  ค. พนักงานของบริษัทประกันภัยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน 

 ง.   ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. 
 

ม.31 (13) 
ม.35 
ม.66 ว2 

13.  ผู้ท่ีจะกระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย จะต้องได้รับอนุญาตจาก 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.   ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ค. 
 

ม.63 

14.  ผู้ใดกระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษ 

  ก. จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ 

                ทั้งจ าทั้งปรับ 

ข. จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือ 

      ทั้งจ าทั้งปรับ 

  ค. จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ 

ค าตอบ ข. 
 

ม.99 
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                ทั้งจ าทั้งปรับ 

  ง. จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าzz 

                ทั้งปรับ  
15.  นายเด่นซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว จะมาขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอีก จะกระท าได้หรือไม่ 

  ก. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ 

  ค. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน 

  ง. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

                โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

ค าตอบ ข. 

 

ม.64(6) 

16.  ตามพระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้

ก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภยั ไว้อย่างไร 

  ก. ต้องมีอายุ 15 ป ี

  ข. ต้องมีอายุ 18 ป ี

  ค. ต้องมีอายุ 19 ป ี

 ง.    บรรลุนิติภาวะ 
 

ค าตอบ ง. 

 

ม.64(1) 

17.  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง 

 ก. เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 ข. บุคคลอื่นอาจยืมไปใช้เพื่อขอรับค่าบ าเหน็จนายหน้าจากบริษัท 

          ประกันภัยได้ 

 ค. บุคคลอื่นอาจยืมไปแสดงต่อผู้เอาประกันภัยในการชักชวนให้มา 

          ท าสัญญาประกันภัยได้ 

     ง.   บุคคลอื่นอาจยืมไปใช้เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

ค าตอบ ก. 
 

ประมวล 
กฎหมายแพ่งฯ 
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          ช่วงได้ 

18.  บริษัทประกันวินาศภัย  จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่จะช่วยให้มีการท าสัญญาประกันวินาศภัยโดยบุคคลนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็น

ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ได้หรือไม่ 

  ก. ได้ โดยไม่มีเง่ือนไข 

  ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ 

  ค. ได้ ถ้าได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนเป็นรายๆ ไป 

 ง.    ได้ ถ้าได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

                 เป็นรายๆไป 
 

ค าตอบ ข. 
 

ม.31 (9) 

19.  ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย คือ 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.   ปลดักระทรวงการคลัง     

ค าตอบ ค. 
 

ม.63 ว1 
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20.  ค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องท าตามแบบที่บุคคลใดก าหนด 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.   ปลัดกระทรวงการคลัง  

ค าตอบ ค. 

 

ม.63 ว2 

21.  นายแดง อายุ 25 ป ี มีสัญชาติไทย  มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศมาเลเซีย  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยให้

นายแดง ได้หรือไม่ 
          ก. ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายก าหนดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 

  ข. ได้ โดยย่ืนค าร้องขอผ่อนผันต่อนายทะเบียน 

  ค. ได้ โดยย่ืนค าร้องขอผ่อนผันต่อรัฐมนตรีว่าการ 

                 กระทรวงการคลัง 

 ง.   ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้ขอจะต้องมีภูมิล าเนาใน 

                ประเทศ 

ค าตอบ ก. 

 

ม.64 ว2 

22.  ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดดังต่อไปนี้ และยังไม่พ้นโทษเกินกว่า 5 ป ี จะท าให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับ

ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัย คือ 

  ก. ลักทรัพย์ 

  ข. ชิงทรัพย์ 

  ค. ฆ่าคนตาย 

 ง.    ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.  

ค าตอบ ง. 
 

ม.64 (4) 
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23.  ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัย 

  ก. เป็นผู้ท่ีเคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกฐานฆ่าคนตาย 

  ข. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

  ค. เป็นนายหน้าประกันภัย 

          ง.   ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.     

ค าตอบ ง. 
 

ม.64 (3)(6) 

24.  ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่  

กระท าโดยทุจริต จะต้องพ้นโทษมาแล้วกี่ปี จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีก 

  ก. หนึ่งปี 

  ข. สองปี 

  ค. สามปี 

 ง.    ห้าปี 

ค าตอบ ง. 

 

ม.64 (4) 

25.  ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน 

วินาศภัย 

  ก. บรรลุนิติภาวะ 

  ข. มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

  ค. ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

          ง.   ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. 
 

ม.64 

(1)(2)(6) 
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26.  ข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

  ก. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ข.   ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

                หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภยัในระยะเวลา  

                5 ป ีก่อนวันขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

  ค. สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตร  

                และวิธีการทีค่ณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ 

                ธุรกิจประกันภัยก าหนด 

 ง.   ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. 
 

ม.64 

(5)(7)(8) 

27.  ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วจะต้องรอให้พ้นระยะเวลากี่

ป ีจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีก 

  ก. หนึ่งปี 

  ข. สองปี 

  ค. สามปี 

  ง. ห้าปี 

ค าตอบ ง. 
 

ม.64 (7) 
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28.  นายเหลืองตัวแทนประกันวินาศภัย ถูกศาลพิพากษาจ าคุกฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาดังนี้ จะมีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันวินาศภัยของนายเหลือง หรือไม่ 

  ก. ไม่มีผลกระทบ เพราะไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า 

                โดยทุจริต 

  ข. มีผลกระทบเป็นเหตุให้นายเหลือง ไม่สามารถต่ออายุ 

                ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยในปีถัดไปได้ 

  ค. มีผลกระทบเป็นเหตุให้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศ 

                ภัยของนายเหลืองส้ินสุดลงทันที นับแต่วันที่ศาลพิพากษา 

 ง.    มีผลกระทบเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอน 

                ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของนายเหลืองได้ 

ค าตอบ ก. ม.64 (5) 

29.  ข้อใดเป็นเหตุท าให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนประกัน 

วินาศภัย  

  ก. ถูกศาลพิพากษาจ าคุกข้อหา ฆ่าคนตายโดยเจตนา 

  ข. ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ค. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 

  ง. ถูกทุกข้อ     

ค าตอบ ข. 

