
ข้อสอบขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 

1. นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต และได้เกบ็เบี  ยประกนัภัยจากผ้เอาประกนัภยัส่งให้บริษัททุกเดอืน โดยไมู่

บกพร่อง มีอย่ครั งหนึ/งมารดาของ นาย กู . เกิดเจบ็ป่วยและเข้ารักษาตวัอย่ที/โรงพยาบาล นาย กู . จึงได้นําเงนิเบี  ย

ประกนัภัยของผ้เอาประกนัภยัที/ชาํระมาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายู ในการรักษาพยาบาลมารดาของตน แต่ นาย ก. ก็ได้

นําเงนิมาคนืให้กบับริษัทครบถ้วนภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน และได้บอกกับผ้เอาประกนัภยัให้ทราบเรื/องู

ดงักล่าวในภายหลงั ถามว่านาย ก. ถกหรือผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวิตู  

 ก. ถก เพราะ นาย กู . ประพฤตตินอย่ในศีลู ธรรมมีความกตญั8ต่อมารดาู  

 ข. ถก เพราะ นาย กู . เป็นคนมีคณุธรรมและความรับผดิชอบโดยได้นําเงนิมาจ่ายคนืให้กบับริษัทครบถ้วน

ภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผันและได้บอกเรื/องดงักล่าวให้ผ้เอาประกนัภยัทราบภายหลงัู  

 ค. ผิด เพราะ นาย ก. เป็นคนไม่ซื/อสัตย์ต่อผ้เอาประกนัภัยและบริู ษัท 

 ง. ผิด เพราะ นาย ก. แจ้งให้ผ้เอาประกันไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบู  

 

2. จรรยาบรรณข้อใดที/นายหน้าประกนัชีวติควรปฏบัิตมิากที/สุดในการขายประกนัชีวิต 

 ก. ลดเบี  ยประกนัภยัเพื/อช่วยเหลือผ้เอาประกนัภยัให้จ่ายเบี  ยประกนัภยัน้อยลงู  

 ข. ช่วยเหลอืผ้เอาประกนัภยั ใหู้ ได้ทาํประกนัชีวิต 

 ค. แนะนําให้ผ้เอาประกันภยัทาํประกันภัย โดยมีจาํนวนเงนิเอาประกนัชีวติที/สงมากเพื/อจะได้ผลประโยชน์ู ู

สงู 

 ง. ให้บริการที/ดอีย่างสมํ/าเสมอและชี  แจงให้ผ้เอาประกนัภยัทราบถงึสิทธิและหน้าที/เพื/อรักษาประโยชน์ขอู

ผ้เอาประกนัภยัู  

 

3. นาย ก. ทาํประกนัชวีิตไว้กบั นาย ข. ต่อมาเมื/อครบปีแล้ว นาย ข.จึงเรียกเงนิเบี  ยประกันปีสองจาก นาย ก. แต่

เนื/องจาก นาย ก. กาํลงัมีปัญหาเรื/องหนี  สินอันเกดิจากการลงทุนผิดพลาดและยังไม่สามารถชาํระเงนิได้ ในขณะนั  น 

นาย ข. จึงนําเรื/องมาบอกแก่บริษัทประกนัเพื/อขอขยายเวลาชาํระเบี  ยประกนั ดังนี   นาย ข. กระทาํผิดจรรยาบรรณ

ตวัแทนหรือไม่ 

 ก. ผิด เพราะ นาย ข. นําเรื/องความผิดพลาดของ นาย ก. มาบอกแก่ผ้อื/นู  

 ข. ผิด เพราะ นาย ก. ไม่ชาํระเบี  ยประกันตามกาํหนดเป็นความผดิของ นาย ก. เอง 

 ค. ไม่ผดิ เพราะ เป็นเรื/องปกตทิี/ตวัแทนจะหาหนทางแก้ไขปัญหาให้ผ้เอาปรู ะกนัภยั 

 ง. ไม่ผดิ เพราะ บริษัทประกันไม่ใช่บุคคลภายนอก 

 

 

 



4. ข้อใดที/ตวัแทนประกนัชวีิตไม่ต้องเปิดเผยข้อความจริงเกี/ยวกบัผ้เอาประกันภัยให้บริษัทได้ทราบู  

 ก. อาชพี และ รายได้ 

 ข. ประวัตเิคยต้องโทษจาํคุก 

 ค. การถกปฏิเสธหรือถกเลื/อนการรับประกันชีวิตจากบริษัทปู ู ระกันชีวิตอื/น 

 ง. ประวัติการเจ็บป่วยของบิดามารดา 

 

5. การเสนอขายประกนัชีวติในจาํนวนเงนิเอาประกนัชวีิตสงมากสาํหรับผ้มีรายได้น้อย จะมผีลอย่างไรู ู  

 ก. เป็นผลดีต่อผ้เอาประกนั เพราะ จะได้รับเงนิจาํนวนมาก เมื/อผ้เอาประกนัถงึแก่กรรมู ู  

 ข. เป็นผลดีต่อผ้เอาประกนั เพราะ จะได้รับการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายู  

 ค. เป็นผลเสยีต่อผ้เอาประกนัภยั เพราะ ผ้เอาประกันภัยจะไม่สามารถชําระเบี  ยประกันได้ตลอดระยะเวลาู ู

ชาํระเบี  ยประกนัภยั 

 ง. ไม่มผีลเสยีหาย มีแต่ผลดทีั  งนั  น 

 

6. ท่านคดิว่า การกระทาํใดสามารถทาํให้ผ้อื/นตกลงทาํประกนัภัยกบัท่านู  

 ก. ลดค่าบาํเหน็จให้ผ้เอาประกนัภัยู  

 ข. อ้อนวอนให้ผ้อื/นทาํประกันชวีิตกบัท่านู  

 ค. ชักจงด้วยการจงใจให้เหน็ความสาํคญัของการทาํประกนัชีวติู ู  

 ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

 

7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณและศลีธรรมนายหน้าประกันชีวติ 

 ก. มีความซื/อสตัย์ต่อผ้เอาประกันภัย บริษัท และเพื/อนร่วมอาชีพู  

 ข. ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมนายหน้าประกนัชีวติบริษัทอื/น 

 ค. แนะนําให้ผ้เอาประกันภยัสละกรมธรรม์เดมิ เพื/อทาํสัญญาใหมู่  

 ง. หมั/นศึกษาหาความร้ในวิชาชีพเพิ/มเตมิอย่เสมอู ู  

 

8. ในการเสนอขายประกนัชีวิตแบบและประโยชน์ของการประกันชีวิตมักไม่แตกต่างกนัมากนัก ดังนั  นการที/ตวัแทน

ประกนัชีวิตของบริษัทหนึ/งมกัอ้างว่า แบบและประโยชน์ของบริษัทตนเหนือกว่าบริษัทอื/นนั  น ท่านมีความคดิเหน็ว่า

เรื/องดงักล่าวผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

 ก. ไม่ผดิ เพราะ เป็นเรื/องปกตขิองการแข่งขันทางการค้า 

 ข. ไม่ผดิ หากพดความจริงู  

 ค. ผิด เพราะ กล่าวทบัถมบริษัทอื/น 

 ง. ผิด เพราะ ไม่ได้กล่าวความจริง 



9. บริษัท หนึ/งประกนัชีวิต จาํกดั ได้จัดให้มกีารอบรมสัมมนา เพื/อเพิ/มพนความร้ให้แก่ตวัแทนประกนัชีวิตของู ู

บริษัทอย่อย่างสมํ/าเสมอ และกม็ตีวัแทนส่วนใหญ่ที/สู นใจเข้าร่วมอบรมสมัมนา แต่มีตวัแทนฯ คนหนึ/งไม่เคยเข้าร่ว

อบรมสัมมนาเลย 

 ก. ไม่ผดิ เพราะ มอีาชพีเป็นตวัแทนประกันชีวิตต้องขยันขายประกนัชวีิต 

 ข. ไม่ผดิ เพราะ เป็นคนซื/อสัตย์ ขยันหมั/นเพยีรในวิชาชพีของตน 

 ค. ผิด เพราะ การเป็นตวัแทนประกนัชีวติที/ด ีต้องหมั/นศึกษาหาความร้ในวิชาชพีเพิ/มเติมอย่เสมอู ู  

 ง. ผิด เพราะ อาจทาํให้ขายประกนัชวีิตสตวัแทนฯ คนอื/นไม่ไดู้  

 

10. นาย ก. เป็นตวัแทนประกันชีวิต ได้เกบ็เบี  ยประกันภัยจาก นาย ข. เพื/อนําส่งแก่บริษทั แต่เนื/องจากยงัอยู่

ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันเบี  ยประกนัภัย จึงได้นําเงนิเบี  ยประกนัภยัของ นาย ข. ไปใช้ก่อน และเมื/อใกล้ถงึกาํหนด

จึงจะนําเงนินั  นส่งบริษัท การกระทาํของนาย ก. ผิด จรรยาบรรณ หรือไม่ 

 ก. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ นาย ก. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั 

