1. นายสมคิด เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริ ษทั ประกันภัยแห่งหนึง จูงใจผูเ้ อาประกันภัยให้ทาํ ประกันภัยกับตน
โดยให้เหตุผลว่า บริ ษทั ประกันภัยคูแ่ ข่งเป็ นบริ ษทั ประกันภัยทีมีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนล่าช้า หากทําแล้วบริ ษทั
ประกันภัยคู่แข่งอาจจะทําให้เกิดปั ญหาในอนาคต ดังนี ท่านเห็ นว่า การกระทําของนายสมคิด ถูกหรื อไม่
ก. ถูกต้อง เพราะเป็ นวิธีการทางการแข่งขันอย่างหนึ ง
ข. ถูกต้อง เพราะบริ ษทั ประกันภัยของนายสมคิด เป็ นบริ ษทั ประกันภัยทีมีฐานะมันคง
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็ นการให้ ร้ายผู้อืน
ง. ไม่ถูกต้อง แต่สามารถทําได้เพือความสําเร็ จ
2. ปั จจุบนั ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจประกันภัยมีปริ มาณมากและทันต่อสถานการณ์ ทุกคนสามารถรับรู ้ถึงสภาพธุรกิจของ
บริ ษทั ประกันภัยได้จากสื อซึ งเป็ นสิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์ เน็ ต ตัวแทนประกันวินาศภัยจึ งได้ใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารนี มาเป็ นปัจจัยในการหาประกันภัย ด้วยการเปรี ยบเทียบฐานะการเงิน รายได้ ของบริ ษทั ประกันภัยทีตนสังกัด
กับบริ ษทั ประกันภัยอืน โดยให้ลูกค้า สําคัญผิดในฐานะการเงินของบริ ษทั ประกันภัยอืนทีแย่กว่าบริ ษทั ประกันภัยทีตน
สังกัด ท่านเห็นว่าการใช้ขอ้ มูลข่าวสารดังกล่าวของตัวแทนประกันวินาศภัย ถูกต้องหรื อไม่อย่างไร
ก. ถูกต้อง เพราะเป็ นความสามารถของตัวแทนประกันวินาศภัยทีรู ้จกั ใช้ขอ้ มูลให้เป็ นประโยชน์
ข. ถูกต้อง เพราะในการแข่ งขันจําเป็ นต้องให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ ลกู ค้ าเพื อการตัดสิ นใจ
ค. ถูกต้อง เพราะข้อมูลข่าวสารเหล่านี เป็ นข้อมูลเปิ ดเผยใครๆ ก็สามารถนําไปใช้ได้
ง. ผิดทุกข้อ
3. ปัญหาทีเกิดจากตัวแทนประกันวินาศภัยมากที สุด คือการเก็บเบียประกันภัยแล้วไม่ส่งให้บริ ษทั ประกันภัยในทันที ใน
ฐานะทีเป็ นตัวแทนประกันภัยมืออาชีพ ท่านจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร
ก. ไม่กระทําพฤติกรรมดังกล่าว โดยไม่จ ําเป็ น
ข. เปิ ดเผยความจริ งกับผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั ประกัน ภัย ว่าบางครังจําเป็ นต้องส่งเบียประกันภัยช้า
ค. ชักชวนเพื อนร่ วมอาชีพไม่ให้ส่งเบียประกันภัยช้า
ง. พยายามให้ ข้อมูลแก่ ลูกค้ าว่ า ควรตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยคนอืนๆ
4. สิ งที ตัวแทนประกัน วินาศภัยพึงปฏิบตั ิในการชีแจงผูเ้ อาประกันภัยสําหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย คือ
ก. ชี แจงรายละเอียดของความเสี ยง จํานวนเงินเอาประกันภัย ข้อคุ้มครอง ข้อยกเว้ นที เปลียนแปลง เบี ยประกันภัย
รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ ต่างๆ
ข. ชีแจงให้ผเู ้ อาประกันภัยอ่านรายละเอียด มิฉ ะนันจะมีผลต่อการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
ค. กรมธรรม์ประกันภัยจะถูกส่งและระบุรายละเอียดตามทีผูเ้ อาประกันภัยต้องการ
ง. ตัวแทนประกันวินาศภัย เป็ นผูม้ ีหน้าที ดูแลรายละเอียดของความเสี ยงภัย ให้ผเู ้ อาประกันภัย
5. นายเก่งกาจ เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย ที เชือมันว่าตนเองมีความรู ้ความสามารถมากกว่าคนอืน เพราะจบการศึกษา
ด้านธุรกิจประกันภัยจากต่างประเทศ ดังนัน จึ งไม่สนใจในการศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพประกันวินาศภัยเพิมเติม ดังนี
ท่านคิดว่านายเก่งกาจ ทําถูกหรื อไม่
ก. ถูก เพราะนายเก่งกาจ เป็ นผูม้ ีความรู ้มากพอแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องศึกษาเพิมเติม
ข. ถูก เพราะอย่างไรก็ตามไม่มีใครเก่งกว่านายเก่งกาจอีกแล้ว
ค. ไม่ถูก เพราะความรู้ ที มีอาจลืมเลือนหรื อมีเพิ มขึนใหม่ จําเป็ นต้ องศึกษาอยู่เสมอ
ง. ไม่ถูก เพราะหลักการประกันวินาศภัยของต่างประเทศอาจไม่เหมือนกับในประเทศไทย