 

ม.64 (5) 

30.  นางชมพู จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้หรือไม่ 

  ก. ไม่ได้ เพราะกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ 

  ข. ได้ ถ้านายทะเบียนเห็นสมควร 

  ค. ได้ ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยท่ีตนประสงค์จะเป็นตัวแทน 

                ประกันวินาศภัยยินยอม 

ง.  ได้ ถ้าสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวนิาศภัยได้ เพราะ 

      กฎหมายไม่ได้ก าหนดห้ามไว้ และนางชมพู ไม่ขาด 

ค าตอบ ง. 
 

ม.64 (8) 
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                คุณสมบัติข้ออื่น 

31.  เมื่อนายทะเบียนได้ออกใบอนุญาตตัวแทนประกันวนิาศภัย ให้ผู้ท่ีย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัยแล้ว นายทะเบียน

จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่แสดงความต้องการให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ทราบหรือไม่ 

         ก.    ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  

         ข. ต้องแจ้งให้ทราบ เพราะกฎหมายก าหนดไว้ 

         ค. จะแจ้งให้ทราบเมื่อบริษัทร้องขอ 

         ง.    กฎหมายไม่ได้ก าหนดเรื่องดังกล่าวนี้ไว้แต่อย่างใด    

ค าตอบ ข. 
 

ม.65 ว 2 

32.  นายขาว ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท กรุงเก่าประกันภัย จ ากัด นายขาวประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท เมืองใหม่ประกันภัย จ ากัด อีกบริษัทหนึ่ง ดังนั้น นายขาวจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

  ก. ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของ 

                บริษัทเมืองใหม่ประกันภัย จ ากัด 

ข. ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของ 

      บริษัทเมืองใหม่ประกันภัย จ ากัด พร้อมหนังสือ แสดง 

      ความต้องการของบริษัท เมืองใหม่ประกันภัย จ ากัด 

ค. ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตการเปน็ตัวแทนประกันวินาศภัยของ 

      บริษัทเมืองใหม่ประกันภัย จ ากัด พร้อมกับหนังสือให้ความ 

      ยินยอมของ บริษัท กรุงเก่าประกันภัย จ ากัด 

          ง.   ย่ืนค าขอใบรับอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของ 

               บริษัท เมืองใหม่ประกันภัย จ ากัด พร้อมด้วยหนังสือแสดง 

               ความต้องการของบริษัทเมืองใหม่ประกันภัย จ ากัด และ 

               หนังสือการให้ความยินยอมของบริษัทกรุงเก่าประกันภัย  

               จ ากัด 

ค าตอบ ง. 
 

ม.65 ว1,ว3 



 13 

33.  บุคคลประเภทใดบ้างที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได ้

  ก. บุคคลธรรมดา  

  ข. บริษัทจ ากัด 

  ค. บริษัทมหาชนจ ากัด 

 ง.    ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ก. 
 

ม.64 

34.  นายสมชาย ประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ ตามหลักสูตร และวิธีการที่

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยก าหนดไว้แล้ว จึงมายื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต่อนาย

ทะเบียน ในระหว่างท่ียังไม่ได้รับอนุญาต นายสมชายไปชักชวนให้ นางสาวสมหญิงท า สัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท เช่นนี ้นายสมชาย จะ

มีความผิดหรือไม่ 

  ก. ไม่มีความผิด เพราะถือว่าไดม้ีความรู้เกี่ยวกับการประกัน 

                วินาศภัยอยู่แล้ว 

  ข. ไม่มีความผิด เพราะได้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตไว้แล้ว 

  ค. มีความผิด เพราะยังไม่ได้รับใบอนุญาต 

  ง. ไม่มีความผิด เพราะสอบความรู้เกี่ยวกับการประกัน 

                วินาศภัยได้แล้ว 

ค าตอบ ค. 
 

ม.63 ว1 
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35.  การย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ผู้ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการอย่างไร 

  ก. ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของ 

                บริษัทท่ีผู้นั้นประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต่อนาย 

                ทะเบียน 

  ข. ต้องมีหนังสือ แสดงความต้องการของบริษัทประกันภัยให้ 

                ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย แนบมา พร้อมกับค า 

                ขอรับใบอนุญาต 

  ค. ใช้แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาตและหนังสือแสดงความ 

                ต้องการตามแนบที่นายทะเบียนก าหนด 

 ง.    ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. 
 

ม.65 ว1,ว3,ว
4 

36.  นายสมศักดิ์จะย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัย โดยไม่ระบุว่าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยใด 

ดังนี้จะท าได้หรือไม่ 

  ก. ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ 

  ข. ได้ โดยขออนุญาตจากนายทะเบียน 

  ค. ได้ โดยแจ้งว่าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท 

                ประกันภัยใด 

                ให้นายทะเบียนทราบในภายหลัง 

          ง.    ไม่ได้ เพราะ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

                 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนด ไว้ 

ค าตอบ ง. ม.65 ว1 
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37.  ตัวแทนประกันวินาศภัย จะรับเบี้ยประกันภัยในนามบรษิัทประกันภัย ได้หรือไม่ 

  ก. ได้ โดยไม่ต้องรับมอบอ านาจจากบริษัทประกันภัย 

  ข. ได้ โดยได้รับมอบอ านาจจากนายทะเบียน 

  ค. ได้ โดยได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย 

          ง.    ไม่ได้เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535  

                 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551ห้ามไว้ 

ค าตอบ ค. 
 

