วิชาพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ( เฉลย )
1) ผู ้ทีถ
่ ก
ู ศาลพิพากษาถึงทีส
่ ด
ุ ให ้จาคุกในความผิดดังต่อไปนี้ จะทาให ้ขาดคุณสมบัตใิ นการ
ขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยคือ ?
ก) ลักทรัพย์
ข) ชงิ ทรัพย์
ค) ฆ่าคนตาย
ง) ถูกทงข้
ั้ อก. และข้อข.
2) ข ้อต่อไปนี้ ข ้อใดเป็ นเหตุให ้ขาดคุณสมบัตใิ นการขอรับในอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศ
ภัย
ิ ล ้นพ ้นตัว
ก) เป็ นผู ้มีหนีส
้ น
ข) เป็ นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่ นเฟื อน ไม่สมประกอบ
ค) เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
ง) ถูกทงข้
ั้ อก. และข้อค.
3) ข ้อใดต่อไปนี้ เป็ นคุณสมบัตข
ิ องผู ้ขอรับในอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย
ก) บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ
ข) มีภม
ู ล
ิ าเนาในประเทศไทย
ค) ไม่เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
ง) ถูกทุกข้อ
4) ข ้อใดเป็ นเหตุให ้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย
ก) ถูกศาลพิพากษาจาคุกข ้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ข) ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ค) เป็ นผู ้ป่ วยโรคพิษสุราเรือ
้ รัง
ง) ถูกทุกข ้อ
ึ ษาชน
ั ้ ประถมศก
ึ ษาปี ท4
5) น.ส.แดงจบการศก
ี่ จะขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าวินาศภัยได ้
หรือไม่
ก) ไม่ได ้
ข) ได ้ ถ ้านายทะเบียนเห็นสมควร
ค) ได้ ถ้าสอบความรูเ้ กีย
่ วก ับประก ันวินาศภ ัยได้ เพราะกฎหมายไม่ได้กาหนดไว้
ง) ได ้ ถ ้าบริษัทประกันภัยทีต
่ นประสงค์จะเป็ นนายหน ้าวินาศภัยยินยอม
ิ ธิขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยได ้
6) บุคคลประเภทใดบ ้างทีม
่ ส
ี ท
ก) บุคคลธรรมดา
ข) นิตบ
ิ ค
ุ คล

ค) เป็นได้ทงบุ
ั้ คคลธรรมดา และนิตบ
ิ ค
ุ คล
ง) ถูกทุกข ้อ
7) นายหน ้าประกันวินาศภัย จะรับเบีย
้ ประกันภัยในนามบริษัท ได ้หรือไม่
ก) ได ้ โดยไม่ต ้องรับมอบอานาจจากบริษัท
ข) ได ้ โดยได ้รับมอบอานาจจากบริษัท
ื จากบริษ ัท
ค) ได้ โดยได้ร ับมอบเป็นหน ังสอ
ง) ไม่ได ้
ั ญาประกันวินาศภัยในนามบริษัท ได ้หรือไม่
8) นายหน ้าประกันวินาศภัย จะทาสญ
ก) ได ้ โดยไม่ต ้องรับมอบอานาจจากบริษัท
ข) ได ้ โดยได ้รับมอบอานาจจากบริษัท
ื จากบริษัท
ค) ได ้ โดยได ้รับมอบเป็ นหนั งสอ
ง) ไม่ได้
9) น.ส.เจน เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย ได ้กระทาการรับเบีย
้ ประกันในนามบริษัท โดยมิได ้รับ
ื จากบริษัท จะมีโทษสถานใด
มอบอานาจเป็ นหนังสอ
ก) จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ข) จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปร ับไม่เกินสองแสนบาท หรือทงจ
ั้ าทงปร
ั้
ับ
ค) จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ง) จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินห ้าหมืน
่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ื มอบอานาจให ้นายหน ้าประกันวินาศภัยรับเบีย
10) หนังสอ
้ ประกันภัยแทนบริษัท ต ้องทาตาม
แบบทีผ
่ ู ้ใดกาหนด
ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง (ผู ้รักษาการตาม พ.ร.บ.)
ข) ปลัดกระทรวงการคลัง
ค) นายทะเบียน (เลขาธิการ คปภ.หรือผูซ
้ งึ่ เลขาธิการ คปภ.มอบหมาย)
ง) บริษัทประกันภัย
11) ผู ้ได ้รับใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย ได ้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองวาระติดต่อกัน
แล ้ว และได ้ยืน
่ คาขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตทีอ
่ อกในคราวต่อไป จะมีกาหนดอายุกป
ี่ ี
ก) 1 ปี
ข) 2 ปี
ค) 3 ปี
ง) 5 ปี
12) การยืน
่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน ้าประกันวินาศภัย จะต ้องยืน
่ คาขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามแบบทีผ
่ ู ้ใดกาหนด