 ข. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ ไม่ประพฤติตนอย่ในศลีธรรมประเพณีอนัดงีามู  

 ค. ไม่ผดิจรรยาบรรณ เพราะ เมื/อถงึกาํหนด นาย ก. กไ็ด้นําเงนิไปชาํระแก่บริษัท 

 ง. ไม่ผดิจรรยาบรรณ เพราะ ไม่ได้ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผ้ใดู  

 

11. การประกนัชวีิตหมายถงึ 

 ก. วิธีการทดแทนการสญเสียรายได้อันเนื/องจากการเสยีชีวติ สญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพู ู  

 ข. วิธีการป้องกนัไม่ให้เกิดภยัขึ  น 

 ค. วธีิลดภยัที/จะเกิดแก่ชวีิต 

 ง. วิธีการชดเชยใช้ความสญเสียอนัเนื/องมาจากการว่างงานู  

 

12. การประกนัชวีิตมปีระโยชน์ต่อสงัคม 

 ก. เป็นหลกัประกันให้ครอบครัว 

 ข. ช่วยลดภาระทางสงัคมของรัฐบาล 

 ค. ช่วยสะสมทนุเพื/อการพัฒนาประเทศ 

 ง. ถกทุกข้อู  

 

 

 

 



13. กรณีใดต่อไปนี   ผ้รับประกนัภยัจะจ่ายเงนิตามเงื/อนไขกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผ้เอาระกันภัยหรือผ้รับู ู ู

ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ถ้า 

 ก. ผ้เอาประกนัภยัมชีีวิตอย่ในวันครบกาํหนดสญัญาู ู  

 ข. ผ้เอาประกนัภยัฆ่าตัวตายภายใน ู 1 ปี นับแต่วนัทาํสญัญา 

 ค. ผ้เอาประกนัภยัู ถกผ้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาู ู  

 ง. ผ้เอาประกนัภยัเสียชีวิตหลังสัญญาสิ  นผลบังคบัู  

 

14. จาํนวนเงนิที/ผ้รับประกนัภยัจะต้องจ่ายให้ผเอาประกันภัยหรือผ้รับประโยชน์นั  น เป็นข้อใดู ู ู  

 ก. จาํนวนเงนิเอาประกนัภัยที/ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั 

 ข. จาํนวนเงนิที/ผ้รับประกนัภยัเห็นสมควรกบัสาเหตุการเสียชีวิตู  

 ค. จาํนวนเงนิที/ผ้รับประกนัภยักาํหนดู  

 ง. จาํนวนเงนิที/ผ้รับประโยชน์เหน็ควรได้รับ ู  

 

15. การประกนัชวีิตที/เหมาะสมกบัผ้มีรายได้ระดบัปานกลางขึ  นไป คอื การประกนัชวีิตประเภทใดู  

 ก. กลุ่ม 

 ข. อุตสาหกรรม 

 ค. สามญั 

 ง. มวลชน 

 

16. การประกนัชวีิตประเภทใดที/ไม่มกีารตรวจสุขภาพ 

 ก. ประเภทสามญั ประเภทอุตสาหกรรม 

 ข. ประเภทสามญั ประเภทกลุ่ม 

 ค. ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม 

 ง. ถกทั  ง ู 3 ข้อ 

 

17. นาย ก. อายุ 35 ปี ทาํงานในโรงงานมีรายได้น้อย มีความต้องการที/จะทาํประกนัชีวิต ท่านควรแนะนําให้ นาย 

ก. ทาํประกนัชวีิตประเภทไหนจึงจะเหมาะสมที/สุด 

 ก. ประเภทสามญั 

 ข. ประเภทอุตสาหกรรม 

 ค. ประเภทกลุ่มที/มเีงนิเอาประกนัภยัสงู 

 ง. ถกทุกข้อู  

 



18. การประกนัชวีิตประเภทกลุ่มที/มีนายจ้างและลกจ้างร่วมกนัชาํระเบี  ยประกนัภยั โดยหลักทั/วไปแลู้ วจะต้องมี

ลกจ้างเข้าร่วมทาํประกนัชีวิตเป็นจาํนวนเท่าใดู  

 ก. ไม่น้อยกว่า 75% ของลกจ้างทั  งหมดู  

 ข. ไม่น้อยกว่า 75% ของลกจ้างที/มสิีทธิทาํประกนัชวีิตทั  งหมดู  

 ค. 100% ของลกจ้างทั  งหมดู  

 ง. 100% ของลกจ้างที/มสิีทธิทาํประกนัชวีิตทั  งหมดู  

 

19. บริษัทแห่งหนึ/งได้ทาํสัญญากับ นาย ก. โดยตกลงว่าจะจ่ายเงนิรายปีให้กบั นาย ก. เมื/อ นาย ก. อายุครบ 60 ปี

เป็นต้นไป โดย นาย ก. จะต้องชาํระเบี  ยประกนัภยัให้แก่บริษัทจาํนวนหนึ/งเป็นเวลา 10 ปี สมมุตปัิจจุบนั นาย ก. 

อายุ 40 ปี ดงันั  นหลงัจากที/ นาย ก. ชําระเบี  ยประกนัภยัครั งสุดท้ายแล้ว นาย ก. ต้องรอไปอีกกี/ปี จงึจะได้รับ

เงนิงวดแรกจากบริษัท 

 ก. ได้รับเงนิงวดแรกทันทีหลังจากชําระเบี  ยประกนัภยัครั งสุดท้าย 

 ข. 5 ปี 

 ค. 10 ปี 

 ง. 20 ปี 

 

20. นาย ก. ต้องการสะสมเงนิเพื/อเป็นทุนการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัให้บุตร การประกันชวิีต แบบที/เหมาะสม

ที/สุด คอื 

 ก. สะสมทรัพย์ 

 ข. ตลอดชีพ 

 ค. ชั/วระยะเวลา 

 ง. อุตสาหกรรม 

 

21. นาย ก. ซื  อสัญญาเพิ/มเตมิค่ารักษาพยาบาลและศลัยกรรม โดยมีค่าห้องและค่าอาหาร 500 บาทต่อวัน (สงสุดู

ไม่เกนิ 45 วัน) และสัญญาเพิ/มเตมิค่าชดเชยพยาบาลรายวนั ในกรณีผ้ป่วยในจาํนวน ู 1,000 บาทต่อวัน (สงสุดไมู่

เกนิ 365 วัน) แนบกบัการประกนัชีวิต ต่อมา นาย ก. เจบ็ป่วยและต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ในเป็นระยะเวลา 200 วัน ในกรณีนี   บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ นาย ก. เป็นจาํนวนเท่าใด 

 ก. 22,500 บาท 

 ข. 100,000 บาท 

 ค. 172,500 บาท 

 ง. 222,500 บาท 

 



22. สัญญาเพิ/มเติมแบบใดที/ไม่เข้าเกณฑ์หลกัชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามความเสยีหายที/เกดิขึ  นจริง แต่ต้องชดใช้

เงนิตามมลค่าที/กาํหนดไวู้  

 ก. สัญญาเพิ/มเตมิคุ้มครองการเสียชีวิตและสญเสียอวัยวะเนื/องจากอุบัตเิหตุู  

 ข. สัญญาเพิ/มเตมิคุ้มครองการประกนัสุขภาพและศัลยกรรม 

 ค. สัญญาเพิ/มเตมิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตดั 

 ง. ถกทุกข้อู  

 

23. ผ้เอาประกนัภยัได้ทําประกันชีวิตและซื  อสญัญาเพิ/มเตมิคุ้มครองการเสยีชีวติและสญเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุู ู

เมื/อผ้เอาประกนัภัยประสบอุบัตเิหตุทาํให้สญเสียขาทั  ง ู ู 2 ข้าง และอกี 5 วัน ต่อมากเ็สียชีวิต ดงันั  นบริษทัจะ

จ่ายเงนิให้ผ้รับประโยชน์เป็นจาํนวนเท่าใดู  

 ก. จ่ายจาํนวนเงนิเอาประกันภัยอบัุตเิหต ุ

 ข. จ่ายจาํนวนเงนิเอาประกันภัยและจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัอุบัติเหตุ 

 ค. จ่ายจาํนวนเงนิเอาประกันภัยและ 2 เท่าของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัอุบัติเหตุ เนื/องจากถ้าผ้เอาู

ประกนัภัยสญเสียอวัยวะตั  งแต่ ู 2 แห่งขึ  นไป ก็จะได้จาํนวนเงนิเอาประกันภยัอุบัตเิหตุอกีทั  งผ้เอาประกนัภัยกม็าู

เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุ ดงันั  นบริษัทจะต้องจ่าย 2 เท่าของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัอุบัติเหตุรวมกับจาํนวนเงนิเอา

ประกนัภัย 

 ง. จ่ายจาํนวนเงนิเอาประกนัภัย 

 

