ข้ อสอบขอรับใบอนุญาตนายหน้ าประกันชีวิต
1. นาย ก. เป็ นนายหน้ าประกันชีวิต และได้ เก็บเบียประกันภัยจากผ้ ูเอาประกันภัยส่ งให้ บริษัททุกเดือน โดยไม่
บกพร่ อง มีอย่ ูครังหนึ/งมารดาของ นาย ก. เกิดเจ็บป่ วยและเข้ ารักษาตัวอย่ ทู / โี รงพยาบาล นาย ก. จึงได้ นําเงินเบีย
ประกันภัยของผ้ เู อาประกันภัยที/ชาํ ระมาไปจ่ ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลมารดาของตน แต่ นาย ก. ก็ได้
นําเงินมาคืนให้ กบั บริษัทครบถ้ วนภายในช่ วงระยะเวลาผ่ อนผัน 30 วัน และได้ บอกกับผ้ ูเอาประกันภัยให้ ทราบเรื/อง
ดังกล่ าวในภายหลัง ถามว่ านาย ก. ถกหรื
ู อผิดจรรยาบรรณของนายหน้ าประกันชีวิต
ก. ถกู เพราะ นาย ก. ประพฤติตนอย่ ใู นศีลธรรมมีความกตัญ8ตู่ อมารดา
ข. ถกู เพราะ นาย ก. เป็ นคนมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบโดยได้ นําเงินมาจ่ ายคืนให้ กบั บริษทั ครบถ้ วน
ภายในช่ วงระยะเวลาผ่ อนผันและได้บอกเรื/องดังกล่ าวให้ ผ้เู อาประกันภัยทราบภายหลัง
ค. ผิด เพราะ นาย ก. เป็ นคนไม่ ซ/อื สัตย์ ต่อผ้ เู อาประกันภัยและบริษัท
ง. ผิด เพราะ นาย ก. แจ้ งให้ ผ้เู อาประกันไม่ ได้ แจ้ งให้ บริษัททราบ
2. จรรยาบรรณข้ อใดที/นายหน้ าประกันชีวติ ควรปฏิบัตมิ ากที/สุดในการขายประกันชีวิต
ก. ลดเบียประกันภัยเพื/อช่ วยเหลือผ้ เู อาประกันภัยให้ จ่ายเบียประกันภัยน้ อยลง
ข. ช่ วยเหลือผ้ เู อาประกันภัย ให้ ได้ ทาํ ประกันชีวิต
ค. แนะนําให้ ผ้เู อาประกันภัยทําประกันภัย โดยมีจาํ นวนเงินเอาประกันชีวติ ที/สูงมากเพื/อจะได้ ผลประโยชน์
สงู
ง. ให้ บริการที/ดอี ย่ างสมํ/าเสมอและชีแจงให้ ผ้เู อาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้ าที/เพื/อรักษาประโยชน์ ขอ
ผ้ ูเอาประกันภัย
3. นาย ก. ทําประกันชีวิตไว้ กบั นาย ข. ต่ อมาเมื/อครบปี แล้ ว นาย ข.จึงเรียกเงินเบียประกันปี สองจาก นาย ก. แต่
เนื/องจาก นาย ก. กําลังมีปัญหาเรื/องหนีสินอันเกิดจากการลงทุนผิดพลาดและยังไม่ สามารถชําระเงินได้ ในขณะนัน
นาย ข. จึงนําเรื/องมาบอกแก่ บริษัทประกันเพื/อขอขยายเวลาชําระเบียประกัน ดังนี นาย ข. กระทําผิดจรรยาบรรณ
ตัวแทนหรือไม่
ก. ผิด เพราะ นาย ข. นําเรื/องความผิดพลาดของ นาย ก. มาบอกแก่ผู้อ/นื
ข. ผิด เพราะ นาย ก. ไม่ ชาํ ระเบียประกันตามกําหนดเป็ นความผิดของ นาย ก. เอง
ค. ไม่ ผดิ เพราะ เป็ นเรื/องปกติท/ ีตวั แทนจะหาหนทางแก้ ไขปั ญหาให้ ผ้เู อาประกันภัย
ง. ไม่ ผดิ เพราะ บริษัทประกันไม่ ใช่ บุคคลภายนอก

4. ข้ อใดที/ตวั แทนประกันชีวิตไม่ ต้องเปิ ดเผยข้ อความจริงเกี/ยวกับผ้ ูเอาประกันภัยให้ บริษัทได้ ทราบ
ก. อาชีพ และ รายได้
ข. ประวัตเิ คยต้ องโทษจําคุก
ค. การถกปฏิ
ู เสธหรือถกเลื
ู /อนการรับประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตอื/น
ง. ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยของบิดามารดา
5. การเสนอขายประกันชีวติ ในจํานวนเงินเอาประกันชีวิตสงมากสํ
าหรับผ้ มู ีรายได้ น้อย จะมีผลอย่ างไร
ู
ก. เป็ นผลดีต่อผ้ ูเอาประกัน เพราะ จะได้ รับเงินจํานวนมาก เมื/อผ้ ูเอาประกันถึงแก่ กรรม
ข. เป็ นผลดีต่อผ้ เู อาประกัน เพราะ จะได้ รับการตรวจสุขภาพโดยไม่ ต้องเสียค่ าใช้ จ่าย
ค. เป็ นผลเสียต่ อผ้ เู อาประกันภัย เพราะ ผ้ เู อาประกันภัยจะไม่ สามารถชําระเบียประกันได้ ตลอดระยะเวลา
ชําระเบียประกันภัย
ง. ไม่ มผี ลเสียหาย มีแต่ ผลดีทงนั
ั น
6. ท่ านคิดว่ า การกระทําใดสามารถทําให้ ผู้อ/นื ตกลงทําประกันภัยกับท่ าน
ก. ลดค่ าบําเหน็จให้ ผ้เู อาประกันภัย
ข. อ้ อนวอนให้ ผ้อู /นื ทําประกันชีวิตกับท่ าน
ค. ชักจงด้
เห็นความสําคัญของการทําประกันชีวติ
ู วยการจงใจให้
ู
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู
7. ข้ อใดไม่ ใช่ จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้ าประกันชีวติ
ก. มีความซื/อสัตย์ ต่อผ้ เู อาประกันภัย บริษัท และเพื/อนร่ วมอาชีพ
ข. ไม่ กล่ าวให้ ร้ายทับถมนายหน้ าประกันชีวติ บริษัทอื/น
ค. แนะนําให้ ผ้เู อาประกันภัยสละกรมธรรม์ เดิม เพื/อทําสัญญาใหม่
ง. หมั/นศึกษาหาความร้ ูในวิชาชีพเพิ/มเติมอย่ ูเสมอ
8. ในการเสนอขายประกันชีวิตแบบและประโยชน์ ของการประกันชีวิตมักไม่ แตกต่ างกันมากนัก ดังนันการที/ตวั แทน
ประกันชีวิตของบริษัทหนึ/งมักอ้ างว่ า แบบและประโยชน์ ของบริษทั ตนเหนือกว่ าบริษัทอื/นนัน ท่ านมีความคิดเห็นว่ า
เรื/องดังกล่ าวผิดจรรยาบรรณหรือไม่
ก. ไม่ ผดิ เพราะ เป็ นเรื/องปกติของการแข่ งขันทางการค้ า
ข. ไม่ ผดิ หากพดความจริ
ง
ู
ค. ผิด เพราะ กล่ าวทับถมบริษัทอื/น
ง. ผิด เพราะ ไม่ ได้ กล่ าวความจริง