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6. นายแซมตกลงทําประกันภัยโจรกรรม และได้ชาํ ระเบียประกันภัยผ่านนายซุ ง ซึ งเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย นายซุ ง
เห็ นว่าบริ ษ ทั ประกันภัยมักจะทวงถามเรื องเบี ยประกันภัยหลัง 30 วันไปแล้ว ดังนันจึงนําเงินนันไปใช้ส่วนตัวก่อน
และจะนําเงินส่งคืนบริ ษทั ประกันภัยในทันที ทีมีการทวงถาม ท่านคิดว่าการกระทําของ นายซุ ง ถูกหรื อไม่
ก. ถูก เนื องจากไม่เกิดผลเสี ยต่อ นายแซม และบริ ษทั ประกันภัย
ข. ผิ ด เนืองจาก นายซุง ไม่ ซือสั ตย์ ต่อ นายแซม และบริ ษทั ประกันภัย
ค. ผิด เนื องจาก นายซุง ควรบอกกล่าว นายแซม ก่อน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
7. นายสมศักดิ เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยทีมีความสามารถสูงของบริ ษทั ประกันภัยประกันวินาศภัยแห่ งหนึ ง ได้
ชักชวนให้เพือนชือ นายทรงพล ซึ งกําลังตกงานเนื องจากเศรษฐกิจตกตํา มาช่วยขายประกันวินาศภัยให้ตน โดยมี
เงือนไขว่า ถ้า นายทรงพล หาลูกค้าได้ 1 ราย ตนจะจ่ายเงินให้ 1,000 บาท ทังนี นายสมศักดิ ได้อบรมเทคนิ คการขาย
ให้นายทรงพลอย่างเข้มข้น หลังจากทีนายทรงพล หาลูกค้าได้ 2-3 ราย ก็เกิดความคิดว่า ถ้าตนเป็ นตัวแทนประกัน
วินาศภัยก็ค งจะได้รับตอบแทนมากกว่านี จึ งสอบเข้าเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยบริ ษทั ประกันภัยเดียวกับ นาย
สมศักดิ โดยไม่ได้บอกให้ นายสมศักดิ รู ้ เมือ นายสมศักดิ มีลูกค้าแจ้งความประสงค์จะทําประกันวินาศภัยมาก นาย
สมศักดิ ก็ให้ นายทรงพล ไปช่วยทําหน้าทีแทน และเมือลูกค้าตกลงทําประกันวินาศภัย นายทรงพล จะให้ลกู ค้ากรอก
ใบคําขอทําประกันวินาศภัยเป็ นลูกค้าของตน และกลับมาบอกนายสมศักดิ ว่า ลูกค้าไม่ยอมทําประกันวินาศภัยแล้ว
ท่านคิดว่าการกระทําของนายทรงพล ผิดจรรยาบรรณหรื อไม่
ก. ผิ ด เพราะ นายทรงพล มีผลประโยชน์ ขัดแย้ งและไม่ซือสั ตย์ ต่อเพื อนร่ วมงาน
ข. ผิด เพราะ นายทรงพล ไม่ซือสัตย์ต่อผูเ้ อาประกันภัย
ค. ไม่ผิด เพราะ นายทรง ทําผิดจรรยาบรรณก่อน
ง. ไม่ผิด เพราะ ผูเ้ อาประกันภัยตกลงทําประกันวินาศภัยกับนายทรงพลเอง
8. ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องรักษาข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ อาประกันภัย ท่านคิดว่าความหมายในข้อใดเป็ นความหมายที
ถูกต้อง
ก. ข้อมูลส่ วนตัวที ได้จากการเปิ ดเผยจากผูเ้ อาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องลงบันทึ กและส่ งให้บริ ษทั
ประกันภัยเก็บเป็ นความลับ
ข.ข้ อมูลส่ วนตัวที ได้จากการเปิ ดเผยจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องถือเป็ นความลับอย่ างยิง ไม่นาํ ไป
เปิ ดเผยต่ อบุคคลใด หรื อ
แสวงหาผลประโยชน์
ค. ข้อมูลส่ วนตัวที ได้จากการเปิ ดเผยจากผูเ้ อาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถเปิ ดเผยได้ จนกว่าจะได้รับ
การอนุญาตจากบริ ษทั
ประกันภัย
ง. ข้อมูลส่ วนตัวที ได้จากการเปิ ดเผยจากผูเ้ อาประกันภัย สามารถเปิ ดเผยได้ถา้ ไม่กระทบต่อผูเ้ อาประกันภัย
9. การเป็ นตัวแทนประกันวิน าศภัยทีดี ต้องดํารงตนให้เป็ นทียอมรับจากบุคลากรร่ วมวิชาชีพ ตัวแทนประกันวินาศภัย
ควรปฏิบตั ิตวั เช่นไร
ก. ขายประกันวินาศภัยให้ได้เบียประกันภัยมากที สุด เพื อให้ได้ผลงานและการเลือนตําแหน่งโดยเร็ ว
ข. ขายประกันวินาศภัย โดยเน้นการให้ได้มาซึ งกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่
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ค. ขายประกันวิน าศภัย โดยเป็ นการเป็ นแบบอย่ างในการบริ การลูกค้ าตรงความต้ องการ เกิ ดประโยชน์ ทังผู้เอา
ประกันภัยและบริ ษัทประกันภัย
ง. ขายประกันวินาศภัยให้ได้เบียประกันภัยมากที สุด เพื อเป็ นแบบอย่างตัวแทนประกันวินาศภัยที มีความอดทนน่ ายก
ย่อง
10. ข้อใดตรงกับความหมายของตัวแทนประกันวินาศภัยทีมีจรรยาบรรณในการรักษาภาพพจน์ของบริ ษทั ประกันภัย
ก. ประพฤติตนอย่างในระเบียบวินัยขององค์กร