24. นาย ก.ทาํประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 100,000 บาทและสัญญาเพิ/มเตมิคุ้มครอง

การเสยีจากอุบัตเิหตุ จาํนวนเงนิเอาประกันภยัอุบัตเิหตุ 100,000 บาท และสัญญาเพิ/มเตมิแบบชั/วระยะเวลา (Term 

Rider) จาํนวนเงนิเอาประกันภัย 100,000 บาท ถ้า นาย ก. เสียชีวิตจากอบัุตเิหตุ ผ้รับประโยชน์ของ นาย กู . จาํ

ได้รับเงนิจาํนวนเท่าใด 

 ก. 100,000 บาท 

 ข. 200,000 บาท 

 ค. 300,000 บาท 

 ง. ไม่ได้เลย 

 

 

 

 



25. นาย ก. ซื  อสัญญาเพิ/มเตมิค่ารักษาพยาบาลและศลัยกรรมไว้ 2 บริษัท โดยแต่ละบริษัทมผีลประโยชน์ค่าห้อง

และค่าอาหาร 1,000 บาทต่อวัน (สงสุดไม่เกนิ ู 45 วัน) ต่อมา นาย ก. ป่วยและเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลใน

ฐานะคนไข้ในเป็นเวลา 60 วัน ในกรณีนี   ข้อความข้างล่างข้อใดถกู 

 ก. นาย ก. จะได้รับเงนิค่าห้องและค่าอาหาร จาํนวน 45,000 บาท 

 ข. นาย ก. จะได้รับเงนิค่าห้องและค่าอาหาร จาํนวน 50,000 บาท 

 ค. นาย ก. จะได้รับเงนิค่าห้องและค่าอาหาร จาํนวน 60,000 บาท 

 ง. นาย ก. จะได้รับเงนิค่าห้องและค่าอาหาร จาํนวน 55,000 บาท 

 

26. โดยปกตบิริษัทประกนัชีวติจะรับประกนัชีวิตแต่เฉพาะภัยมาตรฐานใช่หรือไม่ 

 ก. ใช่ รับประกันชวิีตแต่เฉพาะภยัมาตรฐานเท่านั  น 

 ข. ไม่ใช่ ภยัตํ/ากว่ามาตรฐานบางกรณีกรั็บประกนัชวิีต 

 ค. ไม่ใช่ ภยัตํ/ากว่ามาตรฐานเท่าใดกรั็บประกนัชีวิต 

 ง. ผิดทั  งข้อ ก. ข. และ ค. 

 

27. ในการประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรม บุคคลใดที/มีความสาํคญัมากที/สุด ในการพจิารณารับประกนัชีวิต คอื 

 ก. แพทย์ผ้ตรวจสุขภาพผ้ขอเอาประกนัภยัู ู  

 ข. ผ้ขอเอาประกนัภยัู  

 ค.นายหน้าประกนัชีวิต 

 ง. ถกทุกข้อู  

 

28. หากบริษัทประกนัชวีิตพจิารณารับประกันชีวิตทุกราย จากข้อมลเกี/ยวกับผ้เอาประกนัที/ไม่ถกต้องตามความจริงู ู ู

แล้ว จะมผีลกระทบต่อบริษัทประกนัชีวิตอย่างไร 

 ก. ไม่มผีลกระทบ เพราะ บริษทัประกนัชีวิตนําเบี  ยประกันชีวิตที/ได้รับมาลงทนุจนชดเชยความเสี/ยงภัยได้ 

 ข. บริษัทจะประสบกับการขาดทุน จากการดาํเนินการด้านการรับประกนัชวีิต 

 ค. บริษัทจะมกีาํไรจากการมีจํานวนผ้เอาประกนัภัยเพิ/มมากขึ  นู  

 ง. บริษัทจะมปีระสบการณ์การรับประกันชีวิตเพิ/มมากขึ  น 

 

29. การพิจารณารับประกนัชีวติกลุ่ม ข้อใดที/ต้องใช้ความระมดัระวังในการพิจารณารับประกนัชีวติเป็นพเิศษ 

 ก. กลุ่มสมาชิกสหภาพแรงงาน 

 ข. กลุ่มพนักงานบริษทั 

 ค. กลุ่มที/มีวัตถุประสงค์จัดตั  งขึ  นเพื/อทาํประกนัชีวิตกลุ่ม 

 ง. กลุ่มข้าราชการ 



30. ประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวผ้ขอเอาประกันภัยจะมีผลต่อการพิจารณารับประกนัชีวติหรือไมู่  

 ก. ไม่ม ีเพราะ เป็นการพจิารณารับประกนัชีวติผ้ขอเอาประกนัภัยคนเดยีวู  

 ข. ม ีเพราะ โรคบางชนิดที/บุคคลในครอบครัวเป็นอย่ก่อนแล้ว เป็นโรคตดิต่อู  

 ค. ม ีแต่ต้องพิจารณา นํ  าหนัก อายุ ประกอบกบัโรคทางกรรมพนัธ์ุ 

 ง. มี เพราะ โรคบางชนิดที/บุคคลในครอบครัวเป็นอย่ก่อนแล้วเป็นโรคเรื  อรังู  

 

31. การกาํหนดอตัราเบี  ยประกันชีวิตเป็นหน้าที/ของ 

 ก. อธบิดกีรมการประกนัภัย 

 ข. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ค. นักวิชาการประกนัภัย 

 ง. นายทะเบียน 

 

32. การประกนัชวีิตแบบใดที/ผ้เอาประกันภัยอายุเท่ากัน จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัเท่ากนั ภยัมาตรฐาน จะต้องู

ชาํระเบี  ยประกนัภยัเป็นจาํนวนเงนิที/น้อยที/สุด 

 ก. แบบตลอดชีพชาํระเบี  ยประกนัชีวติ 20 ปี 

 ข. แบบสะสมทรัพย์ 20/20 

 ค. แบบชั/วระยะเวลา 20 ปี 

 ง. แบบสะสมทรัพย์พเิศษ 21/21 

 

33. นาย ก. ทาํประกนัชวิีตประเภทสามญัแบบสะสมทรัพย์ 20/14 และซื  อสัญญาเพิ/มเตมิคุ้มครองอบัุตเิหตุจากการ

เสียชีวิต ดงันั  น นาย ก. ต้องชําระเบี  ยประกนัภัยอย่างไร 

 ก. เบี  ยประกนัชวีิตพร้อมเบี  ยประกนัอบัุตเิหตุ ตั  งแต่ปีที/ 1 - 14 

 ข. เบี  ยประกนัชวีิตพร้อมเบี  ยประกนัอบัุตเิหตุ ตั  งแต่ปีที/ 1 - 20 

 ค. เบี  ยประกนัชวีิตตั  งแต่ปีที/ 1 - 14 และเบี  ยประกนัอุบัตเิหตุ ตั  งแต่ปีที/ 1-20 

 ง. เบี  ยประกนัชวีิตตั  งแต่ปีที/ 1/14 

 

34. ถ้า นาย ก. ทาํประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์พิเศษ 21/21 และเมื/อชาํระเบี  ยประกนัภัยมาได้ 5 ปี แล้วต้องการ

เลิกสัญญา บริษัทจะคนืเงนิให้แก่ นาย ก. จาํนวนหนึ/ง เงนิจาํนวนนี  คอื 

 ก. เบี  ยประกนัภยัที/ นาย ก. จ่ายไป รวมกบัดอกเบี  ยหกัด้วยค่าบําเหน็จ 

 ข. เบี  ยประกนัภยัที/ นาย ก. จ่ายไป หักด้วยค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

 ค. เบี  ยประกนัภยัที/ นาย ก. จ่ายไป รวมกบัดอกเบี  ย หกัด้วยค่าบาํเหน็จ และหักด้วยเงนิที/นําไปเฉลี/ยจ่าย

เป็นสนิไหมทดแทนมรณกรรม 



 ง. เบี  ยประกนัภยัที/ นาย ก. จ่ายไป รวมดอกเบี  ย หกัด้วยค่าใช้จ่ายทั  งหมด และหักด้วยเงนิที/นําไปเฉลี/ย

จ่ายเป็นค่าสินไหมมรณกรรม 

 

35. ข้อความใดต่อไปนี  ถกต้องู  

 ก. เมื/อผ้เอาประกนัภัยขอเวนคืู นกรมธรรม์แล้ว กรมธรรม์ยังไม่ผลบังคับต่อไปอีก 35 วัน 

 ข. เมื/อแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงนิสาํเร็จ ผ้เอาประกนัยังคงต้องชําระเบี  ยต่อไปู  

 ค. เมื/อแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ขยายระยะเวลา ระยะเวลาคุ้มครองยังคงเท่าเดิมเสมอ 

 ง. ผ้เอาประกนัภยัขอก้เงนิโดยมกีรมธรรม์ู ู เป็นประกนัได้ไม่เกนิมลค่าเวนคนืเงนิสดู  

 