ม.66 ว1 

38.  ตัวแทนประกันวินาศภัย จะท าสัญญาประกันวินาศภัยในนามบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ 

  ก. ได้ โดยไม่ต้องรับมอบอ านาจจากบริษัทประกันภัย 

  ข. ได้ โดยได้รับมอบอ านาจจากนายทะเบียน 

  ค. ได้ โดยได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย 

  ง. ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

                แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามไว้ 

 

ค าตอบ ค. 
 

ม.66 ว2 

 

39.  ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีส านักงานของตนเองหรือไม่ 

  ก. ก าหนดไว้เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน 

  ข. ไม่ได้ก าหนดไว้ 

  ค. หากมีส านักงานการใช้ชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

                นายทะเบียนก าหนด 

          ง.   ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 

ค าตอบ ง. 
 

ม.18(5) 
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40.  ตามพระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ก าหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องจัดท าสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของตนหรือไม่ 

  ก. ไม่ได้ก าหนดไว้ 

  ข. ต้องจัดท า 

  ค. ต้องจัดท าเมื่อนายทะเบียนมีค าสั่ง 

 ง.    ต้องจัดท า เว้นแต่นายทะเบียนจะมีค าส่ัง 

ค าตอบ ก. 

 
 

41.  นายยอดย่ิงเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  ได้กระท าการท าสัญญาประกันวินาศภัย  โดยไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท จะมี

โทษสถานใด 

  ก. จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ 

                ทั้งจ าทั้งปรับ 

  ข. จ าคกุไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ 

                 ทั้งจ าทั้งปรับ 

  ค. จ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ 

                 ทั้งจ าทั้งปรับ 

ง.   จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือ 

ทั้งจ าทั้งปรับ 

ค าตอบ ข. 

 

ม.66 ว2  
ม.100 

42.  หนังสือมอบอ านาจให้ตัวแทนประกันวินาศท าสัญญาประกันภัยในนามของบริษัท ต้องท าตามแบบที่ผู้ใดก าหนด 

  ก. รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

          ง.   ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ค. 
 

ม.66 ว1 



 17 

43. หนังสือมอบอ านาจให้ตัวแทนประกันวินาศภัยท าสัญญาประกันวินาศภัยแทนบริษัทประกันภัย ต้องท าตามแบบที่ผู้ใดก าหนด 

          ก. รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง   

          ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

          ค.   นายทะเบียน                   

          ง.   ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 

ค าตอบ ค. 

 

ม.66 ว4 

44.  นางสาวจุ๋ม เป็นพนักงานบริษัท เอ.บี.ซี.ประกันภัย จ ากัด บริษัทได้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานให้เก็บเบี้ยประกันภัย แต่นางสาวจุ๋มยัง

ไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย นางสาวจุ๋มจะมีสิทธิไปชักชวนให้นายด า ท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท เอ.บี.ซี ประกัน

วินาศภัย จ ากัด ได้หรือไม่ 

  ก. มีสิทธิ เพราะมีบัตรประจ าตวัพนักงานเก็บเบี้ยประกันภัย 

                แล้ว 

  ข. มีสิทธิ เพราะเมื่อรับเบี้ยประกันภัยได้ ก็ย่อมชักชวนให้ 

                นายด าท าสัญญาประกันวินาศภัยทางบริษัทได้ 

  ค. ไม่มีสิทธิ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

                พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน 

                วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามไว้ 

 ง.    มีสิทธิ ถ้าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ค าตอบ ค. 

 

ม.63 
ม.66  
ประกอบ ม.35  



 18 

45.  ผู้ใดได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองปีติดต่อกันแล้ว และ ได้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตในปี

ต่อไป ใบอนุญาตท่ีออกในครั้งต่อไปนี้ จะมีก าหนดอายุกี่ปี 

  ก. หนึ่ง ป ี

  ข. สอง ป ี

  ค. สาม ป ี

          ง.   ห้า ป ี

ค าตอบ ง. 

 

ม.72 ว2 

46.  การย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวนิาศภัย  

ผูข้อจะต้องย่ืนค าขอใบอนุญาตตามแบบที่ผู้ใดก าหนด 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.   ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ค าตอบ ค. 
 

ม.72 ว1 

47.  ตัวแทนประกันวินาศภัยประสงค์จะย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตของตน จะต้องย่ืนค าขอต่ออายุภายในก าหนดเวลากี่วัน ก่อนที่ใบอนุญาต

จะส้ินอายุ 

  ก. สิบห้า วัน 

  ข. หนึ่ง เดือน 

  ค. สอง เดือน 

 ง.   สาม เดือน 
 

ค าตอบ ค. 
 

ม.72 ว1 
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48.  นางแดง ต้องการให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแบบตลอดชีพ เพื่อจะได้ไม่ต้องต่ออายุใบอนุญาต จะ

กระท าได้หรือไม่ 

  ก. ได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแบบอัตราพิเศษ 

  ข. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน 

  ค. ได้ แต่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี 

          ง.    ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

                 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มิได้บัญญัติไว้ 

ค าตอบ ง. 