ข. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ างที ดี มีพ ฤติกรรมเป็ น มืออาชีพ ให้ บริ การที ได้ มาตรฐานแก่ ลูกค้ า เป็ นที ยอมรั บ
ค. ประพฤติตนอยู่ในกติกาของสมาคมประกันภัยต่างๆ
ง. ให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ประกันภัยในทุกๆ ด้าน
11. ข้อใดมิใช่หน้าทีของผูเ้ อาประกันภัย
ก. หน้าทีเปิ ดเผยข้อความจริ ง
ข. หน้าบอกกล่าวการเกิดวินาศภัย
ค. หน้าทีป้ องกันรักษาทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
ง. หน้ าทีในการรั บช่ วงสิ ทธิ
12. ข้อใดเป็ นผลที เกิดจากสภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard)
ก. ทําให้สญั ญาประกันภัยสิ นสุ ดลง
ข. ทําให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งชําระเบียประกันภัย
ค. ทําให้ ผ้ รู ั บประโยชน์ เสี ยสิ ทธิ ในการรั บประโยชน์
ง. ถูกทุกข้อ
13. คนทีกลัวจะเสี ยชีวิตเพราะเครื องบินตก เลยตัดสิ นใจไม่เดินทางโดยเครื องบิน ตลอดชีวิต ถือเป็ นการจัดการการเสี ยงภัย
โดยวิธีใด
ก. การหลีกเลียงการเสี ยงภัย
ข. การลดการเสี ยงภัย
ค. การป้ องกันการเสี ยงภัย
ง. การโอนความเสี ยงภัย
14. ภัยใดต่อไปนี เกิดจากบุคคล (Human Perils)
ข. การฉี ดนําเพื อดับไฟของพนักงานดับเพลิง
ก. ระเบิดจากแก๊สหุ งต้มอาหาร
ค. การวางเพลิง
ง. ผิดทุกข้อ
15. ความหมายของตึกแถวในการประกันอัคคีภยั มาตรฐานหมายถึง
ก. อาคารที ก่ อสร้ างเป็ นแถวยาวตังแต่สองคูหาขึนไปมีผนังร่ วมแบ่ งอาคารเป็ นคูหา
ํ า 3 ชัน มีผนังร่ วมแบ่งอาคารเป็ นคูหา
ข. อาคารทีก่อสร้างเป็ นแถวยาวตังแต่สองคูหาขึนไปไม่ตากว่
ค. อาคารทีก่อสร้างเป็ นแถวยาวตังแต่สามคูหาขึนไปมีผนังร่ วมแบ่งอาคารเป็ นคูหา
ง. อาคารทีก่อสร้างเป็ นแถวยาวตังแต่สามคูหาขึนไปไม่ตากว่
ํ า 3 ชัน มีผนังร่ วมแบ่งอาคารเป็ นคูหา
16. เบี ยประกัน ภัยขันตําของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั มาตรฐานแต่ละฉบับ คือข้อใด
ง. 800 บาท
ก. 300 บาท
ข. 400 บาท
ค. 600 บาท
17. การประกันภัยโบราณวัตถุหรื อศิลปวัตถุ ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั มาตรฐาน ควรใช้วิธีกาํ หนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยอย่างไร
ก. กําหนดตามมูลค่าทีบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยประเมินขึน
ข. กําหนดตามมูลค่าทีตัวแทนหรื อนายหน้าประเมินขึน
ค. กําหนดตามมูลค่ าซึ งเป็ นยอมรั บทังฝ่ ายผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
ง. กําหนดตามมูลค่าในการจัดทําหรื อจัดสร้างขึนใหม่
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18. โรงงานทอผ้าแห่งหนึ งได้ทาํ ประกันอัคคีภยั ตัวอาคาร เครื องจักรและสต๊อกสิ นค้าไว้กบั บริ ษทั ชวนชืนประกันภัย
จํากัด โดยซื อความคุม้ ครองเฉพาะภัยหลักเท่านัน ต่อมาเกิดเพลิงไหม้บางส่ วนของโรงงานขึน เมือตรวจสอบสาเหตุ
ของเพลิงไหม้ดงั กล่า ว ปรากฏว่าเกิดจากเครื องจักรตัวหนึ งเกิดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจร อยากทราบว่ากรณี นี บริ ษทั ชวน
ชืนประกันภัย จํากัด จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยอย่างไร
ก. จ่ายเฉพาะความเสี ยหายทีเกิดขึนจริ งแต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
ข. จ่ ายเฉพาะความเสี ยหายทีเกิ ดจากไฟไหม้อันเป็ นผลต่อเนื องจากการเกิ ดกระแสไฟฟ้ าลัดวงจรแต่ ไม่จ่ายค่ าเสี ยหาย
สําหรั บมอเตอร์
ของเครื องจักร
ค. ไม่จ่าย เนื องจากต้นเหตุความเสี ยหายไม่ได้เกิดจากไฟไหม้
ง. ไม่จ่าย เนื องจากไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
19. ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การซื อความคุม้ ครองเพิมเติมเกียวกับการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
สามารถเลือกซื อความคุม้ ครองถึงบุคคลใดบ้าง
ก. ผูข้ บั ขีรถยนต์คนั ทีเอาประกันภัย
ข. ผูโ้ ดยสารของรถยนต์คนั ที เอาประกันภัย
ค. ผูโ้ ดยสารของรถยนต์คนั อืน
ง. ถูก ข้ อ ก. และ ข.
20. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ความคุม้ ครองกรณี ใดบ้าง
ก. ค่ ารั กษาพยาบาล
ข. เสี ยชีวิต
ค. ทุพพลภาพถาวร
ง. ถูกทุกข้อ
21. ในกรณี รถยนต์ทีทําประกันภัยไว้เกิดความเสียหาย และได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ งอะไหล่หรื อ
อุปกรณ์ทีใช้ในการซ่ อมจําเป็ นต้องสังซื อจากต่างประเทศ บริ ษทั ประกันภัยจะรับผิดชอบค่าอะไหล่เท่าใด
ก. ไม่เกินราคาที นําเข้าทีส่งมาทางอากาศยาน
ข. ไม่เกินราคาที นําเข้าทีส่ งมาทางเรื อ
ค. ตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
ง. ตามข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ประกันภัยและผูเ้ อา
ประกันภัย
22. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ข้อใดต่อไปนี ถูกต้อง
ก. เมือผูเ้ อาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้แก่บุคคลอืน ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยเป็ นอันสิ นสุ ดความคุม้ ครอง
ข. บริ ษทั ประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้
ค. การประกันภัยรถยนต์ เช่ าซื อให้ บริ ษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ ผู้เช่าซื อเป็ น ผู้เอาประกันภัยแต่ ผ้ เู ดียว
เท่ านัน การยก
ผลประโยชน์ ตามส่ วนได้ เสี ยให้ ผ้ เู ช่าซื อ ให้ บริ ษัทให้ เอกสารแนบท้ าย ร.ย..24 (การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทนแก่ ผ้ รู ั บ
ประโยชน์ )
ง. ในกรณี ทีรถยนต์คนั เอาประกันภัยเกิดความเสี ยหาย แม้วา่ จะมีการซื อความคุม้ ครองการชนไว้ก็ตาม แต่ถา้ หากผูข้ บั ขี
ในขณะเกิดอุบตั ิเหตุขึน
นันมีใบอนุ ญาตขับขีทีขาดอายุเกิน 3 เดือนบริ ษทั ประกันภัยก็ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
23. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 ในกรณี ทีเกิดความเสี ยหายจากการใช้รถยนต์ กรณี ใดทีไม่ได้รับ
ความคุม้ ครอง
ก. การเสื อมราคาหรื อการสึ กหรอของรถยนต์
ข. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
ค. การใช้ในการแข่งขันหรื อทดลองความเร็ ว
ง. ถูกทุกข้ อ
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24. กรณี รถ 2 คันซึ งต่างก็จดั ให้มีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ เกิดอุบตั ิเหตุเฉี ยวชน
กันโดยยังไม่ทราบฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายผิด ผูป้ ระสบภัยทีเป็ นผูโ้ ดยสารในรถจะขอรับค่าเสี ยหายเบืองต้นจากทีใด
ก. จ่ายเงินเอง
ข. โดยสารรถคันใดมา ให้ ยืนขอรั บค่ าเสี ยหายจากบริ ษทั ประกันภัยที รั บ
ประกันภัยรถคันนัน
ค. รถของคูก่ รณี
ง. กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
25. ปั จจุบนั การประกันภัยรถยนต์ประเภทใดนําหลัก Cash before Cover มาใช้
ก. เฉพาะการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. เท่านัน
ข. เฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเท่านัน
ค. เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยทีมีความคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ. เท่านัน
ง. ใช้ กับการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
26. สมาคมรับรองมาตรฐานเรื อ (Classification Society) คืออะไร
ก. สมาคมที จัดตังขึนเพือกําหนดมาตรฐานของเรื อทีจะใช้ในการเดินทะเลตามเขตน่ านนําต่างๆ
ข. สมาคมที จัดตังขึนเพือกําหนดมาตรฐานของเรื อทีจะใช้เพื อการขนส่งสิ นค้าแบบต่างๆ
ค. สมาคมทีจัดตังขึนเพือตรวจสอบสภาพเรื อและแบ่งชันมาตรฐานของเรื อเพือใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดพิ กดั อัตรา
ค่าระวาง
และเส้นทางการเดินเรื อ
ง. สมาคมที จัดตังขึนเพือตรวจสอบเรื อและแบ่ งชันมาตรฐานของเรื อเพื อใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรั บผู้รับประกันภัย
27. ในการประกันภัยขนส่งสิ นค้าทางทะเล ข้อใดเป็ นข้อยกเว้นภายใต้ ICC (B), (C) แต่ไม่อยูใ่ นข้อยกเว้นของ ICC (A)
ก. การรัวตามปกติ การสูญเสี ยซึ งนําหนักตามปกติของตัวทรัพย์สินนัน
ข. การทําให้ ทรั พ ย์สินเสี ยหายโดยเจตนาของบุคคลอืน ยกเว้ นผู้เอาประกันภัย
ค. การบรรจุหีบห่ อทีไม่เหมาะสม
ง. การเจตนาทําให้เ สี ยหายโดยผูเ้ อาประกันภัย
28. กรมธรรม์ประกันภัยระบุเส้นทางขนส่ง Nagoya to Bangkok ผูเ้ อาประกันภัยขนส่ งสิ นค้าออกจากท่าเรื อนําส่งให้
ลูกค้าในกรุ งเทพฯ 3 ราย อยากทราบว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุม้ ครองการขนส่งสิ นค้าทัง 3 รายหรื อไม่
ก. ให้ความคุม้ ครองไปถึงลูกค้า 3 ราย
ข. ให้ความคุม้ ครองเพราะอยูใ่ นกรุ งเทพฯ
ค. ไม่ให้ความคุม้ ครองเพราะคุม้ ครองแค่ลูกค้ารายเดียว
ง. ไม่ให้ ความคุ้มครองเพราะผู้เอาประกันภัยเลือกท่ าเรื อเป็ นสถานทีจําหน่ ายจ่ ายแจกสิ นค้ า
29. ข้อใดไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสิ นค้าทางทะเลแบบเปิ ด
ก. ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับความคุม้ ครองโดยอัตโนมัติสาํ หรับสิ นค้าทุกเทียว
ข. ผูเ้ อาประกันภัยจะสามารถทราบล่วงหน้าได้วา่ อัตราเบียประกันภัยจะเป็ นเท่าใด
ค. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องผู้รับประกันภัยเมือมีสินค้ าเข้ ามาในระหว่างปี
ง. ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะลืมทําประกันภัย
30. ในการประกันภัยขนส่งสิ นค้าทางทะเล สินค้าเปี ยกนําฝน เงือนไขใดไม่ให้ความคุม้ ครอง
ก. ICC (A)
ข. ICC (B)
ค. ICC (C)
ง. ข้อ ข. และ ค.
