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หมวดท่ี 1 :  ความรู้ท่ัวไป 
ความรู้ทั่วไป 1 
(พื้นฐานของการประกันชีวิต)                  
1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการประกันชีวิตที่มีต่อครอบครัว 

ก. (…..) เพื่อการศึกษาของบุตร 
ข. (…..) เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของคู่ชีวิตท่ีเป็นหมา้ย 
ค. (…..) เพื่อเป็นรายไดใ้นยามเดือดร้อน 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

2. ข้อดขีองการประกนัชีวิตที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  คือ 
ก.    (…..) ช่วยสะสมเพื่อการพฒันาประเทศ 
ข.    (…..) ช่วยให้เกิดการประหยดัและออม 
ค.    (…..) เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว 
ง.     (…..) ถูกทุกขอ้ 

3. ในการท าประกนัชีวิตนั้น  ท่านสามารถจะเอาประกันชีวิตบุคคลอ่ืนได้  ถ้าท่านมีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั้น  บุคคลใดใน
ข้อต่อไปนีท้ี่มีส่วนได้เสียในชีวิตซ่ึงกันและกนั 
ก. (…..) สามีภรรยา 
ข.    (…..) พนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสาร 
ค. (…..) คู่หมั้น 
ง. (…..) ขอ้ ก. และ ค. ถูก 

4. หลักการประกันชีวตินั้น   สัญญาประกันชีวิตจะเกิดขึน้ได้ต้องมีความสุจริตใจต่อกันอย่างย่ิง  ข้อใดต่อไปนีข้าดหลักการ
ดังกล่าว 
ก. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัให้ผูอ้ืน่กรอกใบค าขอเอาประกนัชีวิตแทน 
ข.    (…..) ผูเ้อาประกนัภยัแถลงขอ้ความเทจ็ในใบค าขอเอาประกนัชีวิต 
ค. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัแถลงอายคุลาดเคล่ือนโดยไม่ไดเ้จตนา 
ง. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เป็นบุตรนอกสมรส 

5. นาย ก.  กรอกใบค าขอเอาประกนัชีวิต  โดยแจ้งว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยจนต้องพบแพทย์  แต่ความจริง นาย ก. 
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและต้องพบแพทย์เป็นประจ า  ต่อมาไม่ถึงปี  นาย ก. ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  บริษัทประกันชีวติ
จะต้องจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภัยให้ผู้รับประโยชน์ของนาย ก. หรือไม่ 
ก. (…..) จ่าย  เน่ืองจากสัญญาประกนัชีวิตไดเ้กิดขึ้นแลว้ไม่อาจบอกเลิกได ้
ข. (…..) จ่าย  เน่ืองจาก นาย ก. เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็ง 
ค. (…..) ไม่ตอ้งจ่าย  เน่ืองจาก นาย ก. แถลงขอ้ความเทจ็ท่ีมีสาระส าคญั 
ง. (…..) ไม่ตอ้งจ่ายและสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผูรั้บประโยชน์ไดด้ว้ย 

6. กรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตตรวจสอบพบว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จซ่ึงเป็นสาระส าคัญภายใน 1 ปี บริษัทประกนัชีวิต
สามารถด าเนินการอย่างไร 
ก. (…..) บอกลา้งสัญญา 
ข.    (…..) คืนเบ้ียประกนัภยัท่ีรับไวท้ั้งหมดแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ค. (…..) บอกลา้งสัญญาและคืนมูลค่าใชเ้งินส าเร็จแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..) บอกลา้งสัญญาและคืนเบ้ียประกนัภยัทั้งหมดให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 

7. จ านวนเงินท่ีผู้รับประกนัภัยจะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์นั้น เป็นข้อใด 
ก. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข. (…..) จ านวนเงินท่ีผูรั้บประกนัภยัเห็นสมควรกบัสาเหตุการเสียชีวิต 
ค. (…..) จ านวนเงินท่ีผูรั้บประกนัภยัก าหนด 
ง. (…..) จ านวนเงินท่ีผูรั้บประโยชน์เห็นควรไดรั้บ 
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(รูปแบบของการประกันชีวิตตามหลักสากลท่ัวไป)                  
8.  โดยปกติการประกันชีวิตประเภทสามัญ มีลักษณะตรงกับข้อใด 

ก. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูง อาจมีการตรวจสุขภาพ ช าระเบ้ียประกนัภยัรายปีหรือรายเดือน 
ข. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูง ไม่ตรวจสุขภาพ มีระยะเวลารอคอย 
ค. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัต ่า ไม่ตรวจสุขภาพ ช าระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน 
ง. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูง อาจมีการตรวจสุขภาพ มีระยะเวลารอคอย 

9.  การประกันชีวิตประเภทสามัญเหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยท่ีมีรายได้อย่างไร 
ก. (…..) รายไดต้ ่ามาก 
ข. (…..) รายไดต้ ่าถึงปานกลาง 
ค. (…..) รายไดป้านกลางถึงรายไดสู้ง 
ง. (…..) รายไดไ้ม่แน่นอน 

10.  การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมลีักษณะตรงกบัข้อใด 
ก. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัต ่า ช าระเบ้ียประกนัภยัรายเดือน มีระยะเวลารอคอย 
ข. (…..) ก าหนดใหจ้่ายเบ้ียประกนัภยัเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน 
ค. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัโดยตรงเท่านั้น 
ง. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัต ่า มีระยะเวลารอคอย 2 ปี มีระยะเวลาผอ่นผนั 60 วนั 

11.  ข้อต่อไปนีข้้อใดเป็นลักษณะของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม 
ก. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูง 
ข. (…..) ไม่มีการตรวจสุขภาพ 
ค. (…..) ช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นรายปี 
ง. (…..) มีระยะเวลารอคอยเป็นเวลา 2 ปี 

12.  ถ้าผู้เอาประกนัภัยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทจะ 
ก. (…..) จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน ์
ข. (…..) ไม่จ่ายเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน ์
ค. (…..) จะคนืเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระแลว้ให้แก่ผูรั้บประโยชนเ์ท่านั้น 
ง. (…..) จ่ายเงินตามมูลค่าใชเ้งินส าเร็จ 

13.  การประกันชีวิตประเภทใดท่ีไม่มีการตรวจสุขภาพ 
ก. (…..) ประเภทสามญั ประเภทอุตสาหกรรม 
ข. (…..) ประเภทสามญั ประเภทกลุม่ 
ค. (…..) ประเภทอตุสาหกรรม ประเภทกลุ่ม 
ง. (…..) ถูกทั้ง 3 ขอ้ 

14.  การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม มีระยะเวลารอคอยกี่วนั 
ก. (…..) 90 วนั 
ข. (…..) 120 วนั 
ค. (…..) 150 วนั 
ง. (…..) 180 วนั 

15.  ใครเป็นผู้มีหน้าท่ีเรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธกิรมธรรม์ประกันภัยประเภทกลุ่ม 
ก. (…..) ผูรั้บประโยชน ์
ข. (…..) ลูกจา้งท่ีท าประกนัชีวิต 
ค. (…..) นายจา้งหรือผูถื้อกรมธรรม ์
ง. (…..) ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักรมธรรม์ 
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16.  การประกันชีวิตมกีี่ชนิด อะไรบ้าง 

ก. (…..) 2 ชนิด คือ มีเงินปันผล ไม่มีเงินปันผล 
ข. (…..) 2 ชนิด คือ ชัว่ระยะเวลา ตลอดชีพ 
ค. (…..) 3 ชนิด คือ สะสมทรัพย ์แบบเงินรายปี ตลอดชีพ 
ง. (…..) 3 ชนิด คือ มีเงินปันผล ไม่มีเงินปันผล สะสมทรัพย ์

17.  การประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล มีลกัษณะที่แตกต่างกันคือ 
ก. (…..) ระยะเวลาของการช าระเบ้ียแตกต่างกนั 
ข. (…..) ระยะเวลาคุม้ครองแตกต่างกนั 
ค. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัแตกต่างกนั 
ง. (…..) อตัราเบ้ียประกนัภยัแตกต่างกนั 

18.  เงินปันผลท่ีบริษัทจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้มาจาก 
ก. (…..) เงินส่วนเกินซ่ึงเกิดจากการด าเนินงานของบริษทั 
ข. (…..) เงินท่ีบริษทัจดัสรรไวต้ามเง่ือนไขกรมธรรม ์
ค. (…..) เงินส ารองประกนัชีวิตของบริษทั 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

19.  ข้อแตกต่างของการประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผลและชนิดไม่มเีงินปันผล 
ก. (…..) การประกนัชีวิตชนิดไม่มีเงินปันผลอตัราเบ้ียประกนัภยัจะต ่ากว่าการประกนัชีวิตชนิดมีเงินปันผล 
ข. (…..) การประกนัชีวิตชนิดมีเงินปันผล  ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีส่วนร่วมเฉล่ียในการแบ่งเงินส่วนเกิน ซ่ึงเกิดจากการ 
            ด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต 
ค. (…..) การประกนัชีวิตชนิดมีเงินปันผลอตัราเบ้ียประกนัภยัจะต ่ากว่าการประกนัชีวิตชนิดไม่มีเงินปันผล 
ง. (…..) การประกนัชีวิตชนิดไม่มีเงินปันผล ผูเ้อาประกนัภยัจะมีส่วนร่วมเฉล่ียในการแบ่งเงินส่วนเกินซ่ึงเกิดจากการ 
           ด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต 

20.  ถ้าผู้เอาประกนัภัยท าประกันชีวิตเพ่ือต้องการคุ้มครองหนีสิ้นจากการเช่าซ้ือบ้านเพยีงอย่างเดียว ผู้เอาประกันภัยควรท า   
       ประกันแบบใด 

ก. (…..) ชัว่ระยะเวลา จ านวนเงินเอาประกนัภยัลดลง 
ข. (…..) แบบสะสมทรัพยท่ี์แทจ้ริง 
ค. (…..) แบบเงินรายปี หรือเงินไดฝ้ากประจ า 
ง. (…..) แบบเฉพาะกาล 

21.  การประกันชีวิตแบบใดท่ีบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกนัภัย 
       เสียชีวิตก่อนสัญญาครบก าหนดหรือมีชีวิตอยู่รอดจนสัญญาครบก าหนด 