 

ม.72 ว1 

49.  ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ประสงค์จะย่ืนค าขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย จะต้องย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้ใด 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลดักระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ค. 

 

ม.72 ว1 

50.  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยจะสิ้นสุดลงในกรณีใดบ้าง 

  ก. ขาดต่ออายุใบอนุญาต 

  ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  ค. ผู้ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิต 

 ง.    ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. 

 

ม.72 ว1 

51.  ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย คือ 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

ค าตอบ ค. 
 

ม.76 ว1 
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 ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง 

52.  นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า 

  ก. ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไข 

                เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)  

                พ.ศ. 2551 

  ข. เป็นนายหน้าประกันวินาศภยั 

  ค. เป็นบุคคลล้มละลาย 

          ง.   ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. 
 

ม.64 (5)(6) 

53.  ตามพระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้นาย

ทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวนิาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัย 

  ก. กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 

                ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

                พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

  ข. ขาดคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

  ค. ด าเนินงานท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือประชาชน 

          ง.   ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. ม.76 

(1)(2)(3) 
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54.  เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของผู้ใดแล้ว  นายทะเบียนจะต้องแจ้งค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนประกันวินาศภัยให้ผู้นั้นทราบหรือไม่ 

  ก. ต้องแจ้งให้ทราบเพราะกฎหมายก าหนดไว้ 

  ข. ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

  ค. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียน 

 ง.    ไม่ต้องแจ้งให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบ แต่แจ้งให้ 

                บริษัทประกันภัยที่ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยทราบ 

ค าตอบ ก. 

 

ม.76ว2 

55.  ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวนิาศภัย  อาจยื่นอุทธรณ์ค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ได้ภายในก าหนดเวลา 

  ก. 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 

  ข. 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 

  ค. 60 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 

          ง.   90 วัน นับแต่วันทีไ่ด้ทราบค าสั่ง 
 
 

ค าตอบ ก. 
 

ม.77 

56.  ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียน คือ 

  ก.  ปลัดกระทรวงการคลัง 

  ข. นายทะเบียน 

  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ง.    คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ                            

                ประกันภัย 

ค าตอบ ง. 
 

ม.3 

พรบ.คปภ. 
ม.77 
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57.  ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีค าวินิจฉัยเห็นชอบด้วยกับค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันวินาศภัยของผู้ถูกถอนใบอนุญาต ซึ่งได้อุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย บุคคลนั้นจะย่ืนฎีกาต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกหรือไม่ 

  ก. ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ 

  ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายบัญญัติค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

                ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด 

  ค. ได้ ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควรระงับไว้ 

                พิจารณา 

 ง.   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.  

ค าตอบ ข. 
 

ม.3 คปภ. 
ม.77 

58.  กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีลายมือชื่อของบุคคลใด 

  ก. ต้องมีลายมือชื่อของผู้จัดการบริษัทประกันภัย 

  ข. ต้องมีลายมือชื่อของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ลง 

                ลายมือชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย 

  ค. ต้องมีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัท 

                ประกันภัยและประทับตราของบริษัทหรือผู้จัดการสาขาของ 

                บริษัทต่างประเทศ ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบ 

                ธุรกิจประกันวนิาศภัย 

 ง.    ต้องมีลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย 

ค าตอบ ค. ม.31 (14) 
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59.  ในกรณีที่บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยมีแบบ หรือข้อความ แตกต่างไปจากแบบ หรือข้อความท่ีนายทะเบียนได้ให้

ความเห็นชอบไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะมีสิทธิต่อบริษัทอย่างไรบ้าง 

  ก. ไม่มีสิทธิใดๆ  เพราะถือว่าสัญญาประกันภัยเป็นโมฆะ 

  ข. มีสิทธิที่จะให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามข้อตกลง ตาม 

                แบบหรือข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่นายทะเบียนได้ให้ 

                ความเห็นชอบไว้แล้ว 

          ค.   มีสิทธิที่จะให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามข้อตกลง ตามแบบหรือ 

                ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัย ออกให้นั้น 

 ง.   ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค. 

ค าตอบ ง. 
 

ม.29 ว3 

60.  อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

  ก. นายทะเบียน 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ก. 
 

 

61.  บริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิระกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้  

  ก. ต้องมีหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียนตามจ านวนที่ 

                กฎหมายก าหนด 

  ข. ต้องด ารงไว้ซึ่งกองทุนตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด 

  ค. ต้องมีหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียนตามจ านวนที่ 

                ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และต้องด ารง ไว้ซึ่งเงินกองทุน 

                ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
            ง.  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน และไม ่           

ค าตอบ ค. 

 

ม.19 
ม.27 
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                 ต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนแต่อย่างใด 

62.  หลักทรัพย์ประกันที่บริษัทประกันภัยวางไว้กับนายทะเบียน มีวัตถุประสงค์ 

  ก. เพื่อให้เจ้าหนี้ของบริษัทประกันภัยยึดไปใช้หนี้เมื่อมีหนี้สิน 

  ข. เพื่อให้รัฐบาลยึดไปใช้หนี้ค่าภาษีอากร 

  ค. เพื่อไว้ใช้จ่ายคืนผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันภัยก่อนใครอื่น  

                เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันภัยร้องขอ 
          ง.    เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์ในอัน   
                ที่จะได้รับช าระหนี้เมื่อบริษัทประกันภัยเลิกกิจการ 

ค าตอบ ง. 
 