36. นาย ก. ทาํประกนัชวิีตแบบตลอดชพีและซื  อสัญญาเพิ/มเตมิเพื/อคุ้มครองการรักษาพยาบาลไว้ด้วย ต่อมา นาย 

ก. ไม่สามารถชาํระเบี  ยประกนัภัยได้ กรมธรรม์จึงได้เปลี/ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา ซึ/งขยายเวลาได้ 2 ปี 5 

เดอืน แต่ปรากฏว่าหลังจากกรมธรรม์เปลี/ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาได้ 5 เดอืน นาย ก. ได้เข้ารับการ

รักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน อยากทราบว่า นาย ก. จะเรียกร้องเงนิค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ 

 ก. ไม่ได้ เพราะ เมื/อเปลี/ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา สัญญาเพิ/มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เป็นอันสิ  นผล

บังคบั 

 ข. ไม่ได้ เพราะ เมื/อกรมธรรม์เปลี/ยนเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา ถ้าต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 

ผ้เอาประกนัภยัจะต้องมาแสดงความจาํนงขอรับความคุ้มครองนี  ู  

 ค. ได้ เพราะ เมื/อเปลี/ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา สญัญาเพิ/มเตมิแนบท้ายกรมธรรม์เป็นอนัสิ  นผล

บังคบั 

 ง. ได้ เพราะ เมื/อบริษัทแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา ได้คิดเบี  ยประกนัภยัไปแล้ว 

 

37. การเปลี/ยนแปลงกรมธรรม์อย่างใดต่อไปนี  ที/กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองต่อไป 

 ก. เวนคนืกรมธรรม์ 

 ข. แปลงกรมธรรม์ใช้เงนิสาํเร็จหรือมลค่าขยายเวลาู  

 ค. เปลี/ยนงวดชาํระเบี  ยประกนัภยัหรือลดจาํนวนเงนิประกันภัย 

 ง. ถกทั  งข้อ ขู . และ ค.  

 

 

 

 



38. นาย ก. ทาํประกนัชวิีตแบบตลอดชพี ชาํระเบี  ยประกนัภยัมาแล้ว 5 ปี จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 100,000 บาท 

จาํนวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหตุ 100,000 บาท เมื/อกรมธรรม์ครบ 5 ปี นาย ก. มาขอเวนคนืกรมธรรม์และ

หลังจากนั  นเพียง 3 วัน นาย ก. ประสบอุบัติเหตเุสียชวีิต ทายาทของ นาย ก. จะได้รับ 

 ก. ค่าสนิไหมมรณกรรม 200,000 บาท 

 ข. ค่าสนิไหมมรณกรรม 100,000 บาท 

 ค. ไม่ได้รับเงนิ 

 ง. ได้รับเงนิเท่ากบัมลค่าเวนคนืเงนิสดู  

 

39. นาย ก. ทาํประกนัชวิีตแบบสะสมทรัพย์ 15/10 จาํนวนเงนิเอาประกนัภัย 100,000 บาท ชาํระเบี  ยประกันภัยราย

งวด 3 เดอืน กรมธรรม์เริ/มมผีลบงัคับเมื/อ วันที/ 1 ตุลาคม 2530 ชาํระเบี  ยประกนัภยัถงึปี/ ที/ 3 งวด 3 และนาย ก. มา

ขอเวนคนืกรมธรรม์ภยัเมื/อวันที/ 3 มิถนุายน 2534 นาย ก. จะไดรับเงนิเท่าไร (มลค่าเวนคนืเงนิสด ณ สิ  นปีู

กรมธรรม์ที/ 3 = 96 บาท/จาํนวนเงนิเอาประกันภัย 1,000 บาท มลค่าเวนคืนเงนิสด ณ สิ  นปีกรมธรรม์ที/ ู 4 = 157 

บาท/จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000 บาท) 

 ก. 9,600 บาท 

 ข. 15,700 บาท 

 ค. 14,175 บาท 

 ง. 11,125 บาท  

 

40. นาย ก. ทาํประกนัชวิีต เมื/อวันที/ 1 มกราคม 2534 แบบสะสมทรัพย์ 18/18 มีเงื/อนไขการจ่ายคืนล่วงหน้าทุก 3 

ปี เป็นจาํนวน 10% ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภัย จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 100,000 บาท นาย ก. ชาํระเบี  ย

ประกนัภัยรายปีมาโดยสมํ/าเสมอ ต่อมา นาย ก. มปัีญหาด้านการเงนิ จงึมาขอเวนคนืกรมธรรม์ เมื/อวันที/ 1 

มกราคม 2541 นาย ก.จะได้รับเงนิเท่าไร 

 มลค่าเวนคนืเงนิสด ณ สิ  นปีกรมธรรม์ที/ ู 5 = 70 บาท/จาํนวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000 บาท 

 มลค่าเวนคนืเงนิสด ณ สิ  นปีกรมธรรม์ที/ ู 6 = 134 บาท/จาํนวนเงนิเอาประกันภัย 1,000 บาท 

 มลค่าเวนคนืเงนิสู ด ณ สิ  นปีกรมธรรม์ที/ 7 = 81 บาท/จาํนวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000 บาท 

 มลค่าเวนคนืเงนิสด ณ สิ  นปีกรมธรรม์ที/ ู 8 = 130 บาท/จาํนวนเงนิเอาประกันภัย 1,000 บาท 

 มลค่าเวนคนืเงนิสด ณ สิ  นปีกรมธรรม์ที/ ู 9 = 181 บาท/จาํนวนเงนิเอาประกันภัย 1,000 บาท 

 ก. 3,400 บาท 

 ข. 8,100 บาท 

 ค. 3,400 บาท 

 ง. 13,000 บาท 

 



41. การประกนัชวีิตประเภทอุตสาหกรรม ในขณะที/กรมธรรม์มีผลบังคบั บริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายจาํนวนเงนิ

เอาประกนัภัยในกรณี ผ้เอาประกนัภัยปกปิดความจริง มีกาํหนดเวลากี/ปี นับตั  งแต่วันทาํสัญญาประกนัภัยู  

 ก. 1 ปี 

 ข. 3 ปี 

 ค. 2 ปี 

 ง. ไม่มข้ีอใดถกต้องู  

 

42. ถ้านาย ก. เป็นโรคมะเร็งแต่ไม่ได้แถลงในใบคาํขอเอาประกนัชีวิตในการทาํประกันชีวิต ต่อมาอีก 11 เดือน ผู้

เอาประกนัเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ข้อใดต่อไปนี  ถกต้องู  

 ก. บริษัทมีสทิธิบอกล้างสญัญาประกนัภยั และคืนเบี  ยประกนัชีวติที/ชาํระมาแล้ว 

 ข. บริษัทมีสทิธิบอกล้างสญัญาประกนัภยั และไม่ต้องคืนเบี  ยประกนัชวีิตที/ชาํระมาแล้ว 

 ค. บริษัทจ่ายจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 

 ง. ไม่มข้ีอใดถกต้องู  

 

43. นาย ก. ทาํประกนัชวิีต ประเภทอุตสาหกรรม ชาํระเบี  ยประกนัภยัเดือนละ 500 บาท จาํนวนเงนิเอาประกนัภัย 

40,000 บาท จาํนวนเงนิเอาประกนัอุบัติเหตุ 40,000 บาท หากนาย ก. เสยีชีวิตด้วยอบุัตเิหตุในระหว่างระยะเวลา

ผ่อนผัน บริษัทจะจ่ายเงนิให้ผ้รับประโยชน์ นาย กู . เท่าใด 

 ก. จ่ายเงนิ จาํนวน 80,000 บาท 

 ข. จ่ายเงนิ จาํนวน 80,000 บาท โดยหักเบี  ยประกันภัยที/ยังชาํระไม่ครบรอบปีกรมธรรม์นั  น 

 ค. จ่ายเงนิ จาํนวน 80,000 บาท โดยหักเบี  ยประกันภัยที/ยังไม่ชําระในระยะเวลาผ่อนผัน 

 ง. ไม่จ่ายเงนิให้แต่อย่างใด 

 

44. ในการทาํประกนัชวีิตประเภทสามญั และประเภทอุตสาหกรรม มีระยะเวลาผ่อนผันกี/วนั 

 ก. ประเภทสามญั 30 วนั ประเภทอุตสาหกรรม 60 วัน หรือตามระยะเวลาผ่อนผันที/กาํหนดไว้ในเงื/อนไข

กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

 ข. ทั  งประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม 30 วัน 

 ค. ทั  งประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม 60 วัน 

 ง. ประเภทสามญั 60 วัน ประเภทอุตสาหกรรม 30 วัน 

 

 

 



45. ถ้าผ้เอาประกันภัยไม่ชําระเบี  ยประกนัภยัจนเลยระยะเวลาผ่อนผันและกรมธรรม์ได้ขาดอายุ ผ้เอาประกนัภยัู ู

อาจขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ภายในกี/ปีนับแต่วันที/กรมธรรม์ขาดอายุ 