ก. (…..) แบบสะสมทรัพย ์
ข. (…..) แบบชัว่ระยะเวลา 20 ปี 
ค. (…..) แบบตลอดชีพ 
ง. (…..) แบบตลอดชีพ มีเงินปันผล 

22.  การประกันชีวิตแบบใดท่ีมิได้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต แต่จะให้ความคุ้มครองกรณีท่ีมีชีวิตยืนยาวกว่าท่ีคาด 
ก. (…..) แบบชัว่ระยะเวลา 
ข. (…..) แบบตลอดชีพ 
ค. (…..) แบบสะสมทรัพย ์
ง. (…..) แบบเงินไดป้ระจ า 

23.  นาย ก. ต้องการสะสมเงนิเพ่ือเป็นทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้กับบุตร การประกันชีวิต แบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 
ก. (…..) สะสมทรัพย ์
ข. (…..) ตลอดชีพ 
ค. (…..) ชัว่ระยะเวลา 
ง. (…..) อุตสาหกรรม 
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24.  ในกรณีท่ีเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรมระบุว่า “ระยะเวลาภายหลังจากท่ีผู้เอาประกันภัยท าสัญญา 
      หรือขอต่ออายุกรมธรรม์แล้ว  ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยขึน้ บริษัทจะคืนเฉพาะเบีย้ประกนัภัยแก่ผู้รับ  
      ประโยชน์”  เง่ือนไขนีคื้อ 

ก. (…..) ระยะเวลาผอ่นผนั 
ข. (…..) ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั 
ค. (…..) ระยะเวลาคุม้ครอง 
ง. (…..) ระยะเวลารอคอย 

25.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า 
ก. (…..) เป็นแบบการประกนัท่ีสร้างความมัน่ใจให้กบัผูเ้อาประกนัภยัว่าจะมีรายไดเ้ล้ียงชีพในวยัชรา 
ข. (…..) บริษทัจะจ่ายเงินให้กบัผูรั้บประโยชน์เป็นรายงวดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวทุ้กรมธรรม์ 
ค. (…..) การช าระเบ้ียประกนัภยัมีเพียงวิธีเดียว คือ ช าระแบบคร้ังเดียวเป็นเงินกอ้นทั้งหมด 
ง. (…..) ทั้งขอ้ ข. และ ค. 
 

ความรู้ท่ัวไป 2 
(สัญญาคุ้มครองเพิม่เติมตามกรมธรรม์ประกันภัย) 
26.  ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันชีวิตและซ้ือสัญญาเพิม่เติมคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ เม่ือผู้เอา 
       ประกันภัยประสบอบุัติเหตุท าให้สูญเสียขาท้ัง 2 ข้าง และอีก 5 วันต่อมาก็เสียชีวิต ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ 
       เป็นจ านวนเท่าใด 

ก. (…..) จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ข. (…..) จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัและจ านวนเงินเอาประกนัภยัอบุติัเหตุ 
ค. (…..) จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัและ 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ เน่ืองจากถา้ผูเ้อาประกนัภยัสูญเสีย 
           อวยัวะตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก็จะไดจ้ านวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ  อีกทั้งผูเ้อาประกนัภยัก็มาเสียชีวิตจาก 
           อุบติัเหตุ  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งจ่าย 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุรวมกบัจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. (…..) จ่ายจ านวนเงินประกนัภยั 

27.  ถ้าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาส้ินเชิงถาวร  และได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิม่เติมผลประโยชน์การยกเว้น 
       เบีย้ประกันภัยเน่ืองจากทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรแล้ว  ถ้าหากต่อมาปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยพ้นสภาพจากการเป็นบุคคล 
       ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร ผลจะเป็นอย่างไร 

ก. (…..) การยกเวน้เบ้ียประกนัภยัจะยงัคงด าเนินต่อไป  เพราะบริษทัให้ความคุม้ครองไปแลว้จะยกเลิกไม่ได ้
ข. (…..) การยกเวน้เบ้ียประกนัภยัจะยงัคงด าเนินต่อไป ตราบใดท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัมีชีวิตอยู ่
ค. (…..) การยกเวน้เบ้ียประกนัภยัจะส้ินสุดลง  และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัต่อไปตามปกติ 
ง. (…..) การยกเวน้เบ้ียประกนัภยัจะส้ินสุดลง และบริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 

28.  โดยท่ัวไปสัญญาเพิม่เติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม  ระบวุ่า  บริษัทจ่ายผลประโยชน์ให้ตามท่ีก าหนด  เม่ือผู้เอา  
       ประกันภัยเข้าพกัรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน  โดยการเข้ารักษาตัวของผู้เอาประกนัภัยในโรงพยาบาล 2 คร้ัง   
       หรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน  ให้ถือว่าเป็นเข้ารักษาตัวในคราวเดียวกัน  แต่ท้ังนีม้กีารก าหนดระยะเวลาในการถือ 
       ว่าเป็นเข้ารักษาตัวด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน   จ านวนระยะเวลาดังกล่าวคือเท่าใด 

ก. (…..) 30  วนั 
ข. (…..) 60  วนั 
ค. (…..) 75  วนั 
ง. (…..) 90  วนั 
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29.  สัญญาเพิม่เติมคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเน่ืองจากอุบัติเหตุ  จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกนัภัยอย่างไร 
ก. (…..) จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุและไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ยกเวน้ของ
           การประกนัภยัอุบติัเหต ุ
ข. (…..) จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุบางส่วนหรือทั้งหมด  หากผูเ้อาประกนัภยัสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ค. (…..) จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตจากโรคภยัไขเ้จ็บ 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

30.  สัญญาประกันภัยอุบัติเหตแุละทุพพลภาพ  จะส้ินสุดความคุ้มครองเม่ือใด 
ก. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบคุคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรและไดรั้บเงินค่าชดเชยการทุพพลภาพไปแลว้ 
ข. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 60 ปี บริบูรณ์  หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์
ค. (…..) ขาดช าระเบ้ียประกนัภยัอุบติัเหตุและทุพพลภาพ 
ง. (…..) ถูกทั้ง ก.  ข.  และ ค. 

31.  นาย ก. ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  และซ้ือความคุ้มครองอุบัติเหตุตามสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์เท่ากบัจ านวนเงินเอา 
        ประกันภัย  ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนสัญญาครบก าหนด  บริษัทประกนัชีวิตจะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยเท่าไร 

ก. (…..) เท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ข. (…..) สองเท่าของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ค. (…..) สามเท่าของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. (…..) ไม่ตอ้งจ่ายจ านวนเงินใด ๆ เลย 
 

(หลักเกณฑ์เบือ้งต้นในการพจิารณารับประกนัชีวิต) 
32.  ผู้เอาประกันภัยประเภทภัยมาตรฐาน  หมายถึง 

ก. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัมีมาตรฐานการครองชีพดี 
ข. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัมีสุขภาพดี 
ค. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัมีสุขภาพดี  และมีอาชีพไม่เส่ียงภยั 
ง. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัมีฐานะการเงินดี 

33.  ผู้เอาประกันภัยท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนคนท่ัวไป  แต่บริษัทประกันชีวิตพจิารณาแล้ว  สามารถรับประกนัชีวิตได้  ผู้เอา 
       ประกันภัยคนนั้น 

ก. (…..) ตอ้งแจง้ผลการตรวจสุขภาพให้บริษทัทราบทุกปี 
ข. (…..) ตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัในอตัราปกติ  เพราะบริษทัตกลงรับประกนัชีวิตแลว้ 
ค. (…..) ตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมกว่าอตัราปกติ 
ง. (…..) ไม่ตอ้งแจง้ผลการตรวจสุขภาพ  แต่ตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัในอตัราปกติ 

34.  อาชีพของผู้เอาประกนัภัยท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการพจิารณารับประกนัชีวิตของบริษัทหรือไม่ 
ก. (…..) ไม่มีผล  เพราะการพิจารณารับประกนัชีวิตขึ้นอยูก่บัสุขภาพของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) มีผล  เพราะอาชีพบางอาชีพมีความเส่ียงภยัสูง 
ค. (…..) มีผล  ถา้มีจ านวนเงินเอาประกนัภยัสูง 
ง. (…..) ไม่มีผลต่อการพิจารณารับประกนัภยั 

35.  กรณีท่ีผู้ขอเอาประกนัภัยต้องการท าประกนัชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกนัภัยสูง   บริษัทจะพจิารณาอะไรเพิม่เตมิจากข้อมูล 
       ในใบค าขอเอาประกนัชีวิต 

ก. (…..) ประวติัการรักษาพยาบาล 
ข. (…..) ฐานะการเงิน 
ค. (…..) ความเห็นของตวัแทนประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 
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36.  ในการพจิารณารับประกันชีวิตข้อใดไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย 
ก. (…..) ลูกหน้ีเอาประกนัชีวิตเจา้หน้ี 
ข. (…..) สามีเอาประกนัชีวิตภรรยา 
ค. (…..) บิดาเอาประกนัชีวิตบุตร 
ง. (…..) เจา้หน้ีเอาประกนัชีวิตลูกหน้ี 

37.  ข้อใดถือเป็นภัยต ่ากว่ามาตรฐาน 
ก. (…..) นาย ก. เป็นโรคเบาหวาน แต่อาการไม่รุนแรง 
ข. (…..) นาย ข.  เป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
ค. (…..) นาย ค.  เป็นโรคหวัใจ 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

38.  นาย ก. เป็นลูกหนี ้ นาย ข.  นาย ก. เอาประกันชีวิต  นาย ข. ท่านคิดว่าบริษัทจะพจิารณารับประกันชีวิตได้หรือไม่ 
ก. (…..) ไดแ้ต่ นาย ข. ตอ้งตรวจสุขภาพก่อน 
ข. (…..) ไม่ได ้ เพราะไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต 
ค. (…..) ไดแ้ต่ นาย ข. ตอ้งแถลงขอ้ความจริงในใบค าขอเอาประกนัชีวิต 
ง. (…..) ไม่ได ้ เพราะไม่มีส่วนไดเ้สียในเหตท่ีุเอาประกนัภยั 

39.  ในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เท่ากัน  อัตราเบีย้ประกันภัยจะเพิม่ขึน้ตามอายุของผู้เอาประกันภัย  แต่มีปัจจัยในการพจิารณา 
        รับประกันชีวิตบางอย่างท่ีอาจท าให้เบีย้ประกันภัยเพิม่ขึน้ได้ 