ม.26 ว2 

63.  เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยได้รับจากผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะน าไปลงทุนหาดอกผลได้ดังนี้ 

  ก. จะลงทุนอะไรก็ได้ เพื่อให้ได้ดอกผลมากที่สุด 

  ข. จะลงทุนได้เฉพาะตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

                 การประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด 

  ค. จะลงทุนได้เฉพาะตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

 ง.    จะลงทุนได้เฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร   
 

ค าตอบ ข. 
 

ม.3 

(พรบ.คปภ.) 
ม.28  

64.  กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

  ก. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ค. 

 

ม.63 ว3 
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65.  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัยที่นายทะเบียนออกให้กับผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องระบุชื่อบริษัทประกันภัยที่ผู้ย่ืนค าขอประสงค์

จะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นหรือไม่ 

  ก. ต้องระบุ เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของ  

                บริษัทประกันภัยใด 

  ข. ไม่จ าเป็นต้องระบุ 

  ค. จะระบุหรือไม่ก็ได้ 

 ง.    กฎหมายไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้แต่ประการใด 

ค าตอบ ก. 

 

ม.63 ว3 

66.  นายแดง ได้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้แล้ว นายแดงจะกระท าการต่อไปนี้ได้หรือไม่ 

  ก. กระท าการเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัยได้ทันที 

  ข. กระท าการเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัยได้  ต่อเมื่อได้รับ 

                ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนแล้ว 

ค.  กระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ทันที แต่ยังไม่ 

                มีสิทธิรับเบี้ยประกันภัย 

ง.  กระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ เมื่อได้รับ  

มอบหมายอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย 

ค าตอบ ข. 
 

ม.63 

67.  บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ย่อมกระท าการได้ดังต่อไปนี้ 

  ก. ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยได้ทุก 

                บริษัทประกันภัย 

  ข. ชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทประกัน 

                วินาศภัยได้ทุกบริษัท 

  ค. ชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท 

                ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน 

                วินาศภัยเท่านั้น 

ค าตอบ ค. 
 

ม.63 
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          ง.   ถูกทุกข้อ 

68.   นายขาว เคยเป็นบุคคลล้มละลาย บัดนี้ศาลได้ส่ังเพิกถอนค าส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว นายขาว ได้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกัน

วินาศภัยได้  ดังนี้ นายขาวมีสิทธิที่จะย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้หรือไม่ 

  ก. ได้ เพราะศาลได้ส่ังเพิกถอนค าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว 

  ข. ได้ โดยต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนก่อน 

  ค. ได้ โดยต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ  

                คลังก่อน 

 ง.   ไม่ได้ เพราะกฎหมายได้บัญญัติว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น 

                ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

ค าตอบ ก. 

 

ม.64(5) 

69.  ข้อใดเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัย 

  ก. ถูกศาลพิพากษาจ าคุกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา 

  ข. ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ค. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 

          ง.    ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ข. 
 

ม.64(5) 

70.  บริษัทประกันภัยจะมอบอ านาจให้ตัวแทนประกันวินาศภัย จา่ยเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ได้

หรือไม่ 

  ก. ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

                 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มิได้ห้ามไว้ 

  ข. ได้ โดยต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน 

  ค. ได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจตามแบบที่นายทะเบียน 

                ก าหนด 

 ง.    ไม่ได้ เพราะพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

ค าตอบ ง. 
 

ม.35 
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                 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามไว้ 

71.  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย ได้ก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้า

ประกันวินาศภัยจะได้รับอันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย  ส าหรับการประกันอัคคีภัย ในอัตรา

เท่าใด 

  ก. ไม่เกินร้อยละสิบ ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ข. ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ค. ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

 ง.    ไม่เกินร้อยละยี่สิบสาม ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

ค าตอบ ง. 
 

ม.37(6) 

72.  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกัน

วินาศภัย จะได ้รับอันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันทางทะเลและขนส่ง ใน

อัตราเท่าใด 

  ก. ไม่เกินร้อยละสิบ ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ข. ไม่เกินร้อยละสิบสาม ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ค. ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

          ง.    ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

ค าตอบ ข. 
 

ม.37(6) 
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73.  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกัน

วินาศภัย จะได ้รับอันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจใน

อัตราเท่าใด 

  ก. ไม่เกินร้อยละสิบ ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ข. ไม่เกินร้อยละสิบสอง ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ค. ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

          ง.    ไม่เกินร้อยละสิบแปด ของจ านวนเบี้ยประกันภัย  

ค าตอบ ง. 
 

ม.37(6) 

74.  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จที่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้า

ประกันวินาศภัย จะได้ รับอันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาค

บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ในอัตราเท่าใด 

  ก. ได้ไม่เกินร้อยละสิบ ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ข. ได้ไม่เกินร้อยละสิบสอง ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ค. ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

 ง.    ไม่มีข้อใดถูก 
 

ค าตอบ ข. 
 

ม.37(6) 

75.  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกัน

วินาศภัยจะได้รับอันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนประกันวนิาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ส าหรับการประกนัภัยสุขภาพ (เฉพาะการ

ประกันภัยโรคมะเร็ง) ในอัตราเท่าใด 

  ก. ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ข. ไม่เกินร้อยละสิบแปด ของจ านวนเบี้ยประกันภัยปีแรก 

  ค. ไม่เกินร้อยละส่ีสิบ ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

          ง.   ไม่เกินร้อยละย่ีสิบสาม ของจ านวนเบี้ยประกันภัยปีแรก 

ค าตอบ ข. 
 