 ก. 6 ปี 

 ข. 7 ปี 

 ค. 5 ปี 

 ง. 8 ปี 

 

ใช้โจทย์ข้างล่างนี  ตอบคาํถามข้อ 46 - 49 

 นาย ก. ทาํประกนัชีวิตประเภทสามญั แบบสะสมทรัพย์ 21/21 ชําระเบี  ยประกนัรายปี ปีละ 5,000 บาท 

จาํนวนเงนิเอาประกนัภัย 150,000 บาท และได้รับชาํระเบี  ยประกันภัยมาแล้ว 4 ปี ตารางมลค่ากรมธรรม์ต่อจาํนวนู

เงนิเอาประกนัภยั 1,000 บาท สาํหรับสิ  นปีกรมธรรม์ปีที/ 4 มีมลค่าเวนคนืเงนิสดเท่ากบั ู 94 บาท มลค่าใช้เงนิสาํเร็จู

เท่ากบั 202 บาท และมีการขยายเวลาเท่ากบั 4 ปี 358 วัน 

 

46. นาย ก. ต้องการก้เงนิโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนัจากบริษัท จะทาํได้หรือไมู่  

 ก. ทาํได้ โดยทาํสัญญาก้ยีมเงนิจากบริษัทู  

 ข. นาย ก. ต้องได้รับอนุญาตจากผ้รับประโยชน์ก่อนู  

 ค. ขึ  นอย่กับดุลยพินิจของบริษัทู  

 ง. ทาํไม่ได้ ต้องรอจนถงึสิ  นปีกรมธรรม์ที/ 5 

 

47. นาย ก. หยุดชาํระเบี  ยประกนัภยั ละต้องการเลิกสญัญา บริษทัต้องจ่ายเงนิให้นาย ก. หรือไม่ 

 ก. จ่าย เพราะ กรมธรรม์มีมลค่าเงนิสดแล้วู  

 ข. จ่าย เพราะ เป็นกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ 

 ค. ไม่จ่าย เพราะ กรมธรรม์ยังไม่มมีลค่าเวนคนืเงนิสดู  

 ง. ไม่จ่าย เพราะ นาย ก. ต้องการยกเลิกกรมธรรม์เอง 

 

48. นาย ก. ขาดชาํระเบี  ยประกนัภัย จนเลยกาํหนดระยะเวลาผ่อนผันแล้ว เพื/อให้กรมธรรม์ประกันภัยมผีลบังคบั

ต่อไปบริษัทจะ 

 ก. ยึดระยะเวลาผ่อนผนัให้อีก 30 วัน 

 ข. นํามลคู่ าเงนิสดมาชําระเบี  ยประกันภัยโดยคดิดอกเบี  ยเช่นเดยีวกบัการก้เงนิโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันู  

 ค. นํามลค่าเงนิสดมาชําระเบี  ยประกันภัย โดยไม่คดิดอกเบี  ยู  

 ง. ถกทั  งข้อ กู . และ ค. 

 



49. นาย ก. ขาดการชาํระเบี  ยประกันภยั แต่อย่ภายในระยะเวลาผ่อนผัน นาย กู . เสียชีวิต บริษัทจะต้องจ่ายเงนิให้

ผ้รับประโยชน์ เท่ากบัู  

 ก. 14,100 บาท 

 ข. 5,000 บาท 

 ค. 145,000 บาท 

 ง. ไม่ต้องจ่าย 

 

50. ถ้าผ้เอาประกันเสียชวีิต ผ้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในกี/วันนับแต่วนัเสียชีวิตู ู  

 ก. 7 วัน 

 ข. 10 วัน 

 ค. 14 วัน 

 ง. 30 วัน 

 

51. ถ้าผ้เอาประกันภัย ชาํระเบี  ยประกนัภยัจนมมีลค่าเวนคนืเงนิสดแล้ว ผ้เอาประกนัภยัสามารถใช้สิทธิใดต่อไปนี   ู ู ู

โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท 

 ก. ขอเปลี/ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงนิสาํเร็จ 

 ข. ขอเปลี/ยนแบบประกนัภยั 

 ค. ขอลดจํานวนเงนิเอาประกันภยั 

 ง. ขอเพิ/มจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 

 

52. เมื/อผ้เอาประกนัเสียชวีิต โดยมิได้ระบุชื/อผ้รับประโยชน์ จาํนวนเงนิเอาประกนัภัยย่อมตกเป็นของใครู ู  

 ก. กองมรดก ซึ/งเจ้าหนี  มสีิทธิที/จะเรียกร้องได้ 

 ข. กองมรดก ซึ/งเจ้าหนี  ไม่มีสทิธทิี/จะเรียกร้องได้ 

 ค. บริษัท แล้วแต่ว่าบริษทัจะจัดสรรให้ทายาทคนใด 

 ง. บริษัท ซึ/งจะจดัสรรให้เป็นเงนิบริจาคช่วยเหลือสังคม 

 

53. นาย ก. ระบุยกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ นาย ข. เป็น ลาํดบัที/ 1 นาย ค. เป็นลาํดบัที/ 2 และ นาย ง. 

เป็นลาํดบัที/ 3 ถ้า นาย ก. เสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผ้รับประโยชน์อย่างไร ู  

 ก. นาย ข. จะได้รับผลประโยชน์ทั  งหมด เพราะผ้เอาประกนัภัยระบุให้เป็นผ้รับประโยชน์คนแรกู ู  

 ข. ผ้รับประโยชน์ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์เฉลี/ยตามกรมธรรม์เท่ากนัทุกคนู  

 ค. นาย ข. จะได้รับเป็น 2 เท่า ของ นาย ค. และ นาย ง. 

 ง. นาย ค. ได้เท่ากับ นาย ง. แต่น้อยกว่า นาย ข. 



54. ในกรณีผ้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่บุตร บุพการี สามภีริยา ของผ้เอาประกนัภัย การเปลี/ยนตวัผ้รับประโยชน์ จะู ู ู

มีผลบังคบักต่็อเมื/อ 

 ก. ผ้เอาประกนัภยัแจ้งให้บริษทัทราบู  

 ข. ผ้รับประโยชน์คนเก่าให้ความเห็นชอบู  

 ค. บริษัททาํการบันทึกการเปลี/ยนแปลงในกรมธรรม์ หรือออกใบสลกัหลังกรมธรรม์ประกนัภัยให้ 

 ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

 

55. นาย ก. ทาํประกนัชวิีต ระบุให้ นาง ข. ซงึเป็นภรรยาเป็นผ้รับประโยชน์ละได้มอบกรมธรรม์ให้ นาง ขู . ต่อมา

นาย ก. ต้องการให้ นางสาว ค. ซึ/งเป็นบุตรสาวเป็นผ้รับปู ระโยชน์ นาย ก. จะสามารถเป็นตวัผ้รับประโยชน์ไดู้

หรือไม่ 

 ก. ได้ เพราะ นาง ข. ยังไม่ได้แจ้งยืนยันกบับริษัทว่าตนจะเป็นผ้ถอืประโยชน์จากกรมธรรม์ู  

 ข. ได้ เพราะ การเปลี/ยนตัวผ้รับประโยชน์ไม่มีเงื/อนไขใดๆ ผ้เอาประกนัภยัสามารถเปลี/ยนแปลงได้ตลอดู ู  

 ค. ไม่ได้ เพราะ ระบุให้ นาง ข. ไม่สามารถเปลี/ยนแปลงได้ 

 ง. ไม่ได้ เพราะ ต้องได้รับความยินยอมจากผ้รับประโยชน์ู  

 

56. ผ้ที/ทาํประกนัชวีิต ไว้กับบริษัทหนึ/งแล้วจะทาํประกนัชวีติกบับริษัทอื/นอกีได้หรือไมู่  

 ก. ทาํได้แต่ต้องแจ้งให้บริษัทแรกทราบก่อน 

 ข. ทาํได้แต่ต้องแถลงข้อความจริงในใบคาํขอเอาประกนัชวีิตบริษัทใหม่ 

 ค. ทาํไม่ได้ เพราะ คนละบริษัท 

 ง. ทาํไม่ได้ เพราะ เป็นเงื/อนไขกรมธรรม์ 

 

57. ในการทาํประกนัชวีิตผ้เอาประกันภัยจาํเป็นต้องแถลงอาชีพหรือไมู่  

 ก. ไม่จาํเป็น เพราะ การพจิารณารับประกนัชีวิตจะพิจารณาเฉพาะเรื/องสุขภาพเท่านั  น 

 ข. ไม่จาํเป็น เพราะ ไม่ถอืเป็นสาระสาํคญั 

 ค. จาํเป็น เพราะ อาชีพมีผลต่อการพจิารณารับประกนั 

 ง. ถกทั  ง กู . และ ข. 