ก. (…..) ประวติัการศึกษา 
ข. (…..) ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยั 
ค. (…..) ฐานะการเงิน 
ง. (…..) ประวติัสุขภาพ 

40.  โดยทั่วไปในการพจิารณารับประกันชีวิตกลุ่ม บริษัทมกั 
ก. (…..) จะปฏิเสธการรับประกนัชีวิตสมาชิกบางคนในกลุ่มได ้
ข. (…..) จะปฏิเสธไม่รับประกนัชีวิตก็จะปฏิเสธทั้งกลุ่ม 
ค. (…..) จะรับประกนัชีวิตสมาชิกในกลุ่มเท่าใดก็ได ้
ง. (…..) เลือกรับประกนัชีวิตเฉพาะบางคนได ้
 

(โครงสร้างพื้นฐานของอัตราเบีย้ประกันชีวิตและเงนิส ารองประกนัภัย) 
41.  อัตราเบีย้ประกันชีวิตท่ีบริษทัสามารถน าไปใช้ประกอบการได้ต้องได้รับอนุมตัิจาก 

ก. (…..) ผูอ้  านวยการประกนัชีวิต 
ข. (…..) นกัวิชาการประกนัภยั 
ค. (…..) นายทะเบียน 
ง. (…..) นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

42.  โดยปกติเบีย้ประกันชีวิตท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย 
ก. (…..) สูงขึ้นทุกปี 
ข. (…..) สูงขึ้นในระยะแรก และลดลงในระยะปลาย 
ค. (…..) คงท่ีทุกปี 
ง. (…..) แลว้แต่อตัราใหม่ท่ีบริษทัอาจเปล่ียนแปลง 
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43.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบีย้ประกันชีวติ 

ก. (…..) อตัรามรณะ 
ข. (…..) ฐานะการเงินของผูข้อท าประกนัชีวิต 
ค. (…..) อตัราดอกเบ้ีย 
ง. (…..) ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการรับประกนัชีวิต 

44.  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเงินส ารองประกันภัย 
ก. (…..) หน้ีสินหรือพนัธะผกูพนัท่ีบริษทัมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์
ข. (…..) จ านวนเงินท่ีบริษทัจดัสรรไวต้ามความผกูพนัของกรมธรรม์ 
ค. (…..) จ านวนเงินท่ีบริษทัจดัสรรไวใ้ห้ผูถื้อกรมธรรมเ์พื่อจ่ายผลประโยชน์ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
ง. (…..) จ านวนเงินท่ีบริษทัส ารองไวเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานแต่ปี 

45.  นักคณติศาสตร์ประกนัภัยยึดหลักข้อใดในการก าหนดอตัราเบีย้ประกันภัยส าหรับภัยมาตรฐาน 
ก. (…..) อตัราเบ้ียประกนัภยัตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ข. (…..) อตัราเบ้ียประกนัภยัตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบัอาชีพ 
ค. (…..) อตัราเบ้ียประกนัภยัตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบัจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. (…..) อตัราเบ้ียประกนัภยัตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบัค่าใชจ้่ายในการลงทุน 

46.  ตารางมรณะไทยที่บริษัทใช้ในการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภยัมาจาก 
ก. (…..) อตัรามรณะของผูเ้อาประกนัชีวิตท่ีแยกตามสาเหตุการเสียชีวิต 
ข. (…..) อตัรามรณะของประชากรท่ีแยกตามอายตุ่าง ๆ 
ค. (…..) อตัรามรณะของผูเ้อาประกนัชีวิตท่ีแยกตามเพศและอาย ุ
ง. (…..) อตัรามรณะของผูเ้อาประกนัชีวิตท่ีแยกตามอาชีพ 

47.  เบีย้ประกนัภัยท่ีผู้เอาประกนัภัยจ่ายให้บริษัทนั้นประกอบด้วย 
ก. (…..) เบ้ียประกนัภยัสุทธิและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
ข. (…..) เบ้ียประกนัภยัสุทธิและค่าใชจ้่ายในการลงทุน 
ค. (…..) เบ้ียประกนัภยัสุทธิและผลประโยชน์ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ง. (…..) เบ้ียประกนัภยัสุทธิและค่าใชจ้่ายในการออกกรมธรรมป์ระกนัชีวิตเท่านั้น 

48.  ในการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภัยการใช้อัตราดอกเบีย้ต่างกนัจะมีผลกระทบต่อการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภัยดังนี้ 
ก. (…..) อตัราดอกเบ้ียสูง ท าใหเ้บ้ียประกนัภยัต ่า 
ข. (…..) อตัราดอกเบ้ียต ่า ท าให้เบ้ียประกนัภยัต ่า 
ค. (…..) อตัราดอกเบ้ียสูง ท าให้เบ้ียประกนัภยัสูง 
ง. (…..) อตัราดอกเบ้ียสูงหรือต ่าก็ไม่มีผลต่อการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั 

49.  การเก็บเบีย้ประกันภัยแบบคงท่ี หมายถึง 
ก. (…..) การเก็บเบ้ียประกนัภยัในจ านวนท่ีเท่ากนัทุก ๆ งวด 
ข. (…..) การเก็บเบ้ียประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีอายเุดียวกนั ในจ านวนท่ีเท่ากนั 
ค. (…..) การเก็บเบ้ียประกนัภยัของการประกนัชีวิตแบบเดียวกนั ในจ านวนท่ีเท่ากนั 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

50.  หากเปรียบเทียบระหว่างการประกนัชีวิต แบบสะสมทรัพย์ธรรมดากับการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์ ข้อได้เปรียบของการ 
         ประกันชีวิตคือ 

ก. (…..) ไดรั้บดอกเบ้ียสูงกว่า 
ข. (…..) มีสภาพคล่องดีกว่า 
ค. (…..) ไดรั้บความคุม้ครองมรณกรรม 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 
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ความรู้ท่ัวไป 3 
(มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย) 
51.  การแปลงกรมธรรม์เป็นแบบขยายเวลา (ไม่มีเงินเหลือคืนเม่ือครบก าหนด)  โดยทั่วไปมีลักษณะเหมือนการประกันชีวิตแบบ 

ก. (…..) แบบตลอดชีวิต 
ข. (…..) แบบชัว่ระยะเวลา 
ค. (…..) แบบสะสมทรัพย ์
ง. (…..) แบบบ านาญ 

52.  หากผู้เอาประกันภัยท าประกันชีวิตประเภทสามัญแบบตลอดชีพช าระเบีย้ประกันภัยตลอดชีพ และช าระเบีย้ประกันภัยได้ 
         เพยีง 1 ปี ถ้าผู้เอาประกันหยุดช าระเบีย้ประกันภัยแล้ว กรมธรรม์จะมีสภาพอย่างไร 

ก. (…..) กรมธรรมย์งัมีความคุม้ครองต่อไป แต่จะมีการกูเ้งินเพ่ือช าระเบ้ียประกนัภยัโดยอตัโนมติั 
ข. (......) กรมธรรมเ์ปล่ียนเป็นกรมธรรมข์ยายเวลา 
ค. (…..) กรมธรรมเ์ปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ 
ง. (…..) กรมธรรมจ์ะไม่ให้ความคุม้ครองต่อไป 

53.  เม่ือผู้เอาประกันภัยได้ขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จแล้ว 
ก. (…..) กรมธรรมป์ระกนัภยัส้ินผลบงัคบั 
ข. (…..) กรมธรรมย์งัคงใหค้วามคุม้ครองต่อไปตามระยะเวลาความคุม้ครองเดิม แต่จ านวนเงินเอาประกนัภยัลดลง 
ค. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัลดลงและระยะเวลาความคุม้ครองลดลง 
ง. (…..) กรมธรรมป์ระกนัภยัคงมีผลบงัคบัอยูใ่นระยะเวลาท่ีส้ันกว่าเดิม  และจ านวนเงินเอาประกนัภยัลดลงดว้ย 

54.  การแปลงกรมธรรม์ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ เป็นแบบมูลค่าขยายเวลา หมายถึงการท่ีผู้เอาประกันภัย 
ก. (…..) หยดุช าระเบ้ียประกนัภยั แต่ยงัคงไดรั้บความคุม้ครองเหมือนเดิม 
ข. (......) หยดุช าระเบ้ียประกนัภยั แต่ยงัคงไดรั้บความคุม้ครองโดยมีระยะความคุม้ครองเท่าเดิม 
ค. (…..) หยดุช าระเบ้ียประกนัภยั แต่ยงัคงไดรั้บความคุม้ครองหากเสียชีวิตอีกชัว่ระยะเวลาหน่ึง โดยมีจ านวนเงินเอา 
                  ประกนัภยัเท่าเดิม 
ง. (…..) หยดุช าระเบ้ียประกนัภยั และขอรับเงินคืนทนัที 

55.  ในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภัยใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเท่ากับ 
ก. (…..) เบ้ียประกนัภยัท่ีจ่ายไป 
ข. (......) เบ้ียประกนัภยัพร้อมดอกเบ้ีย 
ค. (…..) จ านวนเงินท่ีค านวณตามตารางมูลค่าเวนคนืเงินสด 
ง. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัหกัค่าใชจ้่าย 

56.  นาย ก. ท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ช าระเบีย้ประกนัภัยมาแล้ว 5 ปี จ านวนเงินเอาประกันภยั 100,000 บาทจ านวนเงนิเอา 
        ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท เม่ือกรมธรรม์ครบ 5 ปี นาย ก. มาขอเวนคืนกรมธรรม์และหลังจากนั้นเพยีง 3 วัน นาย ก.  
        ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทายาทของนาย ก.จะได้รับ 

ก. (…..) ค่าสินไหมมรณกรรม 200,000 บาท 
ข. (......) ค่าสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท 
ค. (…..) ไม่ไดรั้บเงิน 
ง. (…..) ไดรั้บเงินเท่ากบัมูลค่าเวนคนืเงินสด 
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57.  นาย ก. ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15/10 จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท กรมธรรม์เร่ิมมีผลบังคับเม่ือวนัที่ 
         1 มีนาคม  2535  ช าระเบีย้ประกันภัยรายปีโดยช าระงวดท่ี 7 ไปแล้วและมาขอเวนคืนในวันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2541 นาย ก.        
         ได้รับเงินเท่าไร ( อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 6 = 350 บาท / จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 
         อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ที่ 7 = 432 บาท / จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 
                        อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 8 = 405 บาท / จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท) 