9. บริษัท หนึ/งประกันชีวิต จํากัด ได้ จัดให้ มกี ารอบรมสัมมนา เพื/อเพิ/มพนความร้
ู
ูให้ แก่ ตวั แทนประกันชีวิตของ
บริษัทอย่ ูอย่ างสมํ/าเสมอ และก็มตี วั แทนส่ วนใหญ่ ท/สี นใจเข้ าร่ วมอบรมสัมมนา แต่ มีตวั แทนฯ คนหนึ/งไม่ เคยเข้ าร่ ว
อบรมสัมมนาเลย
ก. ไม่ ผดิ เพราะ มีอาชีพเป็ นตัวแทนประกันชีวิตต้ องขยันขายประกันชีวิต
ข. ไม่ ผดิ เพราะ เป็ นคนซื/อสัตย์ ขยันหมั/นเพียรในวิชาชีพของตน
ค. ผิด เพราะ การเป็ นตัวแทนประกันชีวติ ที/ดี ต้ องหมั/นศึกษาหาความร้ ูในวิชาชีพเพิ/มเติมอย่ เู สมอ
ง. ผิด เพราะ อาจทําให้ ขายประกันชีวิตสตัู วแทนฯ คนอื/นไม่ ได้
10. นาย ก. เป็ นตัวแทนประกันชีวิต ได้ เก็บเบียประกันภัยจาก นาย ข. เพื/อนําส่ งแก่ บริษทั แต่ เนื/องจากยังอย่ ู
ในช่ วงระยะเวลาผ่ อนผันเบียประกันภัย จึงได้ นําเงินเบียประกันภัยของ นาย ข. ไปใช้ ก่อน และเมื/อใกล้ ถงึ กําหนด
จึงจะนําเงินนันส่ งบริษัท การกระทําของนาย ก. ผิด จรรยาบรรณ หรือไม่
ก. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ นาย ก. เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว
ข. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ ไม่ ประพฤติตนอย่ ูในศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ค. ไม่ ผดิ จรรยาบรรณ เพราะ เมื/อถึงกําหนด นาย ก. ก็ได้ นําเงินไปชําระแก่ บริษัท
ง. ไม่ ผดิ จรรยาบรรณ เพราะ ไม่ ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ ผู้ใด
11. การประกันชีวิตหมายถึง
ก. วิธีการทดแทนการสญเสี
ู ยรายได้ อนั เนื/องจากการเสียชีวติ สญเสี
ู ยอวัยวะ ทุพพลภาพ
ข. วิธีการป้องกันไม่ ให้ เกิดภัยขึน
ค. วิธีลดภัยที/จะเกิดแก่ ชวี ิต
ง. วิธีการชดเชยใช้ ความสญเสี
ู ยอันเนื/องมาจากการว่ างงาน
12. การประกันชีวิตมีประโยชน์ ต่อสังคม
ก. เป็ นหลักประกันให้ ครอบครัว
ข. ช่ วยลดภาระทางสังคมของรัฐบาล
ค. ช่ วยสะสมทุนเพื/อการพัฒนาประเทศ
ง. ถกทุ
ู กข้ อ

13. กรณีใดต่ อไปนี ผ้ รู ับประกันภัยจะจ่ ายเงินตามเงื/อนไขกรมธรรม์ ประกันภัยให้ แก่ ผู้เอาระกันภัยหรือผ้ ูรับ
ประโยชน์ แล้ วแต่ กรณี ถ้ า
ก. ผ้ ูเอาประกันภัยมีชีวิตอย่ ใู นวันครบกําหนดสัญญา
ข. ผ้ เู อาประกันภัยฆ่ าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่ วนั ทําสัญญา
ค. ผ้ เู อาประกันภัยถกผ้
ู ูรับประโยชน์ ฆ่าตายโดยเจตนา
ง. ผ้ เู อาประกันภัยเสียชีวิตหลังสัญญาสินผลบังคับ
14. จํานวนเงินที/ผ้รู ับประกันภัยจะต้ องจ่ ายให้ ผูเอาประกันภัยหรือผ้ ูรับประโยชน์ นัน เป็ นข้ อใด
ก. จํานวนเงินเอาประกันภัยที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
ข. จํานวนเงินที/ผ้รู ับประกันภัยเห็นสมควรกับสาเหตุการเสียชีวิต
ค. จํานวนเงินที/ผ้รู ับประกันภัยกําหนด
ง. จํานวนเงินที/ผ้รู ับประโยชน์ เห็นควรได้ รับ
15. การประกันชีวิตที/เหมาะสมกับผ้ มู ีรายได้ ระดับปานกลางขึนไป คือ การประกันชีวิตประเภทใด
ก. กลุ่ม
ข. อุตสาหกรรม
ค. สามัญ
ง. มวลชน
16. การประกันชีวิตประเภทใดที/ไม่ มกี ารตรวจสุขภาพ
ก. ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ข. ประเภทสามัญ ประเภทกลุ่ม
ค. ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม
ง. ถกทั
ู ง 3 ข้ อ
17. นาย ก. อายุ 35 ปี ทํางานในโรงงานมีรายได้ น้อย มีความต้ องการที/จะทําประกันชีวิต ท่ านควรแนะนําให้ นาย
ก. ทําประกันชีวิตประเภทไหนจึงจะเหมาะสมที/สุด
ก. ประเภทสามัญ
ข. ประเภทอุตสาหกรรม
ค. ประเภทกลุ่มที/มเี งินเอาประกันภัยสงู
ง. ถกทุ
ู กข้ อ

18. การประกันชีวิตประเภทกลุ่มที/มีนายจ้ างและลกจ้
ู างร่ วมกันชําระเบียประกันภัย โดยหลักทั/วไปแล้ วจะต้ องมี
ลกจ้
ู างเข้ าร่ วมทําประกันชีวิตเป็ นจํานวนเท่ าใด
ก. ไม่ น้อยกว่ า 75% ของลกจ้
ู างทังหมด
ข. ไม่ น้อยกว่ า 75% ของลกจ้
ู างที/มสี ทิ ธิทาํ ประกันชีวิตทังหมด
ค. 100% ของลกจ้
ู างทังหมด
ง. 100% ของลกจ้
ู างที/มสี ิทธิทาํ ประกันชีวิตทังหมด
19. บริษัทแห่ งหนึ/งได้ ทาํ สัญญากับ นาย ก. โดยตกลงว่ าจะจ่ ายเงินรายปี ให้ กบั นาย ก. เมื/อ นาย ก. อายุครบ 60 ปี
เป็ นต้ นไป โดย นาย ก. จะต้ องชําระเบียประกันภัยให้ แก่ บริษัทจํานวนหนึ/งเป็ นเวลา 10 ปี สมมุตปิ ั จจุบนั นาย ก.
อายุ 40 ปี ดังนันหลังจากที/ นาย ก. ชําระเบียประกันภัยครังสุดท้ ายแล้ ว นาย ก. ต้ องรอไปอีกกี/ปี จึงจะได้ รับ
เงินงวดแรกจากบริษัท
ก. ได้ รับเงินงวดแรกทันทีหลังจากชําระเบียประกันภัยครังสุดท้ าย
ข. 5 ปี
ค. 10 ปี
ง. 20 ปี
20. นาย ก. ต้ องการสะสมเงินเพื/อเป็ นทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้ บุตร การประกันชีวิต แบบที/เหมาะสม
ที/สุด คือ
ก. สะสมทรัพย์
ข. ตลอดชีพ
ค. ชั/วระยะเวลา
ง. อุตสาหกรรม
21. นาย ก. ซือสัญญาเพิ/มเติมค่ ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม โดยมีค่าห้ องและค่ าอาหาร 500 บาทต่ อวัน (สงสุ
ู ด
ไม่ เกิน 45 วัน) และสัญญาเพิ/มเติมค่ าชดเชยพยาบาลรายวัน ในกรณีผ้ปู ่ วยในจํานวน 1,000 บาทต่อวัน (สงสุ
ู ดไม่
เกิน 365 วัน) แนบกับการประกันชีวิต ต่ อมา นาย ก. เจ็บป่ วยและต้ องเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ
คนไข้ ในเป็ นระยะเวลา 200 วัน ในกรณีนี บริษทั จะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แก่ นาย ก. เป็ นจํานวนเท่ าใด
ก. 22,500 บาท
ข. 100,000 บาท
ค. 172,500 บาท
ง. 222,500 บาท

22. สัญญาเพิ/มเติมแบบใดที/ไม่ เข้ าเกณฑ์ หลักชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที/เกิดขึนจริง แต่ ต้องชดใช้
เงินตามมลค่
ู าที/กาํ หนดไว้
ก. สัญญาเพิ/มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตและสญเสี
ู ยอวัยวะเนื/องจากอุบัตเิ หตุ
ข. สัญญาเพิ/มเติมคุ้มครองการประกันสุขภาพและศัลยกรรม
ค. สัญญาเพิ/มเติมคุ้มครองค่ ารักษาพยาบาลและการผ่ าตัด
ง. ถกทุ
ู กข้ อ
23. ผ้ ูเอาประกันภัยได้ ทําประกันชีวิตและซือสัญญาเพิ/มเติมคุ้มครองการเสียชีวติ และสญเสี
ู ยอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ
เมื/อผ้ ูเอาประกันภัยประสบอุบัตเิ หตุทาํ ให้สญเสี
ู ยขาทัง 2 ข้ าง และอีก 5 วัน ต่ อมาก็เสียชีวิต ดังนันบริษทั จะ
จ่ ายเงินให้ ผู้รับประโยชน์ เป็ นจํานวนเท่ าใด
ก. จ่ ายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุ
ข. จ่ ายจํานวนเงินเอาประกันภัยและจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุ
ค. จ่ ายจํานวนเงินเอาประกันภัยและ 2 เท่ าของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุ เนื/องจากถ้ าผ้ ูเอา
ประกันภัยสญเสี
ู ยอวัยวะตังแต่ 2 แห่ งขึนไป ก็จะได้ จาํ นวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุอกี ทังผ้ เู อาประกันภัยก็มา
เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุ ดังนันบริษัทจะต้ องจ่ าย 2 เท่ าของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุรวมกับจํานวนเงินเอา
ประกันภัย
ง. จ่ ายจํานวนเงินเอาประกันภัย
24. นาย ก.ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทและสัญญาเพิ/มเติมคุ้มครอง
การเสียจากอุบัตเิ หตุ จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุ 100,000 บาท และสัญญาเพิ/มเติมแบบชั/วระยะเวลา (Term
Rider) จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ถ้ า นาย ก. เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุ ผ้ รู ับประโยชน์ ของ นาย ก. จํา
ได้ รับเงินจํานวนเท่ าใด
ก. 100,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ง. ไม่ ได้ เลย