 

 

 

 

 



58. นาย ก. เอาประกนัชีวิตอุบัตเิหตุภรรยา โดยนาย ก. เป็นผ้ชาํระเบี  ยประกนัภยัและเป็นผ้รับประโยชน์ตามู ู

กรมธรรม์ประกนัภัย ต่อมาภรรยาของ นาย ก. เสียชีวิต โดยอุบัติเหต ุนาย ก. จะได้รับเงนิเท่าไร 

 ก. ไม่ได้ เพราะ ไม่มส่ีวนได้เสยี 

 ข. ได้รับเงนิเท่ากับจาํนวนเงนิเอาประกนัภัยอบัุตเิหตุ 

 ค. มาได้ เพราะ ผ้ชาํระเบี  ยประกันภัยเป็นผ้รับประโยชน์ไม่ไดู้ ู  

 ง. ได้รับจาํนวนเงนิเอาประกันชีวิตและจาํนวนเงนิเอาประกนัภัยอบุัตเิหตุ 

 

59. ผ้รับประโยชน์ในสญัญาประกนัชวีิตนั  นู  

 ก. ต้องเป็นผ้เอาประกนัภยัเพียงผ้เดียวู ู  

 ข. ต้องเป็นญาติผ้เอาประกันภยัเท่านั  ู น 

 ค. ต้องมีส่วนได้เสียกบัผ้เอาประกันภยัู  

 ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

60. คาํถามในใบคาํขอเอาประกันชีวิตต่อไปนี   ข้อใดสาํคัญที/สุด 

 ก. ประวัตกิารทาํประกนัชวีิตของผ้เอาประกนัภยัู  

 ข อาชีพของบิดา มารดา 

 ค. สถานที/เกิดของผ้เอาประกันภยัู  

 ง. สัญชาติของผ้เอาประกนัภยัู  

 

61. นายอนุ ได้ทาํประกนัชวีิตไว้ จาํนวนเงนิเอาประกันภัย 5,000,000 บาท วันที/สัญญาเริ/มบังคบั วันที/ 2 กุมภาพนัธ์ 

2540 ต่อมาเมื/อวันที/ 2 กุมภาพนัธ์ 2541 นายอนุ ไปตรวจร่างกายพบว่าตนเองเป็นมะเร็ง และเสยีชีวิต ในวนัที/ 2 

พฤษภาคม 2541 นายอนุถงึแก่ความตายและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง บริษัทจะปฏิเสธไม่จ่ายเงนิเอาประกนัภัยแก่

ผ้รับประโยชน์ได้หรือไมู่  

 ก. ได้ เพราะ นายอนุยงัชําระเบี  ยได้ไม่ถงึ 3 ปี 

 ข. ไม่ได้ เพราะ นายอนุเสียชวีิตเมื/อกรมธรรม์ยังไม่พ้นเวลา 2 ปี 

 ค. ไม่ได้ เพราะนายอนุเสียชีวติด้วยโรคมะเร็งซึ/งตนเองมิได้เจตนาปกปิดความจริง 

 ง. ได้ เพราะ นายอนุ เสียชีวิตด้วยโรคที/มไิด้คุ้มครองตามกรมธรรม์ 

 

62. นายนิดทาํประกนัภยัมาแล้ว 4 ปี และกรมธรรม์ยังมผีลบังคบัอย่ ดังนั  น นายนิดมีสทิธิู  

 ก. เวนคนืกรมธรรม์ประกนัภยัเพื/อขอรับมลค่าเวนคืนเงนิสดู  

 ข. ก้เงนิจากบริษทัได้เตม็จาํนวนเอาประกัู นภัยที/ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

 ค. บอกเลิกสัญญา และจอรับเบี  ยประกันภัยคนืทั  งหมดได้ 

 ‘ง. ขอแปลงกรมธรรม์เป็นแบบอื/นได้ โดยมีวงเงนิเอาประกันภัยมากขึ  นกว่าเดิม 



63. นาย ก. ทาํประกนัชวิีตไว้ 100,000 บาท โดยซื  อ ความคุ้มครองอุบัตเิหตุร่วมอย่ด้วย ปรากฏว่า นาย กู . มี

โรคหวัใจรุนแรง ญาตนิําส่งโรงพยาบาล แต่ระหว่างทางไปโรงพยาบาล เกดิอุบัตเิหตุรถชนกนั คนในรถนาย ก. 

เสียชีวิตทั  งหมด รวมทั  ง นาย ก.บริษัทต้องรับผดิชอบอย่างไร หรือไม่ เพราะเหตใุด 

 ก.บอกล้างสัญญาไม่ได้ เพราะสญัญาประกันชีวิตต้องมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเสมอ 

 ข. บอกล้างได้ แต่ต้องจ่ายเงนิเอาประกันภัยสาํหรับสัญญาเพิ/มเตมิอุบัติเหตุ 

 ค. บอกล้างได้ทั  งหมด รวมทั  ง อุบัติเหตุ 

 ง. ไม่ถกทุกข้อู  

 

64. ผ้เอาประกนัภยัถกผ้รับประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา บริษัทประกนัจะจ่ายู ู ู  

 ก. ไม่ต้องจ่ายเงนิใดใดตามสัญญา 

 ข. จ่ายเงนิเอาประกนั แกองมรดกผ้เอาประกันู  

 ค. คนืเงนิไถ่ถอนกรมธรรม์ แก่ทายาทผ้เอาประกนัภยัู  

 ง. คืนเบี  ยประกนั แก่ทายาทผ้เอาประกนัภัยู  

 

65. บริษัทไม่ต้องจ่ายเงนิเอาประกนัภยัให้แก่ผ้รับประโยชน์กรณีผ้เอาประกันภัยทาํอตัตวนิิบาตด้วยใจสมัคร ู ู

ภายในเวลา เท่าไร 

 ก. กรมธรรม์ประเภทสามญั 2 ปี ประเภทอุตสาหกรรม 1 ปี 

 ข. กรมธรรม์ประเภทตรวจสุขภาพ 2 ปี 

 ค. กรมธรรม์ทุประเภท 1 ปี 

 ง. กรมธรรม์ทุประเภท 2 ปี  

 

66. ผ้ชาํระเบี  ยประกนัภยั หมายถงึู  

 ก. ผ้เอาประกนัภยัู  

 ข. ผ้มส่ีวนได้เสียู  

 ค. ผ้ที/จ่ายเงนิเอาประกนัภัยู  

 ง. ถกทุกข้อู  

 

67. ถ้าอายุผ้เอาประกันคาดเคลื/อนจากความเป็นจริง โดยเจตนาปกปิดความจริง ู  

 ก. สัญญาเป็นโมฆียะ 

 ข. สัญญาเป็นโมฆียะ 

 ค. สมบรณ์โดยต้องปรับเบี  ยแระกนัให้เพิ/มมากขึ  น หรือลดเงนิเอาประกนัภยัลงู  

 ง. ถกทั  ง ข้อ  ขู . และ ค. 



68. บริษัทต้องการบอกล้างสัญญาอนัตกเป็นโมฆียะ เสียหายในเวลาใด 

 ก. 1 ปี นับแต่ทาํสัญญาประกันชีวิตแบบอุตสาหกรรม 

 ข. 2 ปี นับแต่ทาํสัญญาประกันชีวิตประเภทสามัญ 

 ค. 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมลจะบอกล้างไดู้  

 ง. ถกทุกข้อู  

 

69. กรมธรรม์ประกันภัย มคีวามสาํคญัในการฟ้องร้อง 

 ก. ไม่มกีรมธรรม์ แสดงว่า สัญญาไม่สมบรณ์ู ระหว่างบริษัทกับผ้เอาประกนัภยัู  

 ข. ไม่มกีรมธรรม์ แสดงว่า บริษัทไม่เคยรับประกันภัย ไม่ต้องรับผดิชอบ 

 ค. ไม่มกีรมธรรม์ แสดงว่า ไม่มสัีญญาประกันภัยเกดิขึ  น 

 ง. ไม่มกีรมธรรม์ แสดงว่า ไม่มหีลักฐานการประกันภัย บังคบับริษัทไม่ได้ 

 

70. หลักเกณฑ์เรื/องใด ไม่เกี/ยวข้องกบัสญัญาประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ก. หลักความสุจริต 

 ข. หลักการเฉลี/ย 

 ค. หลักละเมิด 

 ง. หลักการรอนสิทธิ 

 

71. ผ้เอาประกนัภยักบัผ้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดยีวกนัได้หรือไม่ เพราะเหตุใดู ู  

 ก. ได้ เพราะ กฎหมายระบุไว้ 

 ข. ไม่ได้ เพราะ กฎหมายห้ามไว้ 

 ค. ไม่ได้ เพราะ ไม่ถกต้องตามหลกัการประกันภยัู  

 ง. ได้หรือไม่ได้แล้วแต่บริษัทจะอนุมัตเิป็นรายๆ ไป 

 

72. บุคคลใดต่อไปนี   ไม่สามารถขอเอาประกนัชวีิตเองโดยลาํพงั 

 ก. พระภิกษุ 

 ข. ผ้เยาว์ู  

 ค. คนพกิาร 

 ง. ถกทุกข้อู  

 

 