ก. (…..) 35,000 บาท 
ข. (…..) 35,000 บาท รวมกบัเบ้ียประกนัภยัจ่ายคืนท่ีช าระล่วงหนา้ 1 งวด 
ค. (…..)  50,200 บาท 
ง. (…..)   43,200 บาท 

58.  นาย ก. ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  15/10 จ านวนเงินเอาประกันภัย  100,000 บาท ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด 3 เดือน  
        กรมธรรม์เร่ิมมีผลบังคับเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2530 ช าระเบีย้ประกันภัยถึงปีท่ี 3 งวด 3 และนาย ก. มาขอเววนคืนกรมธรรม์ 
        ประกันภัยเม่ือวันท่ี 3 มถิุนายน 2534 นาย ก. จะได้รับเงินเท่าไร  
       ( มูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 3 = 96 บาท /  จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท  มูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปี     
         กรมธรรม์ที่ 4 = 157 บาท/จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท ) 

ก. (…..) 9,600 บาท 
ข. (......) 15,700 บาท 
ค. (…..) 14,175 บาท 
ง. (…..)  11,125 บาท 

59.  นาย ก. ท าประกันชีวิตเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2534 แบบสะสมทรัพย์ 18/18 มีเง่ือนไขจ่ายเงินคืนล่วงหน้าทุก 3 ปี เป็นจ านวน  
        10 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท นาย ก. ช าระเบีย้ประกันภัยรายปีมาโดย 
        สม ่าเสมอ ต่อมานาย  ก. มีปัญหาด้านการเงิน จึงมาขอเวนคืนกรมธรรม์ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2541 นาย ก. จะได้รับเงินเท่าไร
 อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ที่ 5 =   77 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท 
 อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 6 = 134 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท 
 อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 7 =   81 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท 
 อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ที่ 8 = 130 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท 
 อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 9 = 181 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท  

ก. (…..) 3,400 บาท 
ข. (…..) 8,100 บาท รวมกบัเบ้ียประกนัภยัจ่ายคืนท่ีช าระล่วงหนา้ 1 งวด 
ค. (…..)  3,400 บาท 
ง. (…..)  13,000 บาท 

60.  นาย ก. ท าประกันชีวิตเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2534 แบบสะสมทรัพย์ 18/18 มีเง่ือนไขจ่ายเงินคืนล่วงหน้าทุก 3 ปี เป็นจ านวน  
         10 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกนัภยั 100,000 บาท นาย ก. ช าระเบีย้ประกันภัยรายปีมาโดย 
         สม ่าเสมอ ถ้านาย ก.มาขอเวนคืนกรมธรรม์ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2541 นาย ก. จะได้รับเงินเท่าไร  
 อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 5 =   77 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท 
   อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 6 = 134 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท 
   อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 7 =   81 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท 
   อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 8 = 130 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท 
   อัตรามูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ส้ินปีกรมธรรม์ที่ 9 = 181 บาท / จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000 บาท  

ก. (…..) 8,100 บาท 
ข. (......) 7,700 บาท  
ค. (…..)  13,000 บาท 
ง. (…..)  13,000 บาท 
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61.  ถ้าผู้เอาประกนัภัยไม่มีความสามารถจะช าระเบีย้ประกันภัยงวดต่อไป หลังจากท่ีช าระเบีย้ประกนัภัยไปแล้วเป็นเวลา 4 ปี 
        ถ้าผู้เอาประกันภัยมาปรึกษาท่านในฐานะท่ีเป็นตัวแทนประกนัชีวิต ท่านจะแนะน าผู้เอาประกนัภัยอย่างไร 

ก. (…..) ขอยกเลิกกรมธรรมเ์พื่อรับมูลค่าใชเ้งินส าเร็จคนืในกรณีท่ีไม่ตอ้งการความคุม้ครอง 
ข. (…..) ขอเปล่ียนกรมธรรมเ์ป็นแบบกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ ในกรณีท่ียงัตอ้งการความคุม้ครองอยูโ่ดยจ านวนเงินเอา 
  ประกนัภยัลดลง 
ค. (…..)   ขอกูเ้งินโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนัโดยค านวณจากจ านวนเงินคงเหลือในมูลค่าขยายเวลา และ เสียดอกเบ้ียใน 
  อตัราร้อยละ 8 ต่อปี 
ง. (…..)   ขอเปล่ียนกรมธรรมเ์ป็นแบบมูลค่าเวนคนืเงินสด โดยกรมธรรมมี์ความคุม้ครองอยูเ่ท่าจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
  เดิม แต่ระยะเวลาลดลง 

62.  ในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภัยช าระเบีย้ประกนัภัยจนมีมลูค่ากรมธรรม์เกิดขึน้แล้ว และจะขอยกเลกิกรมธรรม์ เพ่ือรับเงินสดคืน  
        บริษัทจะค านวณมูลค่าใดให้ผู้เอาประกันภัย 

ก. (…..) มูลค่าเวนคืนเงินสด 
ข. (......) มูลค่าใชเ้งินส าเร็จ 
ค. (…..)  มูลค่าขยายเวลา 
ง. (…..)  มูลค่าเงินกูย้ืม 

63. ผู้เอาประกันภัยช าระเบีย้ประกันภัยงวดราย 6 เดือน มาเป็นเวลา 3 งวดแล้ว และได้มาปรึกษาท่าน ซ่ึงเป็นตัวแทนประกนัชีวิต 
      ว่าไม่สามารถช าระเบีย้ประกนัภัยได้ ท่านจะแนะน าดังนี ้

ก. (…..) ขอยกเลิกกรมธรรมเ์พื่อขอรับเงินสดคืน ถา้ไม่ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองครองต่อไป 
ข. (......) ขอเปล่ียนกรมธรรมเ์ป็นแบบขยายเวลา ถา้ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองตามจ านวนเงินเอาประกนัภยัเดิมแต่ 
  ระยะเวลาคุม้ครองลดลง 
ค. (…..)  ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. แลว้แต่ความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..)  ผิดทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. ในกรณีน้ีผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่สามารถขอใชสิ้ทธ์ิตามมูลค่ากรมธรรมไ์ด ้

64.  ผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยรายหนึง่ได้ไปติดต่อขอรับเงินกรณีผู้เอาประกนัภัยถึงแก่กรรมปรากฏว่าบริษัทได้แจ้งว่า 
        กรมธรรม์ส้ินสุดระยะเวลาขยายไปแล้ว 3 เดือน บริษัทไม่ต้องจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ หมายความว่า 

ก. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้วนคนืกรมธรรมข์อรับเงินสดคืนไปเป็นเวลา 3 เดือนแลว้ 
ข. (......) ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ปล่ียนกรมธรรมเ์ป็นแบบใชเ้งินส าเร็จและส้ินสุดระยะเวลาคุม้ครองไปแลว้ 3 เดือน 
ค. (…..)  ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ปล่ียนแปลงกรมธรรมเ์ป็นแบบขยายเวลา และส้ินสุดระยะเวลาความคุม้ครองไปแลว้ 3 เดือน 
ง. (…..)  ผูเ้อาประกนัภยัขาดช าระเบ้ียประกนัภยัเกินระยะเวลาผอ่นผนัไปแลว้ 3 เดือน 

65.  การเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงนิส าเร็จ หมายถึง 
ก. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัลดลงเหลือพียงคร่ึงเดียวของจ านวนเงินเอาประกนัภยัเดิม 
ข. (......) ระยะเวลาเอาประกนัภยัลดลงเหลือเพียงคร่ึงเดียวของระยะเวลาเอาประกนัภยัเดิม 
ค. (…..)  จ านวนเงินเอาประกนัภยัลดลงเท่ากบัมูลค่าใชเ้งินส าเร็จในตารางมูลค่ากรมธรรมต์่อจ านวนเงินเอาประกนัภยั  
  1,000 บาทและระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็นไปตามกรมธรรมเ์ดิม 
ง. (…..)  ระยะเวลาเอาประกนัภยัลดลงเท่ากบัระยะเวลาขยายในตารางมูลค่ากรมธรรม์ 

66.  นาย ก. ได้หยุดช าระเบีย้ประกันภัย เม่ือช าระเบีย้ประกนัภัยมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว และได้แจ้งแก่บริษัทขอใช้สิทธิตามมูลค่า 
         กรมธรรม์ประกันภัย หลงัจากนั้น  6 เดือน นาย ก. ได้เสียชีวิตลง บริษัทได้จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยใหม่ให้ เป็นจ านวนที่ 
         น้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม อยากทราบว่า นาย ก .ขอใช้สิทธิตามมูลค่ากรมธรรม์ในข้อใด 

ก. (…..) มูลค่าเวนคนืเงินสด 
ข. (…..) มูลค่าใชเ้งินส าเร็จ 
ค. (…..)  มูลค่าขยายเวลา 
ง. (…..)  มูลค่าเงินกูย้ืม 
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67.  ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง ได้ท าประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะขอยกเลกิกรมธรรม์และรับเงินสดคืน  
        ข้อความใดต่อไปนีไ้ม่ถูกต้อง  

ก. (…..) ไดเ้พราะมีมูลค่ากรมธรรมเ์กิดขึ้นแลว้ 
ข. (......) ไม่ได ้เพราะท าประกนัชีวิตและช าระเบ้ียประกนัภยัมาแลว้ยงัไม่ถึง 2 ปี 
ค. (…..)  ไดห้รือไม่ ขึ้นอยูก่บัจ านวนมูลค่าในตารางมูลค่ากรมธรรม ์
ง. (…..)  ไม่ได ้เพราะการประกนัชีวิตประเภทอตุสาหกรรมไม่มีมูลค่าเวนคนืเงินสด 

68.  ผู้เอาประกันภัยต้องการกู้เงนิจากบริษัทเพ่ือมาใช้จ่าย อยากทราบว่าผู้เอาประกันภัยจะได้เงินกู้เท่ากับมูลค่ากรมธรรม์ 
        ประกันภัยในข้อใด 

ก. (…..) มูลค่าเวนคืนเงินสด 
ข. (......) มูลค่าใชเ้งินส าเร็จ 
ค. (…..) มูลค่าขยายเวลา 
ง. (…..)  ไดท้ั้ง 3 ขอ้ แลว้แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะเลือก 