25. นาย ก. ซือสัญญาเพิ/มเติมค่ ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมไว้ 2 บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีผลประโยชน์ ค่าห้ อง
และค่ าอาหาร 1,000 บาทต่ อวัน (สงสุ
ู ดไม่ เกิน 45 วัน) ต่ อมา นาย ก. ป่ วยและเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลใน
ฐานะคนไข้ ในเป็ นเวลา 60 วัน ในกรณีนี ข้ อความข้ างล่ างข้ อใดถกู
ก. นาย ก. จะได้ รับเงินค่ าห้ องและค่ าอาหาร จํานวน 45,000 บาท
ข. นาย ก. จะได้ รับเงินค่ าห้ องและค่ าอาหาร จํานวน 50,000 บาท
ค. นาย ก. จะได้ รับเงินค่ าห้ องและค่ าอาหาร จํานวน 60,000 บาท
ง. นาย ก. จะได้ รับเงินค่ าห้ องและค่ าอาหาร จํานวน 55,000 บาท
26. โดยปกติบริษัทประกันชีวติ จะรับประกันชีวิตแต่ เฉพาะภัยมาตรฐานใช่ หรือไม่
ก. ใช่ รับประกันชีวิตแต่ เฉพาะภัยมาตรฐานเท่ านัน
ข. ไม่ ใช่ ภัยตํ/ากว่ ามาตรฐานบางกรณีกร็ ับประกันชีวิต
ค. ไม่ ใช่ ภัยตํ/ากว่ ามาตรฐานเท่ าใดก็รับประกันชีวิต
ง. ผิดทังข้ อ ก. ข. และ ค.
27. ในการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม บุคคลใดที/มีความสําคัญมากที/สุด ในการพิจารณารับประกันชีวิต คือ
ก. แพทย์ ผู้ตรวจสุขภาพผ้ ขู อเอาประกันภัย
ข. ผ้ ขู อเอาประกันภัย
ค.นายหน้ าประกันชีวิต
ง. ถกทุ
ู กข้ อ
28. หากบริษัทประกันชีวิตพิจารณารับประกันชีวิตทุกราย จากข้ อมลเกี
ู /ยวกับผ้ ูเอาประกันที/ไม่ ถกต้
ู องตามความจริง
แล้ ว จะมีผลกระทบต่ อบริษัทประกันชีวิตอย่ างไร
ก. ไม่ มผี ลกระทบ เพราะ บริษทั ประกันชีวิตนําเบียประกันชีวิตที/ได้ รับมาลงทุนจนชดเชยความเสี/ยงภัยได้
ข. บริษัทจะประสบกับการขาดทุน จากการดําเนินการด้ านการรับประกันชีวิต
ค. บริษัทจะมีกาํ ไรจากการมีจํานวนผ้ ูเอาประกันภัยเพิ/มมากขึน
ง. บริษัทจะมีประสบการณ์ การรับประกันชีวิตเพิ/มมากขึน
29. การพิจารณารับประกันชีวติ กลุ่ม ข้ อใดที/ต้องใช้ ความระมัดระวังในการพิจารณารับประกันชีวติ เป็ นพิเศษ
ก. กลุ่มสมาชิกสหภาพแรงงาน
ข. กลุ่มพนักงานบริษทั
ค. กลุ่มที/มวี ัตถุประสงค์ จัดตังขึนเพื/อทําประกันชีวิตกลุ่ม
ง. กลุ่มข้ าราชการ

30. ประวัตสิ ุขภาพของคนในครอบครัวผ้ ูขอเอาประกันภัยจะมีผลต่ อการพิจารณารับประกันชีวติ หรือไม่
ก. ไม่ มี เพราะ เป็ นการพิจารณารับประกันชีวติ ผ้ ขู อเอาประกันภัยคนเดียว
ข. มี เพราะ โรคบางชนิดที/บุคคลในครอบครัวเป็ นอย่ กู ่ อนแล้ ว เป็ นโรคติดต่ อ
ค. มี แต่ ต้องพิจารณา นําหนัก อายุ ประกอบกับโรคทางกรรมพันธุ์
ง. มี เพราะ โรคบางชนิดที/บุคคลในครอบครัวเป็ นอย่ กู ่ อนแล้ วเป็ นโรคเรือรัง
31. การกําหนดอัตราเบียประกันชีวิตเป็ นหน้ าที/ของ
ก. อธิบดีกรมการประกันภัย
ข. นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ค. นักวิชาการประกันภัย
ง. นายทะเบียน
32. การประกันชีวิตแบบใดที/ผู้เอาประกันภัยอายุเท่ ากัน จํานวนเงินเอาประกันภัยเท่ ากัน ภัยมาตรฐาน จะต้ อง
ชําระเบียประกันภัยเป็ นจํานวนเงินที/น้อยที/สุด
ก. แบบตลอดชีพชําระเบียประกันชีวติ 20 ปี
ข. แบบสะสมทรัพย์ 20/20
ค. แบบชั/วระยะเวลา 20 ปี
ง. แบบสะสมทรัพย์ พเิ ศษ 21/21
33. นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย์ 20/14 และซือสัญญาเพิ/มเติมคุ้มครองอุบัตเิ หตุจากการ
เสียชีวิต ดังนัน นาย ก. ต้ องชําระเบียประกันภัยอย่ างไร
ก. เบียประกันชีวิตพร้ อมเบียประกันอุบัตเิ หตุ ตังแต่ ปีที/ 1 - 14
ข. เบียประกันชีวิตพร้ อมเบียประกันอุบัตเิ หตุ ตังแต่ ปีที/ 1 - 20
ค. เบียประกันชีวิตตังแต่ ปีที/ 1 - 14 และเบียประกันอุบัตเิ หตุ ตังแต่ ปีที/ 1-20
ง. เบียประกันชีวิตตังแต่ ปีที/ 1/14
34. ถ้ า นาย ก. ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ พิเศษ 21/21 และเมื/อชําระเบียประกันภัยมาได้ 5 ปี แล้ วต้ องการ
เลิกสัญญา บริษทั จะคืนเงินให้ แก่ นาย ก. จํานวนหนึ/ง เงินจํานวนนีคือ
ก. เบียประกันภัยที/ นาย ก. จ่ ายไป รวมกับดอกเบียหักด้ วยค่ าบําเหน็จ
ข. เบียประกันภัยที/ นาย ก. จ่ ายไป หักด้ วยค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ค. เบียประกันภัยที/ นาย ก. จ่ ายไป รวมกับดอกเบีย หักด้ วยค่ าบําเหน็จ และหักด้ วยเงินที/นําไปเฉลี/ยจ่ าย
เป็ นสินไหมทดแทนมรณกรรม