73. จาํนวนเงนิที/ผ้รับประกนัภยัจะต้องใช้ให้กบัผ้เอาประกนัภยัหรือผ้รับประโยชน์ เมื/อมกีารมรณะ หรือสัญญาครบู ู ู

อายุเรียกว่า 

 ก. เบี  ยประกนัชวีิต 

 ข. เบี  ยประกนัชวีิต 

 ค. จาํนวนเงนิเอาประกนัภัย 

 ง. ค่าตอบแทน 

 

74. นายดี เป็นลกหนี   นายสา ในกรณีเช่นนี   นายสาจะเอาประกนัชีวิตนายดีได้ ได้หรือไมู่  

 ก. ไม่ได้ เพราะ นายสา ไม่ได้เป็นญาติ นายดี 

 ข. ไม่ได้ หากทายาทของนายดี ไม่ยนิยอม 

 ค. ไม่ได้ เพราะ นายสาไม่มีส่วนได้เสยีกบั นายดี   

 ง. ได้ เพราะ มีส่วนได้เสยีต่อกนั  

 

75. การทาํประกันชีวิตบุคคลอื/น ถ้าผ้เอาประกันไม่มส่ีวนได้เสียในชวีิตบุคคลนั น ทาํให้สญัญานั  นู  

 ก. สัญญาไม่สมบรณ์ บริษัทต้องคนืเบี  ยประกันภัยทั  งหมดู  

 ข. สัญญาไม่มีผลผกพัน และไม่สามารถให้สัตยาบนัไดู้  

 ค. สัญญามีผลผกพนัต่อไป เพราะส่วนได้เสยีในเหตุที/เอาประกันภัยจะพจิู ารณาในขณะที/ทาํสญัญา

ประกนัภัยเป็นสาํคญั 

 ง. ถกเฉพาะ ข้อ กู . และ ข้อ ข. 

 

76.  นายขาว ทาํประกนัชวีิตไว้กบับริษัทประกนัชีวิต โดยปกปิดความจริงที/ว่า ตนเคยเข้ารักษาพยาบาลด้วย

โรคหวัใจมาก่อน บริษัทไม่ทราบจงึตกลงรับประกนัชวิีต นายขาวไว้ ซึ/งหากนายขาวแถลงข้อความจริงดังกล่าว 

บริษัทจะบอกปัดไม่ยอมรับประกนัชีวิตนาย ขาว ดงันี  สญัญาประกนัชีวิต 

 ก. สมบรณ์ทุกประการู  

 ข. สมบรณ์ แต่นายขาวต้องเสียเบี  ยประกนัภยัเพิ/มอีกู  

 ค. เป็นโมฆียะ 

 ง. เป็นโมฆะเสียเปล่ามาแต่แรก 

 

 

 

 



77. นายพินิจทาํประกันชวิีตเมื/ออายุ 35 ปี เมื/อสัญญาครบกาํหนดพสิจน์อายุแล้วปรากฏหลักฐานระบุอายุจริงสงู ู

กว่า เมื/อทาํประกนั 1 ปี เช่นนี  บริษทัจะจ่ายจาํนวนเงนิให้เต็มตามจาํนวนเงนิเอาประกนัหรือไม่ 

 ก. จ่ายเพียงครึ/งเดียว 

 ข. จ่ายให้เตม็จาํนวนเงนิเอาประกันภัย 

 ค. จ่ายลดลงตามส่วนโดยคาํนวณว่า เบี  ยประกนัที/จ่ายนั  นจะซื  อจาํนวนเงนิเอาประกนัได้เท่าใด 

 ง. ไม่จ่ายเลย เพราะสัญญาโมฆียะ  

 

78. นายแดงกับนางสาวอ้อย เป็นค่รักกนั นายแดงให้นางสาวอ้อยทาํประกนัชีวติ โดยนายแดงเป็นผ้ส่งชาํระเบี  ยู ู

ประกนัภัย ต่อมาทั  ง สองได้สมรสกนัโดยชอบด้วยกฎหมาย ดงันี   

 ก. สัญญาประกนัชีวติไม่มผีลผกพนัค่สัญญาู ู  

 ข. สัญญาประกนัชีวติมีผลผกพนัค่สญัญาู ู  

 ค. สัญญาประกนัชีวติมีผลผกพนัค่สัญญานับตั  งแต่วนัสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายู ู  

 ง. สัญญาประกนัชีวติไม่มผีลผกพนัค่สัญญา เฉพาะก่อนสมรสกนัู ู  

 

79. สัญญาประกนัชีวติเกิดขึ  นเมื/อใด 

 ก. เกิดขึ  นเมื/อผ้รับประกันอู อกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว 

 ข. เกิดขึ  นเมื/อผ้รับประกันภัยตกลงรับประกนัภยัตามคาํเสนอของผ้เอาประกันภัยู ู  

 ค. เกิดขึ  นเมื/อผ้เอาประกนัภยัตกลงรับข้อเสนอของบริษัท ที/จะขอเพิ/มเบี  ยประกนัภัยในกรณีที/เป็นภยัตํ/ู

กว่ามาตรฐานและผ้เอาประกันภัยตกลงตามที/บริษัทเสนอมาู  

 ง. ถก เฉพาะ ข้อ ขู . และ ค. 

 

80. บุคคลที/ผ้เอาประกันภัยระบุให้เป็นผ้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัแล้วภายหลงัผ้เอาประกันภยัจะู ู ู

เปลี/ยนผ้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นบุคคลอื/นได้หรือไมู่  

 ก. ได้ทุกกรณี 

 ข. โดยทั/วไปเปลี/ยนได้ บางกรณีเปลี/ยนไม่ได้ 

 ค. ไม่ได้ 

 ง. โดยทั/วไปเปลี/ยนไม่ได้ บางกรณีเปลี/ยนได้ 

 

 

 

 

 



81. นายหน้าประกันชีวิต ตาม พระราชบัญญัติประกนัชีวติ หมายถงึ 

 ก. ผ้ซึ/งชี  ช่องหรือจัดการให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษัท โดยกระทาํเพื/อบาํเหน็จเนื/องจากการนั นู  

 ข. ผู้ซึ/งบริษัทมอบหมายให้ทาํการชักชวนให้บุคคลทาํสัญญาประกันชีวิตกบับริษทั 

 ค. ผ้ซึ/งจัดการให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวิตกับบริษัทู  

 ง. ผ้ชี  ช่องให้บุคคลทาํสญัญาประกนัชวีิตกบับริษัทู  

 

82. เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภยั หรืผ้ซึ/งเลขาธิการคู ณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยมอบหมายตามพระราชบัญญัตปิระกนัชีวิต พ.ศ. 2535 หมายถงึใคร 

 ก. ผ้รักษาการตาม พู .ร.บ. 

 ข. นายทะเบียน 

 ค. ไม่มข้ีอใดถกู 

 ง. ถกทั  งข้อ กู . และ ข้อ ข. 

 

83. นาย ก. ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต่อมา นาย ก. ได้สอบความร้เพื/อขอรับใบอนุญาตเป็นู

ตวัแทนประกนัชีวิตได้อกี นาย ก. จะมสีิทธิยื/นคาํขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชวิีตได้อีกหรือไม่ 

 ก. ได้ 

 ข. ไม่ได้ 

 ค. ได้ โดยขออนุญาตจากนายทะเบียน 

 ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

 

84. บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติได้หรือไม่ 

 ก. ได้ ต้องไม่เป็นตวัแทนประกันชีวิต หรือเป็นกรรมการ ผ้จัดการ พนักงาน หรือลกจ้างของบริษัทู ู  

 ข. ได้ เพราะพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มิได้ห้ามไว้ 

 ค. ไม่ได้ เพราพระราชบัญญัตปิระกนัชีวติ พ.ศ. 2535 ห้ามไว้ 

. ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

 

85. นิตบุิคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชวีิตได้เมื/อใด 

 ก. มีสาํนักงานในประเทศไทย และกิจการดงักล่าวอย่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั  นู  

 ข. มีพนักงานหรือลกจ้าู งที/ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชวีิตตามพระราชบัญญัตปิระกนัชวีิต พ.ศ. 

2535 ทาํการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 

 ค. ต้องไม่เคยถกเพกิถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติในระยะเวลาห้าปีก่อนขอรับใบอนุญาตู  

 ง.ถกทุกข้อู  



86. นายหน้าประกันชีวิตต้องจัดทาํสมุดทะเบียน สมุดบัญชแีละเอกสารเกี/ยวกบัธุรกิจของตน หรือไม่ 

 ก. ไม่ต้องจดัทาํ พระราชบัญญัตปิระกนัชวีิต พ.ศ. 2535 กาํหนด เฉพาะบริษัทประกนัชีวติเท่านั  นที/ต้อง

จัดทาํ 

 ข. ต้องจัดทาํ ตามแบบและรายการที/นายทะเบียนกาํหนด 

 ค. ต้องจัดทาํ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนัที/มีเหตจุะต้องลงรายการนั น 

 ง. ถกทั  ู ง ข้อ ข. และข้อ ค. 