69.  นาย ก. ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  20/15  ช าระเบีย้ประกันภัยได้  7  ปี  นาย ก. ขอเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้ 
         เงินส าเร็จ  ข้อต่อไปนีข้้อใดถูกต้อง 

ก. (…..) จ านวนเงินเอาประกนัภยัเทา่เดิม  ระยะเวลาคุม้ครองเท่ากบั  8 ปี 
ข. (......) จ านวนเงินเอาประกนัภยัเท่าเดิม  ระยะเวลาคุม้ครองเท่ากบั 13 ปี 
ค. (…..)  จ านวนเงินเอาประกนัภยัลดลง  ระยะเวลาคุม้ครองเท่ากบั  8 ปี 
ง. (…..)  จ านวนเงินเอาประกนัภยัลดลง  ระยะเวลาคุม้ครองเท่ากบั 13 ปี 

70.  นาย ก. ท าประกันชีวิตประเภทสามัญ  แบบสะสมทรัพย์ 20/20 ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบงัคับมาแล้ว  15  ปี  นาย ก.  จะขอ 
        ยกเลิกกรมธรรม์  และขอรับเงินคืนเป็นเงินสด  ปรากฏว่า  นาย  ก. จะได้รับเงินน้อยกว่าจ านวนเงินเบีย้ประกนัภัยท่ีส่งให้ 
        บริษัท ท่านในฐานะที่เป็นตวัแทนประกันชีวิต ท่านอธิบายเช่นไร 

ก. (…..) เพราะมูลค่าเวนคืนและเบ้ียประกนัภยัไดถู้กตรวจสอบความถูกตอ้งมาแลว้จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ 
                   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ข. (......) เพราะกฎหมายไดร้ะบุไว ้
ค. (…..) เพราะนาย ก. ยกเลิกกรมธรรมก่์อนท่ีกรมธรรมจ์ะครบก าหนด ท าใหบ้ริษทัขาดทนุ 
ง. (…..) เพราะบริษทัหกัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและตอ้งน าเอาเงินส่วนหน่ึงของเบ้ียประกนัภยั  เฉล่ียจ่ายให้ให้แก่ผูรั้บ 
            ผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยัท่ีเสียชีวิตไปก่อน 

71.  นาย ก. ท าประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม  20/20  ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับมา  14  ปี  ข้อใดไม่ใช่สิทธขิองนาย ก. 
ก. (…..) กูเ้งินจากการใชมู้ลค่าเวนคนืเงินสด 
ข. (......) เปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ 
ค. (…..)  ยกเลิกกรมธรรมเ์พื่อขอรับมูลค่าเวนคนืเงินสด 
ง. (…..)  แปลงกรมธรรมเ์ป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา 

72.  นาย ก. เร่ิมท าประกันชีวิต  เม่ือวันที่ 1  กันยายน 2534  ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์ 20/20 จ านวนเงินเอาประกันภัย  
         100,000 บาท  จ านวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 200,000 บาท  ต่อมาวันท่ี  3 กันยายน  2538  นาย ก. ขอแปลงกรมธรรม์ 
         เป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา  โดยขยายเวลาได้  6 ปี  ต่อมาวันท่ี  6 ธันวาคม  2540  นาย ก. เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอยาก 
         ทราบว่าผู้รับประโยชน์ของนาย ก. จะได้รับเงินเท่าใด 

ก. (…..) ไม่ไดรั้บเงิน 
ข. (......) 200,000 บาท 
ค. (…..)  300,000 บาท 
ง. (…..)  100,000 บาท 
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73.  นาย ก. ท าประกันชีวิตประเภทสามัญ  แบบสะสมทรัพย์  20/20  จ านวนเงินเอาประกันภัย  400,000 บาท  จ านวนเงินเอา 
        ประกันภัยอุบตัิเหตุ  100,000 บาท  ต่อมา นาย ก. ขอยกเลิกกรมธรรม์ในปีท่ี  18  และขอรับเงินสด  นาย ก. จะได้รับเงินเท่าใด 

ก. (…..) ไม่ไดรั้บเงิน 
ข. (…..) นอ้ยกว่า  400,000 บาท 
ค. (…..)  มากกว่า  400,000 บาท 
ง. (…..) 400,000 บาท 

74.  นาย ก. ท าประกันชีวิตประเภทสามัญ  แบบช่ัวระยะเวลา  20/20  จ านวนเงินเอาประกันภัย  200,000 บาท  จ านวนเงินเอา 
        ประกันภัยอุบตัิเหตุ  100,000 บาท  เม่ือกรมธรรม์ครบก าหนดสัญญา  นาย ก. จะได้รับเงินเท่าใด 

ก. (…..) ไม่ไดรั้บเงินเลย 
ข. (......) 100,000 บาท 
ค. (…..) 50,000 บาท 
ง. (…..)  200,000 บาท 

75.  นาย ก. ท าประกันชีวิต ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์ 15/15 จ านวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท  ในปีที่ 10 นาย ก. ได้ 
        แปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา  โดยปีกรมธรรม์ท่ี  10 มลูค่าเงินสด 380 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกนัภัย  
        1,000 บาท  และมลูค่าขยายเวลาเท่ากับ 5 ปี ไม่มีเงินจ่ายคืนเม่ือครบก าหนดสัญญา  หลังจาก นาย ก. ขอแปลงกรมธรรม์เป็น 
        การประกันภัยแบบขยายเวลา  อีก  4 ปี ต่อมา นาย ก. เสียชีวิตผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่าใด 

ก. (…..) ไม่ไดรั้บเงินเลย 
ข. (......) 38,000 บาท 
ค. (…..)  54,000 บาท 
ง. (…..)  100,000 บาท 
 

หมวดท่ี 2 :  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประกนัชีวิต 
(เง่ือนไขมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัย) 
:  การไม่โตแ้ยง้คดัคา้นความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภยั, ระยะเวลาผอ่นผนัช าระเบ้ียประกนัภยั, การขาดอายขุองกรมธรรม ์ 
    ประกนัภยั, การต่ออายขุองกรมธรรมป์ระกนัภยั 
76. การประกันชีวิตประเภทสามญั ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบงัคับ ได้มีการก าหนดระยะเวลาท่ีบริษทัสามารถใช้สิทธิโต้แย้ง หรือ 
       คัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาได้ภายในกี่ปี นับตั้งแต่วันท าสัญญาประกนัภัย 

ก. (…..) 1/2 ปี 
ข. (…..) 1  1/2 ปี 
ค. (…..) 1 ปี 
ง. (…..) 2 ปี 

77.  ข้อต่อไปนีข้้อใดท่ีบริษัทสามารถน ามาเป็นข้อโต้แย้ง หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยได้ 
ก. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัแถลงอายคุลาดเคล่ือน 
ข. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัปกปิดความจริงท่ีเคยผา่ตดัไส้ต่ิง 
ค. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัปกปิดขอ้ความจริงท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
ง. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัไม่แถลงความจริงเก่ียวกบัรายได ้

78. ถ้า นาย ก. เป็นโรคมะเร็งแต่ไม่ได้แถลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตในการท าประกันชีวิต ต่อมาอีก 11 เดือนผู้เอาประกันภัย 
       เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ข้อต่อไปนีข้้อใดถกูต้อง 

ก. (…..) บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั และคืนเบ้ียประกนัชีวิตท่ีช าระมาแลว้ 
ข. (…..) บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั และไม่ตอ้งคนืเบ้ียประกนัชีวิตท่ีช าระมาแลว้ 
ค. (…..) บริษทัจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 
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79. นาย ก. ท าประกันชีวิต ประเภทสามัญ และซ้ือสัญญาเพิม่เติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุ นาย ก. เป็นโรคมะเร็ง แต่ 
      ไม่ได้แถลงในใบค าขอเอาประกันชีวิต ต่อมาอีก 1 ปี นาย ก. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกัน ข้อต่อไปนีข้้อใดถูกต้อง 

ก. (…..) บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั และคืนเบ้ียประกนัชีวิตท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมด 
ข. (…..) บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั และไม่คืนเบ้ียประกนัชีวิตท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมด 
ค. (…..) บริษทัจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 

80. หากผู้เอาประกนัภัยมิได้ช าระเบีย้ประกันภัย เม่ือครบก าหนดช าระเบีย้ประกนัภัย บริษัทจะผ่อนผันให้เป็น      เวลากี่วัน 
ก. (…..) 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั 
ข. (…..) 30 หรือ 31 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั 
ค. (…..) 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั 
ง. (…..) 20 วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั 

81. ในการประกันชีวิตประเภทสามัญ และประเภทอุตสาหกรรม มีระยะเวลาผ่อนผันท่ีวัน 
ก. (…..) ประเภทสามญั 30 วนั ประเภทอุตสาหกรรม 60 วนั หรือตามระยะเวลาผอ่นผนัท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไข        
                  กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ข. (…..) ทั้งประเภทสามญั และประเภทอุตสาหกรรม 30 วนั 
ค. (…..) ทั้งประเภทสามญั และประเภทอุตสาหกรรม 60 วนั 
ง.  (…..) ประเภทสามญั 60 วนั ประเภทอุตสาหกรรม 30 วนั 

82. ระยะเวลาผ่อนผัน หมายถึง 
ก. (…..) ระยะเวลาหลงัจากบริษทัประกนัชีวิตรับท าประกนัชีวิตแลว้ผูเ้อาประกนัชีวิตยงัไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยั  
                  โดยกรมธรรมจ์ะไม่มีผลบงัคบั 
ข. (…..) ระยะเวลาหลงัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระคืนเงินกูย้ืมตามกรมธรรม ์บริษทัจะผอ่นผนั ให้อีกระยะหน่ึงโดย  
                 กรมธรรมจ์ะไม่มีผลบงัคบั 
ค. (…..) ระยะเวลาหลงัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั แต่ผูเ้อาประกนัชีวิตยงัมิไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัตามก าหนด                                                              
                  บริษทัจะผอ่นผนัให้อกีระยะเวลาหน่ึง โดยกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบัโดยสมบูรณ์ 
ง.  (…..) ระยะเวลาหลงัจากท่ีผูเ้อาประกนัเสียชีวิตแลวผูรั้บประโยชนไ์ม่ไดไ้ปรับเงินผลประโยชน์ตามก าหนด บริษทัจะ    
                  ผอ่นผนัให้สามารถมารับไดอ้ีกระยะเวลาหน่ึง 