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31. การซื อขายแบบ CIF หมายถึงอะไร
ก. ผู้ขายสิ นค้ าต้ องรั บผิดชอบในการนําสิ นค้ าขึนสู่ เรื อเดินสมุทร ทําประกันภัยสิ นค้ าคุ้มครองถึงปลายทางและจ่ ายค่ า
ระวางเรื อ
ข. ผูซ้ ื อสิน ค้าต้องรับผิดชอบในการนําสิ นค้าขึนสู่เรื อเดินสมุทร ทําประกันภัยสิ นค้าคุม้ ครองถึงปลายทางและจ่ายค่า
ระวางเรื อ
ค. ผูข้ ายสิ นค้าต้องรับผิดชอบในการทําประกันภัยสิ นค้าคุม้ ครองปลายทาง และจ่ายค่าระวางเรื อ แต่ผซู ้ ื อเป็ นผูน้ ําสิ นค้า
ขึนสู่เรื อเดินสมุทร
ง. ผูซ้ ื อสินค้าต้องรับผิดชอบในการทําประกันภัยสินค้าคุม้ ครองปลายทาง และจ่ายค่าระวางเรื อ แต่ผขู ้ ายเป็ นผูน้ ําสินค้า
ขึนสู่เรื อเดินสมุทร
32. เงือนไขทีควรใช้ในการประกัน ภัยตัวเรื อ ทีไม่ได้ใช้งานหรื อเรื อทีเทียบท่าขึนคานควรเป็ นเงือนไขใด
ก. Institute Time Clauses
ข. Institute Voyage Clauses
ค. Institute Hull Clauses (Port Risks)
ง. Institute Builders’ Risks Clauses
33. เงือนไขการซื อขายแบบ FOB หมายถึงอะไร
ก. ผูข้ ายสินค้ารับผิดชอบในสิ นค้าเฉพาะทีอยูใ่ นโกดัง ณ เมืองท่าต้นทาง
ข. ผู้ขายสิ นค้ารั บผิดชอบในสิ นค้ าจนกระทั งสิ นค้ าขึนสู่ เรื อเดิน สมุทร ณ เมืองท่ าต้นทาง
ค. ผูข้ ายสิ นค้ารับผิดชอบในสิ นค้าจนกระทังสิ นค้าถูกขนลงจากเรื อเดินสมุทร ณ เมืองท่าปลายทาง
ง. ผูข้ ายสิ นค้ารับผิดชอบสิ นค้าจนกระทังสิ นค้าถูกขนส่ งถึงโกดังของผูซ้ ื อสิ นค้า
34. หากคนร้ายทําลายกระจกอาคารของท่านและโจรกรรมทรัพ ย์สินในอาคาร ความเสี ยหายต่อกระจกและทรัพย์สินจะ
ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกระจกหรื อไม่
ก. ได้รับความคุม้ ครอง เฉพาะความสูญหายต่อทรัพย์สิน
ข. ได้รับความคุ้มครอง เฉพาะความเสี ยหายต่อกระจก
ค. ได้รับความคุม้ ครอง ทังความเสี ยหายต่อกระจกและความสูญหายต่อทรัพย์สิน
ง. ไม่ได้รับความคุม้ ครอง ทังความเสี ยหายต่อกระจกและความสู ญหายต่อทรัพ ย์สิน
35. หากต้องการความคุม้ ครองสําหรับ การขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
สําหรับการประกันภัยอุบตั ิเหตุเอืออาทร
จะต้องทําอย่างไร
ก. ซื อภัยเพิม
ข. แจ้งความประสงค์กบั บริ ษทั ประกันภัยเพือพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
ค. ไม่ต้องทําอะไร เพราะกรมธรรม์ประกันภัยนีคุ้มครองสําหรั บการขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ อยู่แล้ว
ง. ไม่สามารถเพิมความคุ้มครองสําหรับการขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ เพราะเป็ นข้อยกเว้นมาตรฐาน
36. การประกันภัยอุบตั ิเหตุเอืออาทรไม่คมุ ้ ครองอุบตั ิเหตุใด
ก. จากการขับขีหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์
ข. จากการโดยสารสายการบินพาณิ ชย์
ค. จากการทํางาน
ง. จากการเมาสุรา สารเสพติด จนไม่ สามารถครองสติ
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37. ใครเป็ น “ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย” สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์
แบบมาตรฐาน
ก. นักท่องเทียว
ข. ผู้ประกอบธุรกิจนําเที ยว
ง. บริ ษทั ประกันภัย
ค. รัฐบาล
38. นายเขียวทําประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลแบบมาตรฐานตามเงือนไข อบ.2 ไว้ ต่อมานายเขียวประสบอุบตั ิเหตุ
บาดเจ็บ สูญเสี ยสายตาหนึ งข้าง นายเขียวจะได้รับค่าทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัยหรื อไม่
ก. ไม่ได้ เนื องจากกรมธรรม์ประกันภัยมิได้คมุ ้ ครองถึงอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์
ข. ได้รับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ค. ได้รับ 75% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. ได้รับ 60% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
39. อัตราเบี ยประกัน ภัยของการประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสําหรับบุคคลและกลุ่มทัวไปแบบมาตรฐานขึนอยูก่ บั อะไร
ข. อาชีพของผูเ้ อาประกันภัย
ก. จํานวนวันที เดินทาง
ค. พาหนะทีใช้เดินทาง
ง. ระยะทางที เดินทาง
40. บริ ษทั อุ่นใจ จํากัด เป็ นผูผ้ ลิตเครื องป้ องกันไฟรัว ไฟดูด นายสมรักษ์ได้ซื อเครื องดังกล่าวนี ไปใช้ป รากฏว่าหลังจากใช้
งานไปได้ 1 อาทิตย์ เครื องดังกล่าวไม่ทาํ งาน นายสมรักษ์จึงนํามาคืนบริ ษทั อุน่ ใจ จํากัด และบริ ษทั อุ่นใจ จํากัด ได้
เรี ยกร้องค่าชดใช้จากบริ ษทั สบายประกันภัย จํากัด ซึ งเป็ นผูร้ ับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเนื องมากจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อุ่นใจ จํากัด อยากทราบว่า บริ ษทั สบายประกันภัย จํากัด ต้องรับ ผิดชอบหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. บริ ษทั สบายประกันภัย จํากัด ต้องรับผิดชดใช้เพราะเป็ นความบกพร่ องของผลิตภัณฑ์