ม.37(6) 
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76.  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกัน

วินาศภัย จะได ้รับอันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนประกนัวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุ ในอัตรา

เท่าใด 

  ก. ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ข. ไม่เกินร้อยละสิบแปด ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

  ค. ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

 ง .   ไม่เกินร้อยละยี่สิบสาม ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

ค าตอบ ข. ม.37(6) 

77.  ใบค าขอเอาประกันภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัย ให้ผู้เอาประกันภัยกรอกเพื่อแถลงข้อเท็จจริงนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียน หรือไม่ 

  ก. ต้องรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

  ข. ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

  ค. ตามพระราชบัญญัติประกนัวนิาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไข 

                เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)  

                พ.ศ. 2551 ไม่ได้ก าหนดไว้ 

 ง.    ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 

ค าตอบ ก. ม.29 
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78.  อัตราเบี้ยประกันภัยที่เคยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขอัตราเบี้ย ประกันภัยนั้น ได้หรือไม่ 
  ก. แก้ไขได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ 

                กระทรวงการคลัง 

  ข. แก้ไขได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง  

                การคลัง 

  ค. แก้ไขไม่ได้เพราะพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย  

                พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน 

                วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551ห้ามไว้ 

 ง.   แก้ไขได้เพราะเป็นอ านาจของนายทะเบียน 

ค าตอบ ง.    ม.30 

79.  ตามพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามมิให้

บริษัทประกันภัยรับประกันอคัคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตท่ีนายทะเบียนก าหนด โดยมีจ านวนเงิน

เอาประกันภัยภัยเกินกว่า 

  ก. ร้อยละ 10  ของเงินกองทุน 

  ข. ร้อยละ 20 ของเงินกองทุน 

  ค. ร้อยละ 25 ของเงินกองทุน 

 ง.    ร้อยละ 30 ของเงินกองทุน 

ค าตอบ ก.  
 

ม.31 (2)(ก) 

80.  ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 นอกจาก

เงินค่าจ้าง หรือบ าเหน็จที่บริษัทประกันภัยจ่ายตามปกติแล้วบริษัทประกันภัยจะจ่ายอะไร ให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้า 

ประกันวินาศภัย  

  ก. ให้ค่าตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศ 

  ข. ให้เงินสดหรือของตอบแทนพิเศษ 

  ค. จ่ายตามข้อ ก. และข้อ ข. ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 

                นายทะเบียน 

ค าตอบ ง.    ม.31(7) 
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          ง.    จ่ายตามข้อ ก. และข้อ ข. ไม่ได้  

  81.   ตามพระราชบัญญัติประกนัวนิาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บริษัท

ประกันภัยจะจ่ายเงินค่านายหน้า หรือค่าตอบแทนล่วงหน้าส าหรับงานที่ยังไม่ได้ท าให้แก่บริษัทประกันภัย ได้หรือไม่ 

  ก. ได้ เพราะเป็นส่ิงจูงใจ 

  ข. ได้ เพราะเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย 

  ค. ได้ แต่ต้องได้รับความอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน 

 ง.    ไม่ได้ เพราะพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

                 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย  

                 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามไว้ 

ค าตอบ ง.  
 

ม.31(8) 

82.  นายมากเป็นบุคคลที่ช่วยให้มีการท าสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย แต่นายมากไม่ได้เป็นตัวแทนหรือ
นายหน้าของบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยจะจ่ายบ าเหน็จให้แก่นายมาก ได้หรือไม่ 

  ก. จ่ายได้ เพราะนายมากช่วยให้มีการท าสัญญาประกันภัย 

  ข. จ่ายได้ เพราะนายมากได้กระท าการเป็นตัวแทนประกัน 

                วินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว 

  ค. จ่ายไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

                พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน 

                วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551ห้ามไว้ 

          ง.   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 

ค าตอบ ค.   ม.31(9) 
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83.  บริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ อันเป็นผลประโยชน์นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้

หรือไม่ 

  ก. จ่ายได้ เพราะเป็นประโยชนแ์ก่ผู้เอาประกันภัย 

  ข. จ่ายได้ เพราะบริษัทประกันภัยได้ตกลงว่าจะจ่ายให้เป็น 

                กรณีพิเศษแม้กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ระบุให้ความ 

                คุ้มครองไว้ 

  ค. จ่ายไม่ได้ เพราะ พระราชบญัญัติประกันวินาศภัย  

                พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน 

                วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามไว้ 

          ง.   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข. 

ค าตอบ ค.   ม.31(11) 

84.  การเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย การย้ายท่ีตั้งส านักงานใหญ่และที่ตั้งของส านักงานสาขาของบริษัทประกันภัย จะต้องได้รับอนุญาต

จากผู้ใด 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.    คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
                ประกันภัย 

ค าตอบ ค.    
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85.  ผู้ใดสามารถใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ประกันวินาศภัย” ได้ 

  ก. บริษัทประกันภัย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ 

                กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

  ข. สมาคมท่ีมีสมาชิกส่วนมากเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือ 

                นายหน้าประกันวินาศภัย 

  ค. สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกส่วนมากเป็น 

                พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทประกันภัย 

 ง.    ถูกทุกข้อ  

ค าตอบ ง. ม.