83. นาย ก. ท าประกันชีวิต ประเภทสามัญ ช าระเบีย้ประกันภัยรายปี โดยเร่ิมท าสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2540    ต่อมาวันที 1  
        กรกฎาคม 2541 นาย ก. ยังไม่ได้ช าระเบีย้ประกันภัย และในวนัที่ 28 กรกฎาคม 2541 นาย ก. ถูกลอบท าร้ายเสียชีวิต บริษัท 
        ประกันชีวิตต้องรับผิดชอบจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์หรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ตอ้งจ่าย เพราะ นาย ก. ไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัตามก าหนด 
ข. (…..) ตอ้งจ่าย เพราะ นาย ก. เสียชีวิตในช่วงท่ีมีสิทธิผอ่นผนัช าระเบ้ียประกนัภยั 
ค. (…..) ไม่ตอ้งจ่าย เพราะ นาย ก. เสียชีวิตเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาผอ่นผนัช าระเบ้ียประกนัภยั 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 

84. การท าวิธีการใดต่อไปนี ้ท่ีท าให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไป 
ก. (…..) ขอต่ออายกุรมธรรมภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถา้กรมธรรมข์าดอายุ 
ข. (…..) ถา้กรมธรรมมี์เงินค่าเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยัเกิดขึ้นแลว้ บริษทัจะช าระเบ้ียประกนัภยัโดยอตัโนมติั หรือขอ 
            เปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ  หรือแบบขยายเวลา 
ค. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 
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85. เม่ือกรมธรรม์ขาดอายุ และ ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะต่อสัญญา  ผู้ท่ีเสียค่าใช้จ่ายในการพสูิจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพ 
       สมบูรณ์ดีคือ 

ก. (…..) ผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) บริษทัประกนัชีวิต 
ค. (…..) ตวัแทนประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทั้ง ขอ้ ก. , ข. และ ค. 

86. ในการต่ออายุกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 
ก. (…..) ช าระเบ้ียท่ีขาดช าระแลว้ทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี หรือกว่านั้นเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
           จากนายทะเบียน 
ข. (…..) ช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบักรมธรรม ์รวมทั้งดอกเบ้ียตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์
ค. (…..) แสดงหลกัฐานเก่ียวกบัสุขภาพและสถานะภาพตามท่ีบริษทัขอโดยผูเ้อาประกนัภยัเสียค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

87. หากผู้เอาประกนัภัยได้ช าระเบีย้ประกนัภัยมาระยะเวลาหนึ่งจนเกิดมูลค่าเงินสดแล้ว ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แปลงกรมธรรม์เป็น 
        การประกันภัยแบบขยายระยะเวลา เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีขยายมาแล้ว เขาจะต่ออายุกรมธรรม์ได้หรือไม่ 

ก. (…..) ได ้ 
ข. (…..) ได ้ถา้ผูเ้อาประกนัช าระเบ้ียประกนัภยัพร้อมดอกเบ้ีย และสุขภาพสมบูรณ์ 
ค. (…..) ได ้ถา้บริษทัยนิยอม 
ง. (…..) ไม่ได ้เพราะกรมธรรมส้ิ์นผลบงัคบั 

88. ส าหรับเง่ือนไขการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย ข้อต่อไปนีข้้อใดผิด 
ก. (…..) กรมธรรมท่ี์ขาดอายไุปแลว้จะขอต่ออายไุดภ้ายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวเ้ท่านั้น 
ข. (…..) บริษทัจะยอมให้ต่ออายไุดโ้ดยไม่ค านึงถึงว่าสุขภาพของผูเ้อาประกนัภยัจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์โดยเก็บเบ้ีย 
           ประกนัภยัเท่าเดิม 
ค. (…..) บริษทัอาจเรียกเก็บอตัราเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมก็ไดส้ าหรับผูเ้อาประกนัภยับางคนท่ีสุขภาพไม่สมบูรณ์ 
ง. (…..) บริษทัอาจปฏิเสธไม่ต่ออายกุรมธรรมส์ าหรับส าหรับผูเ้อาประกนัภยับางคน หากปรากฏว่าผูเ้อาประกนัภยัมีสุข 
            ภาพไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม 

 
(การช าระเบีย้ประกันภัยโดยอัตโนมัติ, การเลิกสัญญาประกันภัย, การกู้ยืมเงิน, การแก้ไขกรมธรรม์) 
89. นาย ก. ต้องการแจ้งเปลี่ยนอาชีพ การแก้ไขนั้นจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเม่ือ 

ก. (…..) ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ข. (…..) บริษทัตกลงรับการแกไ้ขนั้น โดยกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัลงนาม 
ค. (…..) ไดรั้บการประทบัตราของบริษทัโดยสมบูรณ์ 
ง. (…..) ขอ้ ข. และ ขอ้ ค. ประกอบกนั 

90.  ในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภัยกู้เงนิโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนัโยช าระเบีย้ประกนัภัย และดอกเบีย้เงนิกู้สม ่าเสมอ ถ้าผู้เอา 
         ประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะ 

ก. (…..) ไม่ไดรั้บผลประโยชน์ใด ๆ 
ข. (…..) ไดรั้บเงินเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยั หกัดว้ยหน้ีสินท่ีผกูพนัตามกรมธรรมน์ั้น 
ค. (…..) ไดรั้บเงินเท่ากบัจ านวนเงินท่ีกูไ้ป 
ง. (…..) ไดรั้บเงินเท่ากบัจ านวนเงินท่ีกูไ้ป หกัดว้ยดอกเบ้ีย 
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91. การช าระเบีย้ประกันภัยโดยอตัโนมัติ  หมายถึง 
ก. (…..) วิธีการท่ีผูเ้อาประกนัภยัสามารถกูเ้งินไดโ้ยอตัโนมติัเม่ือกรมธรรมมี์มูลค่ากรมธรรม์ 
ข. (…..) วิธีการท่ีบริษทัน ามูลค่าเวนคืนเงินสดท่ีเกิดขึ้นมาช าระเบ้ียประกนัภยัให้ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัขาดการช าระเบ้ีย 
           ประกนัภยัจนเลยระยะเวลาผอ่นผนั 
ค. (…..) วิธีการท่ีบริษทัน ามูลค่าใชเ้งินส าเร็จมาช าระเบ้ียประกนัภยัให้  ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัขาดช าระเบ้ียประกนัภยั 
ง. (…..) วิธีการท่ีผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยัโดยวิธีหกัผา่นบญัชีธนาคาร โดยอตัโนมติั 

92. เม่ือผู้เอาประกนัภัย  ใช้สิทธิในการกู้เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน  ผลท่ีมีต่อกรมธรรม์นั้น   คือ 
ก. (…..) กรมธรรมน์ั้นไม่มีผลบงัคบัชัว่ขณะ  จนกว่าผูเ้อาประกนัภยัจะไดช้ าระหน้ีสินพร้อมดอกเบ้ียครบถว้นแลว้ 
ข. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยั  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ 
ค. (…..) กรมธรรมน์ั้นยงัคงมีผลบงัคบัอยู ่ จนกว่าหน้ีสินรวมกบัดอกเบ้ียท่ีคงคา้งกบับริษทัทั้งส้ิน ณ เวลาใด จ านวนเท่ากบั 
           หรือมากกว่าเงินค่าเวนคนืในขณะนั้น  และมิไดช้ าระเบ้ียประกนัภยังวดท่ีถึงก าหนด 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 

93. การเลิกสัญญาประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยสามารถท าได้เม่ือ 
ก. (…..) เม่ือใดก็ได ้
ข. (…..) ขึ้นกบัความยินยอมของบริษทั 
ค. (…..) ไม่สามารถท าได ้
ง. (…..) เม่ืไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 

(การเปลี่ยนแบบประกนัภัย, การจ่ายเงินตามกรมธรรม์, การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ) 
94. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกันภัยเป็นแบบอ่ืนแล้วท าให้มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยลดลงบริษัทจะต้อง 

ก. (…..) คืนเงินค่าเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนท่ีแตกต่างบวกดว้ยเบ้ียประกนัชีวิตส่วนท่ีเก็บเกินให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) คืนเงินค่าเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนท่ีแตกต่าง บวกดว้ยผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ 
           ผูเ้อาประกนัภยั 
ค. (…..) คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนท่ีแตกต่าง หกัดว้ยหน้ีสินท่ีผกูพนัตามกรมธรรมป์ระกนัภยั (ถา้มี) 
           ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..) คืนเงินค่าเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนท่ีแตกต่าง หกัดว้ยค่าใชจ้่ายในการเปล่ียนแบบกรมธรรมป์ระกนัภยั 
           ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 

95. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกันภัยเป็นแบบอ่ืนแล้วท าให้มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยลดลง ค าว่า “เงินค่า 
       เวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยลดลง” หมายถึง 

ก. (…..) ส่วนแตกต่างระหว่างเงินคา่เวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัตามแบบการประกนัภยัเดิมกบัแบบการประกนัภยัใหม่ 
ข. (…..) ส่วนแตกต่างระหว่างเบ้ียประกนัชีวิตตามแบบการประกนัภยัเดิมกบัแบบการประกนัภยัใหม่ 
ค. (…..) ส่วนแตกต่างระหว่างจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามแบบการประกนัภยัเดิมกบัแบบการประกนัภยัใหม่ 
ง. (…..) ส่วนแตกต่างระหว่างค่าใชจ้่ายในการเปล่ียนแบบตามแบบการประกนัภยัเดิมกบัแบบการประกนัภยัใหม่ 

96. นาย ก. ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 20/20 มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ต่อมา นาย ก. เห็นนาย ข.ท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
       ช าระเบีย้ประกันภัยตลอดชีพ ท่ีบริษัทเดียวกัน แต่จ านวนเบีย้ประกันภัยน้อยกว่า จึงต้องการเปลี่ยนจากแบบเดิมมาเป็นแบบ 
       ตลอดชีพเหมือนนาย ข. นาย ก. จะสามารถท าได้หรือไม่ 

ก. (…..) ได ้โดยไดรั้บความยินยอมจากบริษทั 
ข. (…..) ไม่ได ้เพราะกรมธรรมย์งัไม่มีมูลค่าตามกรมธรรม์ 
ค. (…..) ได ้เฉพาะการเปล่ียนจากแบบตลอดชีพไปเป็นแบบสะสมทรัพยเ์ท่านั้น 
ง. (…..) ไม่ได ้เพราะ นาย ก. ท าประกนัชีวิตไม่ถึง 3 ปี 
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97. บริษัทจะมีการจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบช่ัวระยะเวลาในกรณีใด ต่อไปนี ้
ก. (…..) กรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดสัญญา 
ข. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต 
ค. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
ง. (…..)  ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. 