ง. เบียประกันภัยที/ นาย ก. จ่ ายไป รวมดอกเบีย หักด้ วยค่ าใช้ จ่ายทังหมด และหักด้ วยเงินที/นําไปเฉลี/ย
จ่ ายเป็ นค่ าสินไหมมรณกรรม
35. ข้ อความใดต่ อไปนีถกต้
ู อง
ก. เมื/อผ้ เู อาประกันภัยขอเวนคืนกรมธรรม์ แล้ ว กรมธรรม์ ยังไม่ ผลบังคับต่อไปอีก 35 วัน
ข. เมื/อแปลงกรมธรรม์ เป็ นกรมธรรม์ ใช้ เงินสําเร็จ ผ้ เู อาประกันยังคงต้ องชําระเบียต่ อไป
ค. เมื/อแปลงกรมธรรม์ เป็ นกรมธรรม์ ขยายระยะเวลา ระยะเวลาคุ้มครองยังคงเท่ าเดิมเสมอ
ง. ผ้ เู อาประกันภัยขอก้ เู งินโดยมีกรมธรรม์ เป็ นประกันได้ ไม่ เกินมลค่
ู าเวนคืนเงินสด
36. นาย ก. ทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพและซือสัญญาเพิ/มเติมเพื/อคุ้มครองการรักษาพยาบาลไว้ ด้วย ต่ อมา นาย
ก. ไม่ สามารถชําระเบียประกันภัยได้ กรมธรรม์ จึงได้ เปลี/ยนเป็ นกรมธรรม์ แบบขยายเวลา ซึ/งขยายเวลาได้ 2 ปี 5
เดือน แต่ปรากฏว่ าหลังจากกรมธรรม์ เปลี/ยนเป็ นกรมธรรม์ แบบขยายเวลาได้ 5 เดือน นาย ก. ได้ เข้ ารับการ
รักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน อยากทราบว่ า นาย ก. จะเรียกร้ องเงินค่ ารักษาพยาบาลได้ หรือไม่
ก. ไม่ ได้ เพราะ เมื/อเปลี/ยนเป็ นกรมธรรม์ แบบขยายเวลา สัญญาเพิ/มเติมแนบท้ ายกรมธรรม์ เป็ นอันสินผล
บังคับ
ข. ไม่ ได้ เพราะ เมื/อกรมธรรม์ เปลี/ยนเป็ นกรมธรรม์ ขยายเวลา ถ้ าต้ องการความคุ้มครองค่ ารักษาพยาบาล
ผ้ ูเอาประกันภัยจะต้ องมาแสดงความจํานงขอรับความคุ้มครองนี
ค. ได้ เพราะ เมื/อเปลี/ยนเป็ นกรมธรรม์ แบบขยายเวลา สัญญาเพิ/มเติมแนบท้ ายกรมธรรม์ เป็ นอันสินผล
บังคับ
ง. ได้ เพราะ เมื/อบริษัทแปลงกรมธรรม์ เป็ นกรมธรรม์ แบบขยายเวลา ได้ คดิ เบียประกันภัยไปแล้ ว
37. การเปลี/ยนแปลงกรมธรรม์ อย่ างใดต่ อไปนีที/กรมธรรม์ ยังให้ ความคุ้มครองต่ อไป
ก. เวนคืนกรมธรรม์
ข. แปลงกรมธรรม์ ใช้ เงินสําเร็จหรือมลค่
ู าขยายเวลา
ค. เปลี/ยนงวดชําระเบียประกันภัยหรือลดจํานวนเงินประกันภัย
ง. ถกทั
ู งข้ อ ข. และ ค.

38. นาย ก. ทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ชําระเบียประกันภัยมาแล้ ว 5 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุ 100,000 บาท เมื/อกรมธรรม์ ครบ 5 ปี นาย ก. มาขอเวนคืนกรมธรรม์ และ
หลังจากนันเพียง 3 วัน นาย ก. ประสบอุบัตเิ หตุเสียชีวิต ทายาทของ นาย ก. จะได้รับ
ก. ค่ าสินไหมมรณกรรม 200,000 บาท
ข. ค่ าสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท
ค. ไม่ ได้ รับเงิน
ง. ได้ รับเงินเท่ ากับมลค่
ู าเวนคืนเงินสด
39. นาย ก. ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15/10 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชําระเบียประกันภัยราย
งวด 3 เดือน กรมธรรม์ เริ/มมีผลบังคับเมื/อ วันที/ 1 ตุลาคม 2530 ชําระเบียประกันภัยถึงปี/ ที/ 3 งวด 3 และนาย ก. มา
ขอเวนคืนกรมธรรม์ ภยั เมื/อวันที/ 3 มิถนุ ายน 2534 นาย ก. จะไดรับเงินเท่ าไร (มลค่
ู าเวนคืนเงินสด ณ สินปี
กรมธรรม์ ท/ ี 3 = 96 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มลค่
ู าเวนคืนเงินสด ณ สินปี กรมธรรม์ ท/ี 4 = 157
บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
ก. 9,600 บาท
ข. 15,700 บาท
ค. 14,175 บาท
ง. 11,125 บาท
40. นาย ก. ทําประกันชีวิต เมื/อวันที/ 1 มกราคม 2534 แบบสะสมทรัพย์ 18/18 มีเงื/อนไขการจ่ ายคืนล่ วงหน้ าทุก 3
ปี เป็ นจํานวน 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท นาย ก. ชําระเบีย
ประกันภัยรายปี มาโดยสมํ/าเสมอ ต่ อมา นาย ก. มีปัญหาด้ านการเงิน จึงมาขอเวนคืนกรมธรรม์ เมื/อวันที/ 1
มกราคม 2541 นาย ก.จะได้ รับเงินเท่ าไร
มลค่
ู าเวนคืนเงินสด ณ สินปี กรมธรรม์ ท/ ี 5 = 70 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
มลค่
ู าเวนคืนเงินสด ณ สินปี กรมธรรม์ ท/ ี 6 = 134 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
มลค่
ู าเวนคืนเงินสด ณ สินปี กรมธรรม์ ท/ ี 7 = 81 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
มลค่
ู าเวนคืนเงินสด ณ สินปี กรมธรรม์ ท/ ี 8 = 130 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
มลค่
ู าเวนคืนเงินสด ณ สินปี กรมธรรม์ ท/ ี 9 = 181 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ก. 3,400 บาท
ข. 8,100 บาท
ค. 3,400 บาท
ง. 13,000 บาท

41. การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ในขณะที/กรมธรรม์ มีผลบังคับ บริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ ายจํานวนเงิน
เอาประกันภัยในกรณี ผ้ เู อาประกันภัยปกปิ ดความจริง มีกาํ หนดเวลากี/ปี นับตังแต่ วันทําสัญญาประกันภัย
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 2 ปี
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกต้
ู อง
42. ถ้ านาย ก. เป็ นโรคมะเร็งแต่ ไม่ ได้ แถลงในใบคําขอเอาประกันชีวิตในการทําประกันชีวิต ต่ อมาอีก 11 เดือน ผ้ ู
เอาประกันเสียชีวิตด้ วยโรคมะเร็ง ข้ อใดต่ อไปนีถกต้
ู อง
ก. บริษัทมีสทิ ธิบอกล้ างสัญญาประกันภัย และคืนเบียประกันชีวติ ที/ชาํ ระมาแล้ ว
ข. บริษัทมีสทิ ธิบอกล้ างสัญญาประกันภัย และไม่ ต้องคืนเบียประกันชีวิตที/ชาํ ระมาแล้ ว
ค. บริษัทจ่ ายจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกต้
ู อง
43. นาย ก. ทําประกันชีวิต ประเภทอุตสาหกรรม ชําระเบียประกันภัยเดือนละ 500 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย
40,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันอุบัตเิ หตุ 40,000 บาท หากนาย ก. เสียชีวิตด้ วยอุบัตเิ หตุในระหว่ างระยะเวลา
ผ่ อนผัน บริษัทจะจ่ ายเงินให้ ผ้รู ับประโยชน์ นาย ก. เท่ าใด
ก. จ่ ายเงิน จํานวน 80,000 บาท
ข. จ่ ายเงิน จํานวน 80,000 บาท โดยหักเบียประกันภัยที/ยังชําระไม่ ครบรอบปี กรมธรรม์ นัน
ค. จ่ ายเงิน จํานวน 80,000 บาท โดยหักเบียประกันภัยที/ยังไม่ ชาํ ระในระยะเวลาผ่ อนผัน
ง. ไม่ จ่ายเงินให้ แต่ อย่ างใด
44. ในการทําประกันชีวิตประเภทสามัญ และประเภทอุตสาหกรรม มีระยะเวลาผ่ อนผันกี/วนั
ก. ประเภทสามัญ 30 วัน ประเภทอุตสาหกรรม 60 วัน หรือตามระยะเวลาผ่ อนผันที/กาํ หนดไว้ ในเงื/อนไข
กรมธรรม์ ประกันชีวิต
ข. ทังประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม 30 วัน
ค. ทังประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม 60 วัน
ง. ประเภทสามัญ 60 วัน ประเภทอุตสาหกรรม 30 วัน