ข. บริ ษัท สบายประกันภัย จํากัด ไม่ต้องรั บผิดชอบเพราะกรมธรรม์ ประกันภัยไม่ค้ ุมครองความเสี ยหาย เนืองมาจาก
การที
ผลิตภัณฑ์ นันไม่ ทาํ งานตามหน้าที
ค. บริ ษทั สบายประกันภัย จํากัด ไม่ตอ้ งรับ ผิดชอบเพราะเครื องดังกล่าวมีการใช้งานแล้ว
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูตอ้ ง
41. การกําหนดอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารเรื อรับจ้างเป็ นขันตําและขันสูงนัน
มี
วัตถุประสงค์เพืออะไร
ก. ให้ บริ ษัทประกันภัยใช้ ดุลยพิ นิจในการรั บประกันภัยตามความเสี ยงภัยที มีลกั ษณะแตกต่ างกัน
ข. เพื อให้ผเู ้ อาประกันภัยเลือก หากต้องการจ่ายเบียประกันภัยน้อยความคุม้ ครองก็จะน้องลงด้วย
ค. เพื อเป็ นการจูงใจให้เจ้าของเรื อทําประกันภัย
ง. ถูกทุกข้อ
42. บุคคลใดมีหน้าทีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย
ก. ผู้รับประกันภัย
ข. ตัวแทนประกันภัย
ค. ผูร้ บั ประโยชน์
ง. นายหน้าประกันภัย
43. ตัวอย่างของความไม่สมประกอบในเนื อวัตถุทีเอาประกันภัย เช่น
ก. อาคารถล่ม เนืองจากสั ดส่ วนของปูนที ไม่ได้ มาตรฐาน
ข. นุ่น หรื อ ปอ ทีเก็บไว้ในโกดังถูกไฟไหม้ทีลุกลามมาจากหญ้าแห้งที ติดไปนอกโกดังเพราะโกดังไม่มีกาํ แพงกันไฟ
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ผิดทังข้อ ก. และ ข.
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44. สัญญาประกันภัยเป็ นสัญญาทีมีการตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย คือ
ก. ผูร้ บั ประกันภัยฝ่ ายหนึ งกับผูร้ ับประโยชน์ฝ่ายหนึ ง
ข. ผู้รับประกันภัยฝ่ ายหนึงกับผู้เอาประโยชน์ ฝ่ายหนึง
ค. ผูร้ บั ประกันภัยฝ่ ายหนึ งกับตัวแทนประกันภัยฝ่ ายหนึ ง
ง. ผูร้ ับประกันภัยฝ่ ายหนึ งกับนายหน้าประกันภัยฝ่ ายหนึ ง
45. สัญญาประกันภัยคําจุน คือข้อใด
ก. สัญญาประกันภัย ซึ งผูร้ ับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนแก่บุคคลอีกคนหนึ งในนามของผูเ้ อา
ประกันภัย
ข. สัญญาประกันภัย ซึ งผูร้ ับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้วตั ถุทีเอาประกันภัย
ค. สั ญญาประกันภัย ซึ งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ ความเสี ยหายของบุคคลภายนอก
ง. ถูกทุกข้อ
46. สัญญาประกันภัยจะมีผลผูกพันคู่สญั ญา ต่อเมือผูเ้ อาประกันภัยมีส่วนได้เสี ยในเหตุทีเอาประกันภัย ขณะทีทําสัญญา
ประกันภัยถูกต้องหรื อไม่
ก. ถูกต้อง เพราะกฎหมายบัญญัติไว้
ข. ไม่ถูกต้อง เพราะบางเรื องกฎหมายกําหนดให้ทาํ ได้
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะผู้เอาประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้องมีส่วนได้เสี ยในเหตุทีเอาประกันภัยไว้
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะผูเ้ อาประกันภัยมีส่วนได้เสี ยในเหตุทีเอาประกันภัยภายหลังทําสัญญาได้
47. กฎหมายเกียวกับการประกันภัยมีความเกี ยวข้องกับกฎหมายใดมากทีสุ ด
ก. การพนันขันต่อ
ข. ละเมิด
ง. มรดก
ค. ครอบครัว
48. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ราคาแห่ งประมูลประกันภัย” หมายความถึง
ก. ราคาของวัตถุทีเอาประกันภัย
ข. ราคาของวัตถุทีเอาประกันภัย หักด้วยราคาความเสื อมสภาพ
ค. ราคาของส่วนได้เสี ยที กําหนดไว้ในสัญญาประกันภัย
ง. ราคาที จะได้ รับการชดใช้ เมือเกิ ดความเสี ยหาย
ั ญาฝ่ ายซึงตกลงจะส่ งเบียประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรี ยบกว่า
49. คู่สญ
ก. ผูร้ บั ประโยชน์
ข. ผู้เอาประกันภัย
ง. ถูกทุกข้อ
ค. ผูร้ บั ประกันภัย
50. คําว่า “ค่าสิ นไหมทดแทน” หมายถึง
ข. ค่าเบียประกันภัย
ก. ค่ าเสี ยหายทีจะต้ องจ่ ายตามสั ญญาประกันวินาศภัย
ค. ราคาทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
ง. จํานวนเงินเอาประกันภัย
51. อายุความฟ้ องเรี ยกค่าเบียประกันภัย ตามสัญญาประกันวินาศภัย มีระยะเวลาเท่าใด
ก. 1 ปี
ข. 3 เดือน
ค. 6 เดือน
ง. 2 ปี
52. กรณี ใดทีสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันคูส่ ัญญา
ก. ผูเ้ อาประกันภัยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
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ข. ผูเ้ อาประกันภัยจงใจทําให้ทรัพย์สินเสี ยหาย
ค. ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้ เสี ยในทรั พย์สินทีเอาประกันภัย
ง. ถูกทุกข้อ
53. สัญญาประกันภัย มีลกั ษณะอย่างไร
ก. เป็ นสัญญาทางแพ่ง
ข. เป็ นสัญญาต่างตอบแทน
ค. เป็ นสัญญาทีลงลายมือชือฝ่ ายเดียว สามารถฟ้ องร้องบังคับคดีได้
ง. ถูกทุกข้ อ
54. กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีลายมือชือของบุคคลใด
ก. ต้องมีลายมือชือของผูจ้ ดั การบริ ษทั ประกันภัย