98. ข้อต่อไปนี ้บริษัทไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภัย แบบสะสมทรัพย์ 
ก. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตระหว่างการขยายระยะเวลา 
ข. (…..) กรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดสัญญา 
ค. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 

99. ในกรณีใดต่อไปนี ้บริษัทจะไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยของการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ 20/20 
ก. (…..) กรมธรรมป์ระกนัภยัครบก าหนดสัญญา  
ข. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตดว้ยโรคหวัใจในขณะท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบั 
ค. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัฆ่าตวัตายภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท าสัญญา 
ง. (…..) ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุภายใน 20 ปี 
 

(สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์, การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย, การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์, การช าระเบีย้
ประกันภัย) 
100.  ข้อต่อไปนีข้้อใดถกู 

ก. (…..) การใชสิ้ทธิในกรมธรรมห์ากมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นแลว้ ถือว่าเป็นของผูรั้บประโยชน์ 
ข. (…..) การใชสิ้ทธิในกรมธรรมเ์ม่ือมอบอ านาจให้บคุคลอืน่ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้บริษทัและไดรั้บ  
                  ความยินยอมจากบริษทั 
ค. (…..) การใชสิ้ทธิในกรมธรรมเ์ป็นของผูเ้อาประกนัภยัแต่ผูเ้ดียว ซ่ึงไม่สามารถท าการมอบสิทธิในกรมธรรมแ์ละการ 
                  ใชสิ้ทธินั้นให้ใคร 
ง. (…..) ขอ้ ก. และ ข. ถูกตอ้ง 

101.  ถ้าผู้เอาประกันภัยช าระเบีย้ประกันภัยจนมีมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิใดต่อไปนี ้โดยไม่ต้อง 
          ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท 

ก. (…..) ขอเปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จ 
ข. (…..) ขอเปล่ียนแบบประกนัภยั 
ค. (…..) ขอลดจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. (…..) ขอเพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

102.  การประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรม เม่ือผู้เอาประกันภัยช าระเบีย้ประกนัภัยจนมีมลูค่าเวนคืนเงินสดแล้ว หากหยุดช าระ 
           เบีย้ประกันภัยและไม่ได้ใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะ 

ก. (…..) กูช้  าระเบ้ียประกนัภยัโดยอตัโนมติั 
ข. (…..) เปล่ียนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินส าเร็จโดยอตัโนมติั 
ค. (…..) แปลงเป็นการประกนัภยัแบบขยายระยะเวลาโดยอตัโนมติั 
ง. (…..) ผดิทุกขอ้ 

103.  ข้อต่อไปนีข้้อใดไม่ถกูต้อง 
ก. (…..) ผูรั้บประโยชน์มีไดไ้ม่เกิน 1 คน 
ข. (…..) ผูรั้บประโยชน์เป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยัก็ได ้
ค. (…..) ผูรั้บประโยชน์ คือ  บคุคลท่ีถูกระบุช่ือไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัให้รับประโยชน์ 
ง. (…..) ผูรั้บประโยชน์ คือ บุคคลผูพ้ึงไดรั้บจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
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104.  การเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ จะมีผลบังคับนบัแต่วันท่ีผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์ 
          อักษร เพ่ือบริษัทจะท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์ และออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกนัภัยให้ผู้รับประโยชน์       
          บุคคลนั้นเป็นใครได้บ้าง 

ก. (…..) บิดา มารดา ของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) สามี ภรรยา ของผูเ้อาประกนัภยั 
ค. (…..) เจา้หน้ี หุ้นส่วน ของผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..) ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

105.  ข้อใดอธบิายถูกต้องเกี่ยวกบัผู้รับประโยชน์ 
ก. (…..) สัญญาประกนัภยัไม่จ าเป็นตอ้งระบตุวัผูรั้บประโยชน์ก็ได ้
ข. (…..) สัญญาประกนัภยัจะระบุตวัผูรั้บประโยชน์มากกว่า 1 คนก็ได ้
ค. (…..) ผูรั้บประโยชน์เป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยัก็ได ้
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

106.  การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม มีการช าระเบีย้ประกนัภัยอย่างไรบ้าง 
ก. (…..) สมาชิกในกลุ่มช าระเองฝ่ายเดียว 
ข. (…..) นายจา้ง และลูกจา้งช่วยกนัช าระเบ้ียประกนัภยั โดยตอ้งมีสมาชิกจ านวนร้อยละ 75 ของ จ านวนสมาชิกท่ีมีสิทธิ 
           ไดรั้บความคุม้ครองร่วมท าประกนัชีวิต 
ค. (…..) นายจา้งช าระเองทั้งหมดโดยตอ้งมีสมาชิกท่ีมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองทั้งหมดร่วมท าประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

107.  ข้อต่อไปนีข้้อใดถกูต้องเกีย่วกับการช าระเบีย้ประกนัภัย 
ก. (…..) เม่ือผูเ้อาประกนัภยัหยดุช าระเบ้ียประกนัภยัเม่ือถึงก าหนดช าระ กรมธรรมจ์ะขาดผลบงัคบัทนัที 
ข. (…..) ถา้ผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยั ในระยะเวลาผอ่นผนั กรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั 
ค. (…..) การช าระเบ้ียประกนัภยัโดยอตัโนมติั จะใชก้บักรมธรรมป์ระเภทอุตสาหกรรมเท่านั้น 
ง. (…..) การช าระเบ้ียประกนัภยัโดยอตัโนมติั จะเกิดขึ้นในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัช าระเบ้ียประกนัภยั โดยหกัจากบญัชีเงิน
           ฝากธนาคารเท่านั้น 

108.  นาย ก. ท าประกันชีวติแบบสะสมทรัพย์ 10/10 จ านวนเงนิเอาประกัน 100,000 บาท จ านวนเงินเอาประกนัภัยอบุัติเหตุ  
        100,000 บาท ได้ช าระเบีย้ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี ตารางแนบท้ายกรมธรรม์ส าหรับส้ินปีกรมธรรม์ที่ 4-8 มีดังนี ้ 
           (โจทย์นีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 108-111) 
          ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 

ส้ินปีกรมธรรม์ที ่ มูลค่าเวนคืนเงินสด มูลค่าใช้เงินส าเร็จ 
การขยายเวลา 

ปี เงินเหลือ 
4 238 328 6 316 
5 340 444 5 435 
6 455 564 4 560 
7 558 654 3 651 
8 684 761 2 759 

 
ถ้านาย ก. ขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเม่ือส้ินปีกรมธรรม์ปีที่ 4 นาย ก. จะได้รับเงินเท่าไร 
ก. (…..) 28,900 บาท 
ข. (…..) 23,800 บาท 
ค. (…..) 32,800 บาท 
ง. (…..) 38,600 บาท 
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109.  จากโจทย์ข้อ 108 ขอแปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงนิส าเร็จ เม่ือส้ินปีกรมธรรม์ปีที่ 4 ต่อมาอีก 2 ปี นาย ก. เสียชีวิตด้วย 
          อุบัติเหตุ บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่าไร 

ก. (…..) 32,800 บาท 
ข. (…..) 38,600 บาท 
ค. (…..) 65,600 บาท 
ง. (…..) 77,200 บาท 

110.  จากโจทย์ข้อ 108 ถ้านาย ก. ขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ เม่ือส้ินปีที่ 4 และนาย ก. มีชีวิตอยู่จนสัญญาครบก าหนด  
           นาย ก. จะได้รับเงินไร 

ก. (…..) ไม่ไดรั้บเลย 
ข. (…..) 32,800 บาท 
ค. (…..) 44,400 บาท 
ง. (…..) 100,000 บาท 

111.  จากโจทย์ข้อ 108 ถ้านาย ก. ขอแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา เม่ือส้ินปีกรมธรรม์ปีที่ 4 ต่อมาอกี 5 ปี นาย ก. เสียชีวิต 
           ด้วยอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่าไร 

ก. (…..) 100,000 บาท 
ข. (…..) 200,000 บาท 
ค. (…..) 38,600 บาท 
ง. (…..) 28,900 บาท 
 

(องค์ประกอบของสัญญาประกนัชีวิต) 
112.  ในการท าประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องแถลงอาชีพหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่จ าเป็น เพราะการพิจารณารับประกนัชีวิตจะพิจารณาเฉพาะเร่ืองสุขภาพเท่านั้น 
ข. (…..) ไม่จ าเป็นเพราะไม่ถือเป็นสาระส าคญั 
ค. (…..) จ าเป็น เพราะอาชีพมีผลต่อการพิจารณารับประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทั้ง ก. และ ข. 