45. ถ้ าผ้ เู อาประกันภัยไม่ ชาํ ระเบียประกันภัยจนเลยระยะเวลาผ่ อนผันและกรมธรรม์ ได้ ขาดอายุ ผ้ ูเอาประกันภัย
อาจขอต่ ออายุกรมธรรม์ ได้ ภายในกี/ปีนับแต่ วันที/กรมธรรม์ ขาดอายุ
ก. 6 ปี
ข. 7 ปี
ค. 5 ปี
ง. 8 ปี
ใช้ โจทย์ ข้างล่ างนีตอบคําถามข้ อ 46 - 49
นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์ 21/21 ชําระเบียประกันรายปี ปี ละ 5,000 บาท
จํานวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท และได้ รับชําระเบียประกันภัยมาแล้ ว 4 ปี ตารางมลค่
ู ากรมธรรม์ ต่อจํานวน
เงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สําหรับสินปี กรมธรรม์ ปีที/ 4 มีมลค่
ู าเวนคืนเงินสดเท่ ากับ 94 บาท มลค่
ู าใช้ เงินสําเร็จ
เท่ ากับ 202 บาท และมีการขยายเวลาเท่ ากับ 4 ปี 358 วัน
46. นาย ก. ต้ องการก้เู งินโดยมีกรมธรรม์ เป็ นประกันจากบริษัท จะทําได้ หรือไม่
ก. ทําได้ โดยทําสัญญาก้ ยู ีมเงินจากบริษัท
ข. นาย ก. ต้ องได้ รับอนุญาตจากผ้ รู ับประโยชน์ ก่อน
ค. ขึนอย่ กู บั ดุลยพินิจของบริษัท
ง. ทําไม่ ได้ ต้ องรอจนถึงสินปี กรมธรรม์ ท/ ี 5
47. นาย ก. หยุดชําระเบียประกันภัย ละต้องการเลิกสัญญา บริษทั ต้ องจ่ ายเงินให้ นาย ก. หรือไม่
ก. จ่ าย เพราะ กรมธรรม์ มีมลค่
ู าเงินสดแล้ ว
ข. จ่ าย เพราะ เป็ นกรมธรรม์ แบบสะสมทรัพย์
ค. ไม่ จ่าย เพราะ กรมธรรม์ ยังไม่ มมี ลค่
ู าเวนคืนเงินสด
ง. ไม่ จ่าย เพราะ นาย ก. ต้ องการยกเลิกกรมธรรม์ เอง
48. นาย ก. ขาดชําระเบียประกันภัย จนเลยกําหนดระยะเวลาผ่ อนผันแล้ ว เพื/อให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับ
ต่ อไปบริษัทจะ
ก. ยึดระยะเวลาผ่ อนผันให้ อกี 30 วัน
ข. นํามลค่
ู าเงินสดมาชําระเบียประกันภัยโดยคิดดอกเบียเช่ นเดียวกับการก้ เู งินโดยมีกรมธรรม์ เป็ นประกัน
ค. นํามลค่
ู าเงินสดมาชําระเบียประกันภัย โดยไม่ คดิ ดอกเบีย
ง. ถกทั
ู งข้ อ ก. และ ค.

49. นาย ก. ขาดการชําระเบียประกันภัย แต่อย่ ภู ายในระยะเวลาผ่ อนผัน นาย ก. เสียชีวิต บริษัทจะต้ องจ่ ายเงินให้
ผ้ ูรับประโยชน์ เท่ ากับ
ก. 14,100 บาท
ข. 5,000 บาท
ค. 145,000 บาท
ง. ไม่ ต้องจ่ าย
50. ถ้ าผ้ เู อาประกันเสียชีวิต ผ้ ูรับประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบภายในกี/วนั นับแต่ วนั เสียชีวิต
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 14 วัน
ง. 30 วัน
51. ถ้ าผ้ เู อาประกันภัย ชําระเบียประกันภัยจนมีมลค่
ู าเวนคืนเงินสดแล้ ว ผ้ ูเอาประกันภัยสามารถใช้ สิทธิใดต่ อไปนี
โดยไม่ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากบริษทั
ก. ขอเปลี/ยนเป็ นกรมธรรม์ ใช้ เงินสําเร็จ
ข. ขอเปลี/ยนแบบประกันภัย
ค. ขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. ขอเพิ/มจํานวนเงินเอาประกันภัย
52. เมื/อผ้ ูเอาประกันเสียชีวิต โดยมิได้ ระบุช/ ือผ้ ูรับประโยชน์ จํานวนเงินเอาประกันภัยย่ อมตกเป็ นของใคร
ก. กองมรดก ซึ/งเจ้ าหนีมีสิทธิท/จี ะเรียกร้ องได้
ข. กองมรดก ซึ/งเจ้ าหนีไม่ มีสทิ ธิท/ีจะเรียกร้ องได้
ค. บริษัท แล้ วแต่ ว่าบริษทั จะจัดสรรให้ ทายาทคนใด
ง. บริษัท ซึ/งจะจัดสรรให้ เป็ นเงินบริจาคช่ วยเหลือสังคม
53. นาย ก. ระบุยกผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ให้ แก่ นาย ข. เป็ น ลําดับที/ 1 นาย ค. เป็ นลําดับที/ 2 และ นาย ง.
เป็ นลําดับที/ 3 ถ้ า นาย ก. เสียชีวิต บริษัทจะจ่ ายผลประโยชน์ ให้ แก่ ผู้รับประโยชน์ อย่ างไร
ก. นาย ข. จะได้ รับผลประโยชน์ ทงหมด
ั
เพราะผ้ เู อาประกันภัยระบุให้ เป็ นผ้ ูรับประโยชน์ คนแรก
ข. ผ้ รู ับประโยชน์ ทุกคนจะได้ รับผลประโยชน์ เฉลี/ยตามกรมธรรม์ เท่ ากันทุกคน
ค. นาย ข. จะได้ รับเป็ น 2 เท่ า ของ นาย ค. และ นาย ง.
ง. นาย ค. ได้ เท่ ากับ นาย ง. แต่น้อยกว่ า นาย ข.

54. ในกรณีผู้รับประโยชน์ คนใหม่ มิใช่ บุตร บุพการี สามีภริยา ของผ้ เู อาประกันภัย การเปลี/ยนตัวผ้ รู ับประโยชน์ จะ
มีผลบังคับก็ต่อเมื/อ
ก. ผ้ เู อาประกันภัยแจ้ งให้ บริษทั ทราบ
ข. ผ้ รู ับประโยชน์ คนเก่ าให้ ความเห็นชอบ
ค. บริษทั ทําการบันทึกการเปลี/ยนแปลงในกรมธรรม์ หรือออกใบสลักหลังกรมธรรม์ ประกันภัยให้
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู
55. นาย ก. ทําประกันชีวิต ระบุให้ นาง ข. ซึงเป็ นภรรยาเป็ นผ้ รู ับประโยชน์ ละได้ มอบกรมธรรม์ ให้ นาง ข. ต่ อมา
นาย ก. ต้ องการให้ นางสาว ค. ซึ/งเป็ นบุตรสาวเป็ นผ้ รู ับประโยชน์ นาย ก. จะสามารถเป็ นตัวผ้ รู ับประโยชน์ ได้
หรือไม่
ก. ได้ เพราะ นาง ข. ยังไม่ ได้ แจ้ งยืนยันกับบริษทั ว่ าตนจะเป็ นผ้ ถู อื ประโยชน์ จากกรมธรรม์
ข. ได้ เพราะ การเปลี/ยนตัวผ้ รู ับประโยชน์ ไม่ มีเงื/อนไขใดๆ ผ้ เู อาประกันภัยสามารถเปลี/ยนแปลงได้ ตลอด
ค. ไม่ ได้ เพราะ ระบุให้ นาง ข. ไม่ สามารถเปลี/ยนแปลงได้
ง. ไม่ ได้ เพราะ ต้ องได้ รับความยินยอมจากผ้ รู ับประโยชน์
56. ผ้ ูท/ที าํ ประกันชีวิต ไว้ กบั บริษัทหนึ/งแล้ วจะทําประกันชีวติ กับบริษัทอื/นอีกได้ หรือไม่
ก. ทําได้ แต่ ต้องแจ้ งให้ บริษัทแรกทราบก่ อน
ข. ทําได้ แต่ ต้องแถลงข้ อความจริงในใบคําขอเอาประกันชีวิตบริษัทใหม่
ค. ทําไม่ ได้ เพราะ คนละบริษัท
ง. ทําไม่ ได้ เพราะ เป็ นเงื/อนไขกรมธรรม์
57. ในการทําประกันชีวิตผ้ เู อาประกันภัยจําเป็ นต้ องแถลงอาชีพหรือไม่
ก. ไม่ จาํ เป็ น เพราะ การพิจารณารับประกันชีวิตจะพิจารณาเฉพาะเรื/องสุขภาพเท่ านัน
ข. ไม่ จาํ เป็ น เพราะ ไม่ ถอื เป็ นสาระสําคัญ
ค. จําเป็ น เพราะ อาชีพมีผลต่ อการพิจารณารับประกัน
ง. ถกทั
ู ง ก. และ ข.