ข. ต้ องมีลายมือชื อของผู้ทีได้รับมอบอํานาจเป็ นหนังสื อให้ ลงลายมือชือในกรมธรรม์ประกันภัยแทนบริ ษัทประกันภัย
ค. ต้องมีลายมือชือของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั ประกันภัยและประทับตราของบริ ษทั หรื อผูจ้ ดั การสาขาของ
บริ ษทั ต่างประเทศ
ตามทีระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ง. ต้องมีลายมือชือของผูเ้ อาประกันภัย
55. หากตัวแทนประกันวินาศภัยไม่ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริ ษทั ทุกครังที มีการรับเบียประกันภัยในนามบริ ษทั
และเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริ ษทั หรื อผูเ้ อาประกันภัย ต้องโทษดังนี
ก. จําคุกไม่เกินสองเดือน
ข. จําคุกไม่เกินสามเดือน
ค. จําคุกไม่เกินสองเดือนหรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาทหรื อทังจําทังปรับ
ง. จําคุกไม่เกินสามเดือนหรื อปรั บไม่เกินสามหมืนบาทหรื อทังจําทังปรั บ
56. ระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะ กรณี ไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งและแถลงข้อความเท็จคือ
ก. 1 ปี นับแต่ทาํ สัญญาประกันภัย
ข. 2 ปี นับแต่ทาํ สัญญาประกันภัย
ค. 1 เดือน นับแต่ ทราบมูลเหตุจะบอกล่ างได้
ง. ถูกทุกข้อ
57. กรมธรรม์ประกันภัย กฎหมายกําหนดให้มีรายการดังต่อไปนี เสมอ
ก. ราคาแห่ งมูลประกันภัย
ข. วัตถุทีเอาประกันภัย
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.
ค. ชือผูร้ ับประโยชน์
58. สัญญาประกันภัยทีผูเ้ อาประกันภัยยกเอาภัยใด โดยเฉพาะเป็ นข้อพิจารณาเบียประกันภัยเพิมขึน หากภัยนันหมดไป
แล้ว
ก. ผู้เอาประกันภัยชอบทีจะได้ ลดเบี ยประกันภัยส่ วนที เพิ มนันลงมาอยู่ในอัตราปกติ
ข. ผูเ้ อาประกันภัยจะได้ลดเบี ยประกันภัยต่อเมือบริ ษทั ประกันภัยยินยอม
ค. ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสิทธิได้ลดเบียกันประกันภัยเลย
ง. ไม่มีผลผูกพัน เพราะบังคับคดีไม่ได้
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59. เบี ยประกัน ภัยหมายถึง
ก. จํานวนเงินทีเอาประกันภัย
ค. เงินที เอาประกันภัยต้ องจ่ ายให้ ผ้ ูรับประกันภัย

ข. เงินค่าเสี ยหาย
ง. เงินค่าบําเหน็จ

60. ลักษณะสําคัญของสัญญาประกัน ภัยคือ
ก. ผู้เอาประกันภัยต้ องมีส่วนได้ เสี ยในเหตุทีเอาประกันภัย
ข. ผูเ้ อาประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้องมีส่วนได้เสี ยในเหตุทีเอาประกันภัย
ค. ผูร้ บั ประโยชน์ตอ้ งมีส่วนได้เสี ยในทรัพย์สินที เอาประกันภัย
ง. เป็ นสัญญาพนันขันต่อว่าทรัพ ย์สินของผูเ้ อาประกันภัยจะเสี ยหายเมือใด
61. กรมธรรม์ประกันภัย มีผลยกเลิกเมือใด
ก. ผูร้ บั ประโยชน์บอกเลิกสัญญาประกันภัย
ข. ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสั ญญาประกันภัย
ค. ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบียประกันภัยภายใน 30 วัน
ง. ผูเ้ อาประกันภัยตาย
62. กรณี ใดบ้างที ผูร้ ับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยไม่ได้
ก. ผูเ้ อาประกันภัยไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งในสิ งซึ งเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
ข. ผูเ้ อาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็ นเท็จในสิ งซึ งเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
ค. บริ ษัทรู้ ข้อเท็จจริ งอยู่ก่อนแล้ว แต่ ยังได้ รับประกันภัยไว้
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
63. อัตราเบี ยประกัน ภัยทีบริ ษทั ประกันภัยกําหนด ต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
ก. นายทะเบี ยน
ข. ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ค. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
64. กรมธรรม์ประกันภัยทีบริ ษทั ประกันภัยออกให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
ก. ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ข. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ค. นายทะเบี ยน
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
65. หลักทรัพย์ประกันทีบริ ษทั ประกันภัยวางไว้กบั นายทะเบียน มีวตั ถุประสงค์
ก. เพื อให้เจ้าหนี ของบริ ษทั ประกันภัยยึดไปใช้หนี เมือมีหนี สิ น
ข. เพื อให้รัฐบาลยึดไปใช้หนี ค่าภาษีอากร
ค. เพื อไว้จ่ายคืนผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ประกันภัยต่อใครอืน เมือผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประกันภัยร้องขอ
ง. เพื อเป็ นหลักประกันแก่ ผ้ เู อาประกันภัย หรื อผู้รับประโยชน์ ในอันที ได้ รับชําระหนี เมือบริ ษัทประกันภัยเบิ กกิจการ
66. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ.