ก) นายทะเบียน
ข) ปลัดกระทรวงการคลัง
ค) บริษัท
ง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ิ้ สุดลงในกรณีใด
13) ใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย จะสน
ก) ขาดต่ออายุใบอนุญาต
ข) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ี ชวี ต
ค) ผู ้ได ้รับใบอนุญาตเสย
ิ
ง) ถูกทุกข้อ
14) ผู ้มีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยคือ
ก) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ข) นายทะเบียน
ค) ปลัดกระทรวงการคลัง
ง) ศาล
15) นายทะเบียนมีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย เมือ
่ ปรากฎต่อนาย
ทะเบียน
ก) ติดยาเสพติดให ้โทษ
ข) ฝ่าฝื นพระราชบ ัญญ ัติประก ันวินาศภ ัย พ.ศ.2535 (ฉบ ับแก้ไข พ.ศ.2551)
ิ ล ้นพ ้นตัว
ค) มีหนีส
้ น
ง) ถูกทุกข ้อ
16) เมือ
่ นายทะเบียนสงั่ เพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยของผู ้ใดแล ้ว นาย
ทะเบียนจะต ้องแจ ้งคาเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย ให ้ผู ้นัน
้ ทราบหรือไม่
ก) ต้องแจ้งให้ทราบ
ข) ไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ค) ขึน
้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของนายทะเบียน
ง) ไม่ต ้องแจ ้งแต่แจ ้งให ้บริษัททีผ
่ ู ้นัน
้ เป็ นนายหน ้าทราบ
17) นายหน ้าประกันวินาศภัยทีถ
่ ก
ู นายทะเบียนสงั่ เพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน ้าประกันวินาศ
ภัย อาจยืน
่ อุธรณ์คาสงั่ เพิกถอนในอนุญาต ได ้ภายในกาหนดเวลากีว่ น
ั นั บแต่วน
ั ทีไ่ ด ้ทราบคาสงั่
ก) 15 ว ัน
ข) 30 วัน
ค) 60 วัน
ง) 90 วัน

18) ผู ้มีอานาจพิจารณาอุธรณ์คาสงั่ เพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียนคือ
ก) นายทะเบียน
ข) ปลัดกระทรวงการคลัง
ค) ศาล
ง) ร ัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงการคล ัง
ื่ ของบุคคลใด
19) กรมธรรม์ประกันภัยต ้องลงลายมือชอ
ื่ ของผู ้จัดการบริษัท
ก) ต ้องลงลายมือชอ
ื่ ของผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบอานาจเป็ นหนั งสอ
ื ให ้ลงลายมือชอ
ื่ ในกรมธรรม์
ข) ต ้องลงลายมือชอ
ประกันภัยแทนบริษัท
ื่ ของกรรมการผูม
ค) ต้องลงลายมือชอ
้ อ
ี านาจผูกพ ันบริษ ัท ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้
หรือผูจ
้ ัดการสาขาของบริษ ัทต่างประเทศ ตามทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประก ันภ ัย
ง) ไม่มค
ี าตอบทีถ
่ ก
ู ต ้อง
20) ตามพระราชบัญญัตป
ิ ระกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ในกรณีทน
ี่ ายหน ้าประกันวินาศภัยได ้รับมอบ
กรมธรรม์ประกันภัย จากบริษัทเพือ
่ สง่ มอบให ้แก่ผู ้เอาประกันภัย ในกรณีนใี้ ห ้
ั ฐานว่า ผูเ้ อาประก ันภ ัยรายนนได้
้ ประก ันภ ัยให้แก่บริษ ัทประก ันภ ัย
ก) สนนิ
ั้
ชาระเบีย
แล้ว
ข) ถือว่าผู ้เอาประกันภัยรายนัน
้ ยังมิได ้ชาระเบีย
้ ประกันภัยให ้แก่บริษัท
ค) ถือว่าผู ้เอาประกันภัยรายนั น
้ ได ้ชาระเบีย
้ ประกันภัยให ้แก่บริษัทแล ้ว
ง) ไม่มข
ี ้อใดถูก
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