18(1)(3)(4) 

86.  บริษัทประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบท้าย หรือโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียน ต้องระวางโทษ 

  ก. ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

  ข. ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

  ค. ปรับไม่เกิน  250,000 บาท  

          ง.    ปรับไม่เกิน 300,000 บาท 

ค าตอบ ง.   ม.90,ม.29 

87.  ข้อห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท า คือ  

  ก. ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

  ข. ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนโดย 

                ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

  ค. เก็บเงินสดไว้ที่อื่นนอกจากเก็บไว้ท่ีส านักงานของบริษัท 

                ประกันภัย 

          ง.   ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. ม.31(5) 
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88.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในกรณีใด 
          ก. เมื่อปรากฎว่าบริษัทประกันภัยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน 

  ข. เมื่อบริษัทประกันภัยหยุดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

                โดยไม่มีสาเหตุอันสมควร 

  ค. เมื่อบริษัทประกันภัยประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ง.   ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. ม.59 

(1)(3)(4) 

89.  ตัวแทนประกันวินาศภัยท าสัญญาประกันวินาศภัยในนามของบริษัทประกันภัยได้หรือไม่อย่างไร 

  ก. กระท าได้เมื่อได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท 

                ประกันภัย 

  ข. กระท าได้เมื่อได้รับมอบอ านาจหนังสือจากสมาคมประกัน 

                วินาศภัย 

  ค. กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

          ง.    ท าไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

ค าตอบ ก. ม.66 ว1 

90.  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้ใช้ได้โดย ก าหนดระยะเวลาเท่าใด 

  ก. ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  ข. ให้มีอายุสองปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  ค. ให้มีอายุหกเดือน นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 

 ง.    มีอายุตลอดชีพของตัวแทน 

ค าตอบ ก. ม.72 ว1 
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91.  ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ในกรณีใด 

  ก. กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 

                ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

                พระราชบัญญัติวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ข. ขาดคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ 

      นายหน้าประกันวินาศภยั 

          ค.   ด าเนินงานก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจก่อให้เกิดความ 

                เสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย                  

          ง.    ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง. 

 

ม.76 

92.  กรณีใดดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการประวิงการจา่ยค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย 
  ก. จ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 

  ข. เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่า 

                สินไหมทดแทน แต่บริษัทประกันภัยไม่ปฏิบัติตามค า 

                พิพากษาของศาลจนพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับ 

  ค. ไม่ปฎิบัติตามสัญญาประนีประนอมท่ีจะชดใช้ค่าสินไหม 

                ทดแทน 

 ง.    ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง.    
 

ม.36 ว2 
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93.  บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  หรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

  ก. นายทะเบียนเห็นสมควรหรือบริษัทประกันภัยร้องขอ 

  ข. นายทะเบียนเห็นสมควรหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 

                ร้องขอ 

  ค. นายทะเบียนเห็นสมควรหรือผู้เอาประกันภัยร้องขอ 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

ค าตอบ ก.   
 

ม.29 ว2 

94. ในกรณีที่บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยโดยที่แนบ หรือใส่ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียน ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทประกันภัยต้องรับผิดดังนี้ 

  ก. ให้บริษัทประกันภัยปฎิบัติตามข้อตกลงในกรมธรรม์ 

                ประกันภัย 

  ข. บอกเลิกสัญญาประกันภัย 

  ค. ให้บริษัทประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมด 

 ง.    ถูกทุกข้อ 

ค าตอบ ง.    
 

ม.29 ว4 

95.  นายแก้วได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 ดังนี้ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ของ

นายแก้วมีอายุใช้ได้ถึง 

  ก. 31 สิงหาคม 2542 

  ข. 1 กันยายน 2542 

  ค. 1 ตุลาคม 2542 

          ง.    31 สิงหาคม 2543 

ค าตอบ ก.   
 

ม.72 ว1 
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96.  นายสมชายตัวแทนประกันวินาศภัยได้ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ต่างประเทศ ดังนี้จะมีผลกระทบต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

หรือไม่อย่างไร 

  ก. ไม่มีผลกระทบ 

  ข. เป็นเหตุให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตในปีถัดไป 

  ค. ท าให้ใบอนุญาตของนายสมชายส้ินสุดลง 

          ง.    เป็นเหตุให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 

                ตัวแทนประกันวินาศภัยได้ เพราะขาดคุณสมบัติในการเป็น 

                ตัวแทนประกันวินาศภัย 

ค าตอบ ง.    
 

ม.76 (2) 
ม.64 (2) 

97.  ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้ใดท าสัญญาประกันภัย โดยไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัยต้องระวางโทษ 

  ก. จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้ง 

                จ าทั้งปรับ 

  ข. จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง 

                จ าทั้งปรับ 

          ค.   จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง 

      จ าทั้งปรับ 

  ง. จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า 

                ทั้งปรับ  

ค าตอบ ง.    
 

ม.66 ว1 
ม.100 

98.  บริษัทประกันภัย จะขออนุญาตเปิดสาขาจะต้องย่ืนค าขออนุญาตต่อผู้ใด 

         ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ค.  
 

ม.16 
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99. บริษัทประกันภัยมีความประสงค์จะย่ืนค าขออนุญาตย้ายส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาต้องย่ืนต่อผู้ใด 

         ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

  ค. นายทะเบียน 

 ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ค.    
 

ม.16 

100.  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อ านาจ

ผูใ้ดเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

         ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  ข. ปลัดกระทรวงการคลัง   

  ค. คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ 

                ธุรกิจประกันภัย 

 ง.    นายทะเบียน 

ค าตอบ ค.  
 

ม.3 คปภ. 
ม.36 ว2 

101.  ผู้ซ่ึงบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัย กับบริษัทประกันภัย หมายถึงบุคคลใด 

  ก. ตัวแทนประกันวินาศภัย 

  ข. นายหน้าประกันวินาศภัย 

  ค. พนักงานประกันวินาศภัย 

          ง.    ผู้จัดการหน่วยประกันวินาศภัย 

ค าตอบ ก. 
 