 

87. กรณีใดไม่ทาํให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวติสิ  นสุดลง 

 ก. ถกเพิกถอนใบอนุญาตู  

 ข. ใบอนุญาตสิ  นสุด 

 ค. นายหน้าประกันชีวิตได้รับการแต่งตั  งให้เป็นกรรมการ ผ้จัดการ พนักงาน หรือลกจ้างในบริษัทประกันู ู

ชีวติใด 

 ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

 

88. กรณีนายหน้าประกนัชวีิต จะย้ายสาํนักงาน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นหนังสือ ภายในกี/วันนับแต่วนัที/ย้าย 

 ก. 5 วัน 

 ข. 7 วัน 

 ค. 10 วัน 

 ง. 15 วัน 

 

89. บริษัทประกนัชวีิตประวิงการใช้เงินแก่ผ้เอาประกันภัยหรือผ้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัหรือประวิงู ู

การคนืเบี  ยประกนัภัยที/ต้องจ่ายหรือคนืโดยไม่มีเหตุผลอนัควร หรือจ่ายหรือคนืไปโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัติ

ประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 มีโทษอย่างไร 

 ก. ปรับไม่เกนิสองแสนบาท 

 ข. ปรับไม่เกนิห้าแสนบาท 

 ค. ปรับไม่เกนิห้าแสนบาท และถ้าเป็นความผดิต่อเนื/องให้ปรับอกีไม่เกนิวันละสองหมื/นบาทตลอดเวลาที/

ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 ง. ปรับไม่เกนิสองแสนบาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื/องให้ปรับอกีไม่เกนิวนัละสองหมื/นบาทตลอด

ระยะเวลาที/ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 

 



90. บริษัทประกนัชวีิตต้องจัดส่งรายงานประจาํปีแสดงฐานะการเงนิและกจิการของบริษัทสาํหรับรอบปีปฏิทนิที/ล่วง

มาแล้วต่อนายทะเบียนตามแบบละรายการที/นายทะเบียนกาํหนดภายในระยะเวลาเท่าใด 

 ก. 2 เดือน นับแต่วันสิ  นปฏิทนิ 

 ข. 3 เดือน นับแต่วันสิ  นปฏิทนิ 

 ค. 5 เดือน นับแต่วันสิ  นปฏิทนิ 

 ง. 6 เดอืน นับแต่วนัสิ  นปฏิทนิ 

 

91. เมื/อมีสาเหตุจะต้องลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชขีองบริษัทเกี/ยวกับธุรกจิของบริษัทประกันชีวิตให้บริษัทลง

รายการที/เกี/ยวกบัเหตุนั  น ในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี/ยวกบัธุรกจิของบริษัทภายในระยะเวลาเท่าใด 

 ก. ไม่ช้ากว่า 7 วัน นับแต่วนัที/มเีหตอัุนจะต้องลงรายการนั  น 

 ข. ไม่ช้ากว่า 15 วัน นับแต่วันที/มเีหตอัุนจะต้องลงรายการนั  น 

 ค. ไม่ช้ากว่า 1 เดือน นับแต่วนัที/มีเหตุอนัจะต้องลงรายการนั น 

 ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

 

92. นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที/ตามพระราชบัญญัตปิระกนัชีวติ พ.ศ. 2535 มีอาํนาจตรวจสอบกจิการและ

ฐานะการเงนิของบริษัทได้โดย 

 ก. เข้าไปในสาํนักงานของบริษัทในระหว่างเวลาทาํการ 

 ข. สั/งให้บริษัทหรือผ้ที/เกี/ยวข้องกับธุรกจิประกันชีวิตของบริษัทส่งเอกสารหือหลักฐานอื/นู  

 ค. เรียกบุคคลที/เกี/ยวข้องกบัธุรกิจประกนัชีวิตของบริษัทมาให้ถ้อยคาํหรือชี  แจงแสดงข้อเท็จจริงตามที/

ต้องการได้ 

 ง. ถกทุกข้อู  

 

93. บริษัทประกนัชวีิตจะออกกรมธรรม์ประกันภัย โดยระบุจาํนวนเงนิอนัพงึใช้ให้เป็นเงนิตราต่างประเทศแก่ผ้เอาู

ประกนัภัยหรือผ้รับประโยชน์ได้หรือไมู่  

 ก. ได้ ถ้าได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน 

 ข. ไม่ได้ เพราะ พระราชบัญญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 ห้ามไว้ 

 ค. ได้ ถ้าได้รับความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลัง 

 ง. ได้ ถ้าได้รับความเหน็ชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 

 

 



94. บุคคลใดบ้างชอบที/จะขอตรวจสมุดทะเบียนและเอกสารที/เกี/ยวกับสมุดทะเบียนที/นายทะเบียนเกบ็รักษาไว้และ

ขอคดัสาํเนา โดยมีค่ารับรองนายทะเบียนได้ 

 ก. ประชาชนทั/วไป โดยได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน 

 ข. ประชาชนทั/วไป โดยได้รับความเหน็ชอบจากอธิบดีกรมการประกนัภยั 

 ค. ผ้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ู  

 ง. ผ้มส่ีวนได้เสีย โดยยื/นคาํขอต่อนายทะเบียนตามแบบที/นายทะเบียนกาํหนดู  

 

95. นาย ก. ทาํประกนัชวิีตไว้กบั บริษัท ข. โดยมี นาย ค. เป็นผ้รับประโยชน์ เมื/อ นาย กู . เสียชีวิต นาย ค. ผ้รับู

ประโยชน์มสทิธิได้รับการใช้เงนิจากบริษัทตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต นาย ก. แต่ นาย ค. มิได้ใช้สทิธิเรียกร้อง

ดงักล่าวจาก บริษัท ข. จนล่วงพ้นอายุความแล้ว บริษัท ข. จะทาํอย่างไรกบัเงนิดงักล่าว 

 ก. ให้ บริษัท ข. เกบ็เงนิดงักล่าวไว้ เพื/อเป็นทุนสาํรองในการจ่ายให้กบัผ้เอาประกันภัยรายอื/นๆู  

 ข. ให้ บริษัท ข. นําส่งเงนิดงักล่าวเข้ากองทุนภายในหนึ/งเดอืนนับแต่วนัที/ครบกาํหนดอายุความ 

 ค. ให้ บริษัทนําเงนิดังกล่าว เข้าสมาคมประกันชีวิตไทย 

 ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

 

96. ค่าสมัครสอบความร้เพื/อขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนหรือนายหน้าประกนัชีวติ คือู  

 ก. 100 บาท 

 ข. 150 บาท 

 ค. 200 บาท 

 ง. 250 บาท 

 

97. นายดาํ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต่อมานายแดงได้สอบความร้เพื/อขอรับใบอนุญาตเป็นู

ตวัแทนประกนัชีวิตอกี ดงันั  นนายแดงจะมีสทิธิยื/นตาํขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตได้อกีหรือไม่ 

 ก. เมื/อกฎหมายไม่ได้บัญญัตห้ิามไว้ก็ย่อมมสิีทธิขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนได้อกี 

 ข. ได้ 

 ค. ไม่ได้ 

 ง. ไม่มข้ีอถกู 

 

 

 

 

 



98. กองทุนเพื/อการพฒันาธุรกิจประกนัชีวติมวีัตถุประสงค์เพื/อ 

 ก.เป็นทุนใช้จ่ายในการพฒันาธุรกิจประกนัชีวิตให้มคีวามมั/นคงและเสถยีรภาพ 

 ข. เป็นทุนใช้จ่ายในการดาํเนินงานของบริษัทให้มีความมั/นคงยิ/งขึ  น 

 ค. เป็นเงนิใช้จ่ายเกี/ยวกับการดาํเนินงานธุรกิจประกนัชีวติของสมาคมประกนัชวีิต 

 ง.ไม่มข้ีอใดถกู 

 

99. ตามพระราชบัญญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 เงนิกองทุนหมายความว่า 

 ก. ทรัพย์ส่วนที/เกนิกว่าหนี  สินของบริษัทตามราคาประเมนิทรัพย์สินละหนี  สนิขิงบริษทั 

 ข. กองทุนเพื/อการพฒันาธุรกิจประกนัชีวติ 

 ค. หลักทรัพย์ของบริษทัที/วางไว้กบันายทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ประกนั 

 ง. ถกทุกข้อู  

 

100. พระราชบัญญัตปิระกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ/มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที/ 2 ปี พ.ศ. 2551 

ได้กาํหนดคุณสมบัตใินเรื/องอายุของผ้รับใบอนุู ญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัชีวิต ไว้ ดงันื   

 ก. มีอายุ 17 ปี บริบรณ์ู  

 ข. มีอายุ 20 ปีบริบรณ์ู  

 ค. บรรลุนิติภาวะ 

 ง. ไม่มข้ีอใดถกู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลย ข้อสอบขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวิต  

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. 