58. นาย ก. เอาประกันชีวิตอุบัตเิ หตุภรรยา โดยนาย ก. เป็ นผ้ ูชาํ ระเบียประกันภัยและเป็ นผ้ รู ับประโยชน์ ตาม
กรมธรรม์ ประกันภัย ต่ อมาภรรยาของ นาย ก. เสียชีวิต โดยอุบัตเิ หตุ นาย ก. จะได้ รับเงินเท่ าไร
ก. ไม่ ได้ เพราะ ไม่ มสี ่ วนได้ เสีย
ข. ได้ รับเงินเท่ ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุ
ค. มาได้ เพราะ ผ้ ชู าํ ระเบียประกันภัยเป็ นผ้ รู ับประโยชน์ ไม่ ได้
ง. ได้ รับจํานวนเงินเอาประกันชีวิตและจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุ
59. ผ้ ูรับประโยชน์ ในสัญญาประกันชีวิตนัน
ก. ต้ องเป็ นผ้ ูเอาประกันภัยเพียงผ้ ูเดียว
ข. ต้ องเป็ นญาติผ้เู อาประกันภัยเท่ านัน
ค. ต้ องมีส่วนได้ เสียกับผ้ เู อาประกันภัย
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู
60. คําถามในใบคําขอเอาประกันชีวิตต่ อไปนี ข้ อใดสําคัญที/สุด
ก. ประวัตกิ ารทําประกันชีวิตของผ้ เู อาประกันภัย
ข อาชีพของบิดา มารดา
ค. สถานที/เกิดของผ้ เู อาประกันภัย
ง. สัญชาติของผ้ เู อาประกันภัย
61. นายอนุ ได้ ทาํ ประกันชีวิตไว้ จํานวนเงินเอาประกันภัย 5,000,000 บาท วันที/สัญญาเริ/มบังคับ วันที/ 2 กุมภาพันธ์
2540 ต่ อมาเมื/อวันที/ 2 กุมภาพันธ์ 2541 นายอนุ ไปตรวจร่ างกายพบว่ าตนเองเป็ นมะเร็ง และเสียชีวิต ในวันที/ 2
พฤษภาคม 2541 นายอนุถงึ แก่ ความตายและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง บริษัทจะปฏิเสธไม่ จ่ายเงินเอาประกันภัยแก่
ผ้ ูรับประโยชน์ ได้ หรือไม่
ก. ได้ เพราะ นายอนุยงั ชําระเบียได้ ไม่ ถงึ 3 ปี
ข. ไม่ ได้ เพราะ นายอนุเสียชีวิตเมื/อกรมธรรม์ ยังไม่ พ้นเวลา 2 ปี
ค. ไม่ ได้ เพราะนายอนุเสียชีวติ ด้วยโรคมะเร็งซึ/งตนเองมิได้ เจตนาปกปิ ดความจริง
ง. ได้ เพราะ นายอนุ เสียชีวิตด้ วยโรคที/มไิ ด้ ค้ มุ ครองตามกรมธรรม์
62. นายนิดทําประกันภัยมาแล้ ว 4 ปี และกรมธรรม์ ยังมีผลบังคับอย่ ู ดังนัน นายนิดมีสทิ ธิ
ก. เวนคืนกรมธรรม์ ประกันภัยเพื/อขอรับมลค่
ู าเวนคืนเงินสด
ข. ก้ เู งินจากบริษทั ได้ เต็มจํานวนเอาประกันภัยที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์
ค. บอกเลิกสัญญา และจอรับเบียประกันภัยคืนทังหมดได้
‘ง. ขอแปลงกรมธรรม์ เป็ นแบบอื/นได้ โดยมีวงเงินเอาประกันภัยมากขึนกว่ าเดิม

63. นาย ก. ทําประกันชีวิตไว้ 100,000 บาท โดยซือ ความคุ้มครองอุบัตเิ หตุร่วมอย่ ูด้วย ปรากฏว่ า นาย ก. มี
โรคหัวใจรุ นแรง ญาตินําส่ งโรงพยาบาล แต่ ระหว่ างทางไปโรงพยาบาล เกิดอุบัตเิ หตุรถชนกัน คนในรถนาย ก.
เสียชีวิตทังหมด รวมทัง นาย ก.บริษัทต้ องรับผิดชอบอย่ างไร หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก.บอกล้ างสัญญาไม่ ได้ เพราะสัญญาประกันชีวิตต้ องมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเสมอ
ข. บอกล้ างได้ แต่ ต้องจ่ ายเงินเอาประกันภัยสําหรับสัญญาเพิ/มเติมอุบัตเิ หตุ
ค. บอกล้ างได้ ทงหมด
ั
รวมทัง อุบัตเิ หตุ
ง. ไม่ ถกทุ
ู กข้ อ
64. ผ้ ูเอาประกันภัยถกผ้
ู ูรับประโยชน์ ฆ่าโดยเจตนา บริษัทประกันจะจ่ าย
ก. ไม่ ต้องจ่ ายเงินใดใดตามสัญญา
ข. จ่ ายเงินเอาประกัน แกองมรดกผ้ เู อาประกัน
ค. คืนเงินไถ่ ถอนกรมธรรม์ แก่ ทายาทผ้ ูเอาประกันภัย
ง. คืนเบียประกัน แก่ ทายาทผ้ เู อาประกันภัย
65. บริษัทไม่ ต้องจ่ ายเงินเอาประกันภัยให้ แก่ ผู้รับประโยชน์ กรณีผ้เู อาประกันภัยทําอัตตวินิบาตด้ วยใจสมัคร
ภายในเวลา เท่ าไร
ก. กรมธรรม์ ประเภทสามัญ 2 ปี ประเภทอุตสาหกรรม 1 ปี
ข. กรมธรรม์ ประเภทตรวจสุขภาพ 2 ปี
ค. กรมธรรม์ ทุประเภท 1 ปี
ง. กรมธรรม์ ทุประเภท 2 ปี
66. ผ้ ูชาํ ระเบียประกันภัย หมายถึง
ก. ผ้ เู อาประกันภัย
ข. ผ้ มู สี ่ วนได้ เสีย
ค. ผ้ ทู /จี ่ ายเงินเอาประกันภัย
ง. ถกทุ
ู กข้ อ
67. ถ้ าอายุผ้เู อาประกันคาดเคลื/อนจากความเป็ นจริง โดยเจตนาปกปิ ดความจริง
ก. สัญญาเป็ นโมฆียะ
ข. สัญญาเป็ นโมฆียะ
ค. สมบรณ์
ู โดยต้ องปรับเบียแระกันให้ เพิ/มมากขึน หรือลดเงินเอาประกันภัยลง
ง. ถกทั
ู ง ข้ อ ข. และ ค.

68. บริษัทต้ องการบอกล้ างสัญญาอันตกเป็ นโมฆียะ เสียหายในเวลาใด
ก. 1 ปี นับแต่ ทาํ สัญญาประกันชีวิตแบบอุตสาหกรรม
ข. 2 ปี นับแต่ ทาํ สัญญาประกันชีวิตประเภทสามัญ
ค. 1 เดือน นับแต่ ทราบข้ อมลจะบอกล้
างได้
ู
ง. ถกทุ
ู กข้ อ
69. กรมธรรม์ ประกันภัย มีความสําคัญในการฟ้องร้ อง
ก. ไม่ มกี รมธรรม์ แสดงว่ า สัญญาไม่ สมบรณ์
ู ระหว่ างบริษัทกับผ้ ูเอาประกันภัย
ข. ไม่ มกี รมธรรม์ แสดงว่ า บริษัทไม่ เคยรับประกันภัย ไม่ ต้องรับผิดชอบ
ค. ไม่ มกี รมธรรม์ แสดงว่ า ไม่ มสี ัญญาประกันภัยเกิดขึน
ง. ไม่ มกี รมธรรม์ แสดงว่ า ไม่ มหี ลักฐานการประกันภัย บังคับบริษัทไม่ ได้
70. หลักเกณฑ์ เรื/องใด ไม่ เกี/ยวข้ องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
ก. หลักความสุจริต
ข. หลักการเฉลี/ย
ค. หลักละเมิด
ง. หลักการรอนสิทธิ
71. ผ้ ูเอาประกันภัยกับผ้ ูรับประโยชน์ จะเป็ นบุคคลเดียวกันได้ หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ เพราะ กฎหมายระบุไว้
ข. ไม่ ได้ เพราะ กฎหมายห้ ามไว้
ค. ไม่ ได้ เพราะ ไม่ ถกต้
ู องตามหลักการประกันภัย
ง. ได้ หรือไม่ ได้ แล้ วแต่ บริษัทจะอนุมัตเิ ป็ นรายๆ ไป
72. บุคคลใดต่ อไปนี ไม่ สามารถขอเอาประกันชีวิตเองโดยลําพัง
ก. พระภิกษุ
ข. ผ้ เู ยาว์
ค. คนพิการ
ง. ถกทุ
ู กข้ อ