ม.4 ว6 

102.   ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 เป็นใคร 

          ก. นายทะเบียน 

  ข. เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ 

                ธุรกิจประกันภัย 

ค าตอบ ค.  

 

ม.3 คปภ. 
ม.5  
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  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง 

103.  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 แต่งตั้งโดยบุคคลใด 

          ก. นายทะเบียน 

  ข. เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ 

                ธุรกิจประกันภัย 

  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ง.    ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ค.  

 

ม.3 คปภ. 
ม.5 

104.  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย จะต้องไม่เป็นบุคคลใด ดังต่อไปนี้ 

  ก. พนักงานหรือลูกจ้างในบริษัทประกันภัย 

  ข. ผู้จัดการในบริษัทประกันภัย 

  ค. กรรมการผู้จัดการในบริษัทประกันภัย 

          ง.    นายหน้าประกันวินาศภัย 

ค าตอบ ง. ม.63 (6) 

105.  บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวนิาศภัยได้ 

  ก. ผู้เยาว์ 

  ข. บุคคลวิกลจริต 

  ค. เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ง.    ผู้เคยต้องโทษจ าคุก 1 เดือนในความผิดลหุโทษ 

ค าตอบ ง. 
 

ม.63 

(1)(3)(4) 
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106.  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมีก าหนดอายุกี่ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตครั้งแรก 

         ก. 1 ป ี

  ข. 2 ป ี

  ค. 3 ป ี

          ง.    4 ป ี
 

ค าตอบ ก. 

 

ม.72 

107.  ผู้ใดมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

      ก. นายทะเบียน 

 ข. พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

      ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ก. 

 

ม.76 

118. ผู้ใดมีอ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 
      ก. นายทะเบียน 

 ข. พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

      ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค าตอบ ก. 
 

ม.65 

109.   เมื่อผู้ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนค าขอต่อใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาใด 

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 

  ก. 1 เดือน 

  ข. 2 เดือน 

  ค. 3 เดือน 

          ง.    6 เดือน 

ค าตอบ ข. 
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110.  กรณีตัวแทนประกันวินาศภัยรายใด ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บุคคลดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร 

  ก. นายทะเบียน 

  ข. คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

                ประกันภัย 

  ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ง.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

ค าตอบ ข. 
 

ม.3 
ม.77 

111.  การอุทธรณ์กรณีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย จะต้องอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาใด 

  ก. 15 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง 

  ข. 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 

  ค. 30 วัน นับแต่วันมีค าสั่ง 

 ง.    30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 

ค าตอบ ข. 

 

ม.77 
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112.  ตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถท าสัญญาประกันวินาศภัยในนามบริษัทประกันภัยได้ เมื่อใด 

  ก. เมื่อได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

  ข. เมื่อมีคุณสมบัติเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยครบถ้วน 

  ค. เมื่อได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย 

 ง.   เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานบริษัทประกันภัยแล้ว 

 

ค าตอบ ค. 
 

ม.66 

113.  ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้หากด าเนินการ ท าให้เกิดความเสียหายต่อ

บุคคลใด 

  ก. ผู้เอาประกันภัย 

  ข. ผู้รับประโยชน์ 

  ค. ประชาชนทั่วไป 

          ง.    ถูกทุกข้อ 

 

ค าตอบ ง. 
 

ม.76(3) 

114.  บุคคลใดกระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ต้องระวางโทษเท่าใด 

  ก. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ 

                ทั้งจ าทั้งปรับ 

  ข. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือ 

                ทั้งจ าทั้งปรับ 

  ค. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือ 

                ทั้งจ าทั้งปรับ 

 ง.    จ าคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ า 

                 ทั้งปรับ 

ค าตอบ ค. 

 

ม.63 ว1 
ม.99 
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115.  หากตัวแทนวินาศภัยไม่แสดงใบอนุญาตการเป็นตัวแทนทุกครั้งที่มีการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยหรือรับเบี้ยประกันภัย

ในนามบริษัทต้องมีโทษดังนี้  

 ก.   ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

ข.   ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

     ค.   ปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 

           ง.   ปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท 

ค าตอบ ค. 

 

ม.66/1 
ม.100/1 
 

116.  หากตัวแทนประกันวินาศภัยไม่ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท ต้องมีโทษดังนี้ 

 ก.   ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

ข.   ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

     ค.   ปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 

           ง.   ปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท 
 
 
 

ค าตอบ ค. 

 

ม.66/1 ว2 
ม.100/1 

117.  หากตัวแทนประกันวินาศภัยน าข้อความหรือภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวนให้

บุคคลท าสัญญาประกันภัย และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัย ต้องมีโทษดังนี้ 

           ก.   จ าคุกไม่เกินสองเดือน 

ข.   จ าคุกไม่เกินสามเดือน 

     ค.   จ าคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือ 

           ทั้งจ าทั้งปรับ 

     ง.    จ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

      ทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ค าตอบ ง. 

 

ม.30/1 ว2 
ม.100/1 ว2 



 44 

118.  หากตัวแทนประกันวินาศภัยไม่ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และเป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัย ต้องมีโทษดังนี้ 

           ก.   จ าคุกไม่เกินสองเดือน 

ข.   จ าคุกไม่เกินสามเดือน 

     ค.   จ าคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือ 

           ทั้งจ าทั้งปรับ 

     ง.    จ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

      ทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ค าตอบ ง. 
 

ม.66/1 
ม.100/1 ว2 

 