2551 ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณี ทีตัวแทนประกันวินาศภัย
ก. กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
ข. ขาดคุณสมบัติในการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
ค. ดําเนิ นงานทําให้เกิดหรื ออาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
หรื อประชาชน
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

ง. ถูกทุกข้ อ
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าทีในการเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย คือ
ข. ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ก. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ค. นายทะเบี ยน
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
เมือผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตจะต้องยืนคําขอต่อใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาใด
ก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ
ก. 1 เดือน
ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน
ค. 6 เดือน
หากตัวแทนประกันวินาศภัยนําข้อความหรื อภาพโฆษณาหรื อหนังสื อชักชวนที ไม่ได้รับความเห็ นชอบจากบริ ษทั ไป
ใช้ในการชักชวนให้บคุ คลทําสัญญาประกันภัย
และเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ต้องโทษดังนี
ก. จําคุกไม่เกินสองเดือน
ข. จําคุกไม่เกินสามเดือน
ค. จําคุกไม่เกินสองเดือนหรื อปรั บไม่เกิดสองหมืนบาทหรื อทังจําทังปรั บ
ง. จําคุกไม่เกินสามเดือนหรื อปรับไม่เกินสามหมืนบาทหรื อทังจําทังปรับ
ผูซ้ ึ งบริ ษทั ประกันภัยมอบหมายให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษัทประกันภัย หมายถึง
บุคคลใด
ก. ตัวแทนประกันวินาศภัย
ข. นายหน้าประกันวินาศภัย
ค. พนักงานประกันวินาศภัย
ง. ผูจ้ ดั การหน่วยประกันวินาศภัย
ใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยมีกาํ หนดอายุกีปี นับแต่วนั ออกใบอนุญาตครังแรก
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
เมือนายทะเบี ยนได้ออกใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ให้ผทู ้ ียืนคําขอใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว
นายทะเบียนจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ประกันภัยทีแสดงความต้องการให้ผนู้ นเป็
ั นตัวแทนประกันวินาศภัยทราบหรื อไม่
ก. ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ข. ต้องแจ้งให้ทราบ เพราะกฎหมายกําหนดไว้
ค. จะแจ้ งให้ ทราบเมือบริ ษัทร้ องขอ
ง. กฎหมายไม่ได้กาํ หนดเรื องดังกล่าวนี ไว้แต่อย่างใด
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
เป็ นกฎหมายทีตราขึนไว้เพือวัตถุประสงค์ในการกํากับใคร
ก. สาขาของบริ ษทั ประกันภัย
ข. บริ ษทั ทีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ค. ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อใดเป็ นเหตุทาํ ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย
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ก. ถูกศาลพิพ ากษาจําคุกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ข. ศาลพิ พ ากษาให้ เป็ นบุคคลล้มละลาย
ค. ป่ ายเป็ นโรคพิษสุ ราเรื อรัง
ง. ถูกทุกข้อ
75. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ.
2551 กําหนดให้ตวั แทนประกันวินาศภัยต้องจัดทําสมุดทะเบี ยนและสมุดบัญชีเกียวกับธุรกิจของตนหรื อไม่
ข. ต้องจัดทํา
ก. ไม่ได้ กาํ หนดไว้
ค. ต้องจัดทําเมือนายทะเบี ยนมีคาํ สัง
ง. ต้องจัดทํา เว้น แต่นายทะเบียนจะมีคาํ สัง
76. ตัวแทนประกันวินาศภัยผูใ้ ดทําสัญญาประกันภัยโดยไม่ได้รับมอบอํานาจเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั ประกันภัยต้องระวาง
โทษ
ก. จําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
ข. จําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ งแสนบาท หรื อทังจําทังปรับ
ค. จําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินหนึ งแสนบาท หรื อทังจําทังปรับ
ง. จําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทังจําทังปรั บ
77. เบี ยประกัน ภัยทีบริ ษทั ประกันภัยได้รับจากผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั ประกันภัยจะนําไปลงทุนหาดอกผลได้ดงั นี
ก. จะลงทุนอะไรก็ได้ เพือให้ได้ดอกผลมากที สุด
ข. จะลงทุนได้เฉพาะตามที คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด
ค. จะลงทุนได้เฉพาะตามทีนายทะเบี ยนประกาศกําหนด
ง. จะลงทุนได้เฉพาะตามที คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควร
78. ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ.
2551
บริ ษทั ประกันภัยจะจ่ายเงินค่านายหน้า หรื อค่าตอบแทนล่วงหน้าสําหรับงานทียังไม่ได้ทาํ ให้แก่บริ ษทั
ประกันภัยได้หรื อไม่
ก. ได้ เพราะเป็ นสิ งจูงใจ
ข. ได้ เพราะเป็ นงานทีได้รับมอบหมาย
ค. ได้ แต่ตอ้ งได้รับความอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน
ง. ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที
2) พ.ศ.2551 ห้ ามไว้
79. ผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที
2) พ.ศ. 2551 เป็ นใคร
ก. นายทะเบียน
ข. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ค. รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
80. คําว่า “ตัวแทนประกันวินาศภัย” ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที2) พ.ศ. 2551 หมายความว่า
ก. ผูซ้ ึ งบริ ษทั ประกันภัยมอบหมายให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัย
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ข. ผูซ้ ึ งชีช่อง หรื อจัดการ ให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัย
ค. ผูซ้ ึ งชีช่อง ให้บุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั ประกันภัย โดยหวังบําเหน็จ เนื องจากการนัน
ง. ผูซ้ ึ งจัดการ ให้บุคคลทําสัญญาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั ประกันภัย โดยหวังบําเหน็จ เนื องจากการนัน
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