73. จํานวนเงินที/ผ้รู ับประกันภัยจะต้ องใช้ ให้ กบั ผ้ ูเอาประกันภัยหรือผ้ รู ับประโยชน์ เมื/อมีการมรณะ หรือสัญญาครบ
อายุเรียกว่ า
ก. เบียประกันชีวิต
ข. เบียประกันชีวิต
ค. จํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. ค่ าตอบแทน
74. นายดี เป็ นลกหนี
นายสา ในกรณีเช่ นนี นายสาจะเอาประกันชีวิตนายดีได้ ได้ หรือไม่
ู
ก. ไม่ ได้ เพราะ นายสา ไม่ ได้ เป็ นญาติ นายดี
ข. ไม่ ได้ หากทายาทของนายดี ไม่ ยนิ ยอม
ค. ไม่ ได้ เพราะ นายสาไม่ มีส่วนได้ เสียกับ นายดี
ง. ได้ เพราะ มีส่วนได้ เสียต่ อกัน
75. การทําประกันชีวิตบุคคลอื/น ถ้ าผ้ ูเอาประกันไม่ มสี ่ วนได้ เสียในชีวิตบุคคลนัน ทําให้ สญ
ั ญานัน
ก. สัญญาไม่ สมบรณ์
ู บริษัทต้ องคืนเบียประกันภัยทังหมด
ข. สัญญาไม่ มีผลผกพั
ู น และไม่ สามารถให้ สัตยาบันได้
ค. สัญญามีผลผกพั
ู นต่อไป เพราะส่ วนได้ เสียในเหตุท/เี อาประกันภัยจะพิจารณาในขณะที/ทาํ สัญญา
ประกันภัยเป็ นสําคัญ
ง. ถกเฉพาะ
ข้ อ ก. และ ข้ อ ข.
ู
76. นายขาว ทําประกันชีวิตไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต โดยปกปิ ดความจริงที/ว่า ตนเคยเข้ ารักษาพยาบาลด้ วย
โรคหัวใจมาก่ อน บริษัทไม่ ทราบจึงตกลงรับประกันชีวิต นายขาวไว้ ซึ/งหากนายขาวแถลงข้ อความจริงดังกล่ าว
บริษัทจะบอกปั ดไม่ ยอมรับประกันชีวิตนาย ขาว ดังนีสัญญาประกันชีวิต
ก. สมบรณ์
ู ทุกประการ
ข. สมบรณ์
ู แต่ นายขาวต้ องเสียเบียประกันภัยเพิ/มอีก
ค. เป็ นโมฆียะ
ง. เป็ นโมฆะเสียเปล่ ามาแต่ แรก

77. นายพินิจทําประกันชีวิตเมื/ออายุ 35 ปี เมื/อสัญญาครบกําหนดพิสูจน์ อายุแล้ วปรากฏหลักฐานระบุอายุจริงสงู
กว่ า เมื/อทําประกัน 1 ปี เช่ นนีบริษทั จะจ่ ายจํานวนเงินให้ เต็มตามจํานวนเงินเอาประกันหรือไม่
ก. จ่ ายเพียงครึ/งเดียว
ข. จ่ ายให้ เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย
ค. จ่ ายลดลงตามส่ วนโดยคํานวณว่ า เบียประกันที/จ่ายนันจะซือจํานวนเงินเอาประกันได้ เท่ าใด
ง. ไม่ จ่ายเลย เพราะสัญญาโมฆียะ
78. นายแดงกับนางสาวอ้ อย เป็ นค่ รู ักกัน นายแดงให้ นางสาวอ้ อยทําประกันชีวติ โดยนายแดงเป็ นผ้ ูส่งชําระเบีย
ประกันภัย ต่อมาทัง สองได้ สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี
ก. สัญญาประกันชีวติ ไม่ มผี ลผกพั
ู นค่ สู ัญญา
ข. สัญญาประกันชีวติ มีผลผกพั
ั ญา
ู นค่ สู ญ
ค. สัญญาประกันชีวติ มีผลผกพั
ู นค่ สู ัญญานับตังแต่ วนั สมรสโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ง. สัญญาประกันชีวติ ไม่ มผี ลผกพั
ู นค่ สู ัญญา เฉพาะก่ อนสมรสกัน
79. สัญญาประกันชีวติ เกิดขึนเมื/อใด
ก. เกิดขึนเมื/อผ้ ูรับประกันออกกรมธรรม์ ประกันภัยแล้ ว
ข. เกิดขึนเมื/อผ้ ูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยตามคําเสนอของผ้ เู อาประกันภัย
ค. เกิดขึนเมื/อผ้ เู อาประกันภัยตกลงรับข้ อเสนอของบริษัท ที/จะขอเพิ/มเบียประกันภัยในกรณีท/ ีเป็ นภัยตํ/
กว่ ามาตรฐานและผ้ เู อาประกันภัยตกลงตามที/บริษัทเสนอมา
ง. ถกู เฉพาะ ข้ อ ข. และ ค.
80. บุคคลที/ผ้เู อาประกันภัยระบุให้ เป็ นผ้ ูรับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัยแล้ วภายหลังผ้ ูเอาประกันภัยจะ
เปลี/ยนผ้ ูรับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ เป็ นบุคคลอื/นได้ หรือไม่
ก. ได้ ทุกกรณี
ข. โดยทั/วไปเปลี/ยนได้ บางกรณีเปลี/ยนไม่ ได้
ค. ไม่ ได้
ง. โดยทั/วไปเปลี/ยนไม่ ได้ บางกรณีเปลี/ยนได้

81. นายหน้ าประกันชีวิต ตาม พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ หมายถึง
ก. ผ้ ซู /งึ ชีช่ องหรือจัดการให้ บุคคลทําสัญญาประกันชีวติ กับบริษัท โดยกระทําเพื/อบําเหน็จเนื/องจากการนัน
ข. ผ้ ูซ/งึ บริษทั มอบหมายให้ ทาํ การชักชวนให้ บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษทั
ค. ผ้ ซู /งึ จัดการให้ บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท
ง. ผ้ ชู ช่ี องให้ บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท
82. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรืผู้ซ/ ึงเลขาธิการคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 หมายถึงใคร
ก. ผ้ รู ักษาการตาม พ.ร.บ.
ข. นายทะเบียน
ค. ไม่ มขี ้ อใดถกู
ง. ถกทั
ู งข้ อ ก. และ ข้ อ ข.
83. นาย ก. ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ต่ อมา นาย ก. ได้ สอบความร้ ูเพื/อขอรับใบอนุญาตเป็ น
ตัวแทนประกันชีวิตได้ อกี นาย ก. จะมีสิทธิย/ ืนคําขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตได้ อกี หรือไม่
ก. ได้
ข. ไม่ ได้
ค. ได้ โดยขออนุญาตจากนายทะเบียน
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู
84. บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ ได้ หรือไม่
ก. ได้ ต้ องไม่ เป็ นตัวแทนประกันชีวิต หรือเป็ นกรรมการ ผ้ ูจัดการ พนักงาน หรือลกจ้
ู างของบริษัท
ข. ได้ เพราะพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 มิได้ ห้ามไว้
ค. ไม่ ได้ เพราพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พ.ศ. 2535 ห้ ามไว้
.
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู
85. นิตบิ ุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตได้ เมื/อใด
ก. มีสาํ นักงานในประเทศไทย และกิจการดังกล่ าวอย่ ใู นขอบวัตถุประสงค์ ของนิตบิ ุคคลนัน
ข. มีพนักงานหรือลกจ้
ู างที/ได้ รับอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ.
2535 ทําการแทนนิตบิ ุคคลดังกล่ าว
ค. ต้ องไม่ เคยถกเพิ
ู กถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ ในระยะเวลาห้ าปี ก่ อนขอรับใบอนุญาต
ง.ถกทุ
ู กข้ อ

86. นายหน้ าประกันชีวิตต้ องจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชีและเอกสารเกี/ยวกับธุรกิจของตน หรือไม่
ก. ไม่ ต้องจัดทํา พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 กําหนด เฉพาะบริษัทประกันชีวติ เท่ านันที/ต้อง
จัดทํา
ข. ต้ องจัดทํา ตามแบบและรายการที/นายทะเบียนกําหนด
ค. ต้ องจัดทํา ภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที/มีเหตุจะต้ องลงรายการนัน
ง. ถกทั
ู ง ข้ อ ข. และข้ อ ค.
87. กรณีใดไม่ ทาํ ให้ ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ สินสุดลง
ก. ถกเพิ
ู กถอนใบอนุญาต
ข. ใบอนุญาตสินสุด
ค. นายหน้ าประกันชีวิตได้ รับการแต่ งตังให้ เป็ นกรรมการ ผ้ จู ัดการ พนักงาน หรือลกจ้
ู างในบริษัทประกัน
ชีวติ ใด
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู
88. กรณีนายหน้ าประกันชีวิต จะย้ ายสํานักงาน ต้ องแจ้ งต่ อนายทะเบียนเป็ นหนังสือ ภายในกี/วันนับแต่ วนั ที/ย้าย
ก. 5 วัน
ข. 7 วัน
ค. 10 วัน
ง. 15 วัน
89. บริษัทประกันชีวิตประวิงการใช้ เงินแก่ ผ้เู อาประกันภัยหรือผ้ ูรับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัยหรือประวิง
การคืนเบียประกันภัยที/ต้องจ่ ายหรือคืนโดยไม่ มีเหตุผลอันควร หรือจ่ ายหรือคืนไปโดยไม่ สุจริตตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มีโทษอย่ างไร
ก. ปรับไม่ เกินสองแสนบาท
ข. ปรับไม่ เกินห้ าแสนบาท
ค. ปรับไม่ เกินห้ าแสนบาท และถ้ าเป็ นความผิดต่ อเนื/องให้ ปรับอีกไม่ เกินวันละสองหมื/นบาทตลอดเวลาที/
ยังฝ่ าฝื นอย่ ู
ง. ปรับไม่ เกินสองแสนบาท และถ้ าเป็ นความผิดต่ อเนื/องให้ ปรับอีกไม่ เกินวันละสองหมื/นบาทตลอด
ระยะเวลาที/ยังฝ่ าฝื นอย่ ู

90. บริษัทประกันชีวิตต้ องจัดส่ งรายงานประจําปี แสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทสําหรับรอบปี ปฏิทนิ ที/ล่วง
มาแล้ วต่ อนายทะเบียนตามแบบละรายการที/นายทะเบียนกําหนดภายในระยะเวลาเท่ าใด
ก. 2 เดือน นับแต่ วันสินปฏิทนิ
ข. 3 เดือน นับแต่ วันสินปฏิทนิ
ค. 5 เดือน นับแต่ วันสินปฏิทนิ
ง. 6 เดือน นับแต่ วนั สินปฏิทนิ
91. เมื/อมีสาเหตุจะต้ องลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี/ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตให้ บริษทั ลง
รายการที/เกี/ยวกับเหตุนัน ในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี/ยวกับธุรกิจของบริษัทภายในระยะเวลาเท่ าใด
ก. ไม่ ช้ากว่ า 7 วัน นับแต่ วนั ที/มเี หตุอันจะต้ องลงรายการนัน
ข. ไม่ ช้ากว่ า 15 วัน นับแต่ วันที/มเี หตุอนั จะต้ องลงรายการนัน
ค. ไม่ ช้ากว่ า 1 เดือน นับแต่ วนั ที/มีเหตุอนั จะต้ องลงรายการนัน
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู
92. นายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที/ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พ.ศ. 2535 มีอาํ นาจตรวจสอบกิจการและ
ฐานะการเงินของบริษัทได้ โดย
ก. เข้ าไปในสํานักงานของบริษัทในระหว่ างเวลาทําการ
ข. สั/งให้ บริษัทหรือผ้ ทู /เี กี/ยวข้ องกับธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทส่ งเอกสารหือหลักฐานอื/น
ค. เรียกบุคคลที/เกี/ยวข้ องกับธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทมาให้ ถ้อยคําหรือชีแจงแสดงข้ อเท็จจริงตามที/
ต้ องการได้
ง. ถกทุ
ู กข้ อ
93. บริษัทประกันชีวิตจะออกกรมธรรม์ ประกันภัย โดยระบุจาํ นวนเงินอันพึงใช้ ให้ เป็ นเงินตราต่ างประเทศแก่ ผ้เู อา
ประกันภัยหรือผ้ ูรับประโยชน์ ได้ หรือไม่
ก. ได้ ถ้ าได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข. ไม่ ได้ เพราะ พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 ห้ ามไว้
ค. ได้ ถ้ าได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ง. ได้ ถ้ าได้ รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

94. บุคคลใดบ้ างชอบที/จะขอตรวจสมุดทะเบียนและเอกสารที/เกี/ยวกับสมุดทะเบียนที/นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ และ
ขอคัดสําเนา โดยมีค่ารับรองนายทะเบียนได้
ก. ประชาชนทั/วไป โดยได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข. ประชาชนทั/วไป โดยได้ รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการประกันภัย
ค. ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย โดยได้ รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงพาณิชย์
ง. ผ้ มู สี ่ วนได้ เสีย โดยยื/นคําขอต่ อนายทะเบียนตามแบบที/นายทะเบียนกําหนด
95. นาย ก. ทําประกันชีวิตไว้ กบั บริษัท ข. โดยมี นาย ค. เป็ นผ้ รู ับประโยชน์ เมื/อ นาย ก. เสียชีวิต นาย ค. ผ้ รู ับ
ประโยชน์ มสิทธิได้ รับการใช้ เงินจากบริษัทตามกรมธรรม์ ประกันชีวิต นาย ก. แต่ นาย ค. มิได้ ใช้ สทิ ธิเรียกร้ อง
ดังกล่ าวจาก บริษัท ข. จนล่ วงพ้ นอายุความแล้ ว บริษัท ข. จะทําอย่ างไรกับเงินดังกล่ าว
ก. ให้ บริษัท ข. เก็บเงินดังกล่ าวไว้ เพื/อเป็ นทุนสํารองในการจ่ ายให้ กบั ผ้ เู อาประกันภัยรายอื/นๆ
ข. ให้ บริษัท ข. นําส่ งเงินดังกล่ าวเข้ ากองทุนภายในหนึ/งเดือนนับแต่ วนั ที/ครบกําหนดอายุความ
ค. ให้ บริษัทนําเงินดังกล่ าว เข้ าสมาคมประกันชีวิตไทย
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู
96. ค่ าสมัครสอบความร้ ูเพื/อขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนหรือนายหน้ าประกันชีวติ คือ
ก. 100 บาท
ข. 150 บาท
ค. 200 บาท
ง. 250 บาท
97. นายดํา ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ต่ อมานายแดงได้ สอบความร้ ูเพื/อขอรับใบอนุญาตเป็ น
ตัวแทนประกันชีวิตอีก ดังนันนายแดงจะมีสทิ ธิย/นื ตําขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตได้ อกี หรือไม่
ก. เมื/อกฎหมายไม่ ได้ บัญญัตหิ ้ ามไว้ กย็ ่ อมมีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนได้ อกี
ข. ได้
ค. ไม่ ได้
ง. ไม่ มขี ้ อถกู

98. กองทุนเพื/อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวติ มีวัตถุประสงค์ เพื/อ
ก.เป็ นทุนใช้ จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้ มคี วามมั/นคงและเสถียรภาพ
ข. เป็ นทุนใช้ จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทให้ มีความมั/นคงยิ/งขึน
ค. เป็ นเงินใช้ จ่ายเกี/ยวกับการดําเนินงานธุรกิจประกันชีวติ ของสมาคมประกันชีวิต
ง.ไม่ มขี ้ อใดถกู
99. ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 เงินกองทุนหมายความว่ า
ก. ทรัพย์ ส่วนที/เกินกว่ าหนีสินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์ สินละหนีสินขิงบริษทั
ข. กองทุนเพื/อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวติ
ค. หลักทรัพย์ ของบริษทั ที/วางไว้ กบั นายทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ ประกัน
ง. ถกทุ
ู กข้ อ
100. พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ/มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที/ 2 ปี พ.ศ. 2551
ได้ กาํ หนดคุณสมบัตใิ นเรื/องอายุของผ้ ูรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้ าประกันชีวิต ไว้ ดังนื
ก. มีอายุ 17 ปี บริบูรณ์
ข. มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
ค. บรรลุนิตภิ าวะ
ง. ไม่ มขี ้ อใดถกู

เฉลย ข้ อสอบขอรั บใบอนุญาตนายหน้ าประกันชีวิต
1.ค. 2.ง. 3.ง. 4.ข. 5.ค. 6.ค. 7.ค. 8.ค. 9.ค. 10.ข.
11.ก. 12.ง. 13.ก. 14.ก. 15.ค. 16.ค. 17.ข. 18.ข. 19.ค. 20.ก.
21.ง. 22.ก. 23.ข. 24.ค. 25.ค. 26.ข. 27.ค. 28.ข. 29.ค. 30.ค.
31.ข. 32.ค. 33.ค. 34.ง. 35.ง. 36.ก. 37.ง. 38.ค. 39.ค. 40.ข.
41.ค. 42.ก. 43.ค. 44.ก. 45.ค. 46.ก 47.ก. 48.ข. 49.ค. 50.ค.
51.ก. 52.ก. 53.ข. 54.ค. 55.ก. 56.ข. 57.ค. 58.ง. 59.ง. 60.ก.
61.ข. 62.ก. 63,ค. 64.ค. 65.ค. 66.ง. 67.ง. 68.ง. 69.ง. 70.ง.
71.ก. 72.ข. 73.ค. 74.ง. 75.ง. 76.ค. 77.ค. 78.ก. 79.ง. 80.ข.
81.ก. 82.ข. 83.ข. 84.ก. 85.ง. 86.ง. 87.ง. 88.ก. 89.ค. 90.ค.
91.ก. 92.ง. 93.ข. 94.ง. 95.ข. 96.ค. 97.ค. 98.ก. 99.ก. 100.ค.