113.  ถ้าผู้เอาประกันภัยจะท าประกันชีวิตแบบใด และจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่าใด ควรพจิารณาเร่ืองใด 
ก. (…..) ความสามารถในการช าระเบ้ียประกนัภยั 
ข. (…..) เง่ือนไขในการจ่ายเงินของการประกนัชีวิตในแต่ละแบบ 
ค. (…..) วตัถุประสงคใ์นการท าประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

114.  นาย ก. เอาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตภุรรยา โดย นาย ก. เป็นผู้ช าระเบีย้ประกันภัย และเป็นผู้รับประโยชน์ตาม 
           กรมธรรม์ประกนัภัย ต่อมาภรรยาของ นาย ก. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ นาย ก.จะได้รับเงินเท่าใด 

ก. (…..) ไม่ได ้เพราะไม่มีส่วนไดเ้สีย 
ข. (…..) ไดรั้บเงินเท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ค. (…..) ไม่ได ้เพราะผูช้  าระเบ้ียประกนัภยัเป็นผูรั้บประโยชน์ไม่ได ้
ง. (…..) ไดรั้บจ านวนเงินเอาประกนัชีวิตและจ าวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 

115.  ท่านคิดว่าใบค าขอเอาประกันชีวิต มีความส าคัญกบัผู้เอาประกันภัยอย่างไร 
ก. (…..) ไม่ส าคญั เพราะตวัแทนประกนัชีวิตสามารถกรอกขอ้ความทั้งหมดให้ได ้
ข. (…..) ไม่ส าคญั เพราะถา้หากเกินระยะเวลาท่ีบริษทัสามารถบอกลา้งสัญญา แมผู้เ้อาประกนัภยัปกปิดความจริง 
            กรมธรรมก์็ยงัมีผลบงัคบั 
ค. (…..) ส าคญั เพราะเป็นขอ้มูลในการพิจารณารับประกนัชีวิตผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..) ส าคญั เพราะเป็นเอกสารท่ีเป็นขอ้มูลของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีจะย่ืนขอท าประกนัภยัชีวิตแก่บริษทั 
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116.  ท่านจะแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบความถกูต้องของช่ือผู้เอาประกันภัย ช่ือผู้รับประโยชน์ จ านวนเงินเอา 
           ประกันภัย เบีย้ประกันภัย ฯลฯ ได้ที่ส่วนใดของกรมธรรม์ 

ก. (…..) หนา้แรกของกรมธรรม ์
ข. (…..) หนา้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ค. (…..) หนา้เง่ือนไขทัว่ไป 
ง. (…..) ดา้นหลงักรมธรรมก่์อนตารางมูลค่ากรมธรรม ์

117.  ผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตนั้น 
ก. (…..) ตอ้งเป็นผูเ้อาประกนัภยัเพยีงคนเดียว 
ข. (…..) ตอ้งเป็นญาติของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั้น 
ค. (…..) ตอ้งมีส่วนไดเ้สียกบัผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 

118.  ค าถามในใบค าขอเอาประกนัชีวิตต่อไปนี ้ข้อใดส าคัญท่ีสุด 
ก. (…..) ประวติัการท าประกนัชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. (…..) อาชีพของบิดามารดา 
ค. (…..) สถานท่ีเกิดของผูเ้อาประกนัภยั 
ง. (…..) สัญชาติของผูเ้อาประกนัภยั 

119.  ข้อต่อไปนี ้ข้อใดไม่เป็นส่วนประกอบของกรมธรรม์ประกันภัย 
ก. (…..) ขอ้ก าหนดการจ่ายเงินผลประโยชน์  
ข. (…..) ตารางมูลค่ากรมธรรม ์
ค. (…..) สิทธิและการใชสิ้ทธิในกรมธรรม์ 
ง. (…..) ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

120.  ข้อต่อไปนี ้ข้อใดไม่ถกูต้อง 
ก. (…..) ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งกรอกขอ้ความในใบค าขอเอาประกนัภยัชีวิตตามความเป็นจริง 
ข. (…..) ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งค านึงถึงความสามารถในการช าระเบ้ียประกนัภยั 
ค. (…..) ผูรั้บประโยชน์ในสัญญาประกนัชีวิตมีมากกว่า 1 คนได ้
ง. (…..) ผูรั้บประโยชนต์อ้งเป็นบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูเ้อาประกนัภยัเสมอ 

 
หมวดท่ี 3 : พระราชบัญญัติประกนัชีวิต  พ.ศ.2535 แก้ไข พ.ศ.2551 
121. “นายทะเบียน” ตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) 
          พ.ศ. 2551   หมายถงึ 

ก. (…..) เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ข. (…..) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ค. (.….) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
ง. (…..) ปลดักระทรวงการคลงั 

122.  ตาม พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ.2535    แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัตปิระกนัชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551    
        ได้ก าหนดคุณสมบัติในเร่ืองของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตอย่างไร 

ก. (…..) ตอ้งมีอาย ุ 15 ปี 
ข. (…..) ตอ้งมีอาย ุ 18 ปี บริบูรณ์ 
ค. (…..) บรรลุนิติภาวะ 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 
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123. นายแสง อายุ 25 ปี  สัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศกมัพูชา ได้สอบความรู้เกี่ยวกบัประกันได้แล้วจึงมาย่ืนค าขอรับ 
         ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ดังนี ้นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตให้นายแสงได้หรือไม่ 
         เพราะเหตุใด 

ก. (…..) ได ้ เพราะผูข้อรับใบอนุญาตมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแลว้ 
ข. (…..) ได ้ เพราะกฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัว่าผูข้อจะตอ้งมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ค. (…..) ไม่ได ้ เน่ืองจากผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทย 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

124.  ผู้มีอ านาจเพกิถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต คือ  
ก. (…..) คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ข. (…..) นายทะเบียน 
ค. (…..) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ง. (…..) ปลดักระทรวงการคลงั 

125.  นาย ก. ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต บริษัทจึงออกบัตรประจ าตัวพนักงานเกบ็เบีย้ประกันภัยให้  
ดังนี ้นาย ก. มีสิทธิชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิตให้บริษทัประกันภัยได้หรือไม่ 
ก. (…..) มีสิทธิ เพราะมีบตัรประจ าตวัพนกังานเก็บเบ้ียประกนัภยัแลว้ 
ข. (…..) ไม่มีสิทธิ เพราะไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต 
ค. (…..) มีสิทธิ เพราะเม่ือรับเบ้ียประกนัภยัได ้ก็ยอ่มชกัชวนให้บุคคลท าสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทัได ้
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และ ขอ้ ค. 

126.  ผู้ใดเป็นผู้ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 
ก. (…..) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ข. (…..) ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค. (…..) ปลดักระทรวงการคลงั 
ง. (…..) นายทะเบียน 

127.  นางแดง อายุ 18 ปี ได้ท าการสมรสกบันายด า อายุ 18 ปีถูกต้องตามกฎหมายจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า 
         ประกันชีวิตได้หรือไม่ 

ก. (…..) ได ้ถา้นายทะเบียนอนุญาต 
ข. (…..) ได ้เพราะบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
ค. (…..) ไม่ได ้เพราะยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ง. (…..) ไม่ได ้ เพราะยงัไม่ไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

128.  นายหน้าประกันชีวติที่ประสงค์จะย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนส้ินอายุกี่วัน 
         หรือกี่เดือน 

ก. (…..)  15  วนั 
ข. (…..)  20  วนั 
ค. (…..)  30  วนั 
ง. (…..)   2  เดือน 

129.  นาย ก. นายหน้าประกันชีวติ เก็บเบีย้ประกนัภัยแล้วไม่น าส่งบริษัท บริษัทจึงฟ้องคดียกัยอกทรัพย์ ศาลมีค าส่ัง 
         พพิากษาจ าคุกนาย ก. มีก าหนดสองปี ดังนีจ้ะมีผลกระทบต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตของนาย ก. หรือไม่ 

ก. (…..) เป็นเหตใุห้ใบอนุญาตนายหนา้ประกนัชีวิตของนาย ก. ส้ินสุดลง 
ข. (…..) เป็นเหตใุห้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตได ้
ค. (…..) ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตของนาย ก. 
ง. (…..) เป็นเหตใุห้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตได ้
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130.  นายหน้าประกันชีวิต ซ่ึงถกูศาลพพิากษาจ าคุกฐานปล้นทรัพย์จะมีผลต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวติ 
          หรือไม่ 

ก. (…..) เป็นเหตใุห้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตได ้
ข. (…..) เป็นเหตใุห้ใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตส้ินสุดลง 
ค. (…..) เป็นเหตใุห้ไม่อาจต่ออายใุบอนุญาตในปีถดัไปได ้
ง. (…..) ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตแต่อยา่งใด 

131.  นายทะเบียนมอี านาจส่ังเพกิถอนใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวิต  เม่ือปรากฏแก่นายทะเบียนว่านายหน้า 
 ประกันชีวิต 
ก. (…..)  ด าเนินงานท าใหเ้กิดหรืออาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือประชาชน 
ข. (…..)  ฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวิต  
                 (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 
ค. (…..)  ขาดคุณสมบติัในการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต 
ง. (…..)   ถูกทุกขอ้ 

132.  ผู้ท่ีเคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตมาแล้ว จะต้อง 
 รอให้พ้นระยะเวลากี่ปีจึงสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตได้อีก 
ก. (…..) สองปี 
ข. (…..) สามปี 
ค. (…..) ส่ีปี 
ง. (…..) ห้าปี 

133.  นาย ก. มีการศึกษาต ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตได้หรือไม่ 
ก. (…..) ได ้ถา้สอบความรู้เก่ียวกบัการประกนัชีวิตได ้
ข. (…..) ไม่ได ้
ค. (…..) ได ้ถา้นายทะเบียนเห็นสมควร 
ง. (…..) ได ้ถา้บริษทัประกนัชีวิตท่ีตวัแทนประสงคจ์ะเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตยินยอม 

134.  นายแดง เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ต่างประเทศโดยถาวร  ดังนีจ้ะมีผลต่อใบอนุญาตเป็น 
         นายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 

ก. (…..) นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาต 
ข. (…..) ขาดคุณสมบติัในการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต 
ค. (…..) ท าให้หมดสิทธิในการต่ออายใุบอนุญาตในปีถดัไป 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 

135.  นายขาว นายหน้าประกนัชีวิตถูกฟ้องคดีฐานปล้นทรัพย์ ศาลยกฟ้อง นายขาวขาดคุณสมบัติในการขอรับ 
          ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 

ก. (…..) ขาดคุณสมบติั  เน่ืองจากถกูฟ้องคดีฐานปลน้ทรัพย ์
ข. (…..) ไม่ขาดคุณสมบติั เน่ืองจากไม่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในคดีดงักล่าว 
ค. (…..) พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ.2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551      
                ไม่มีบญัญติัไว ้
ง. (…..) ขาดคุณสมบติั  เพราะยงัไมพ่น้โทษ 

136.  นางศรีนวล เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้รับช าระเบีย้ประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แล้วไม่น าส่งบริษัทภายใน 
         ระยะเวลาก าหนด ท าให้กรมธรรม์ประกนัภัยขาดผลบังคับ การกระท าของนางศรีนวลมีผลตามกฏหมายอย่างไร 

ก. (…..) เป็นการด าเนินงานท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัภยั  
ข. (…..) นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาต 
ค. (…..) ไม่เป็นการด าเนินงานท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือน าส่งเบ้ียส่งบริษทัในภายหลงั 
ง. (…..) ถูกทั้ง ก. และขอ้ ข. 
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137.  เม่ือนายหน้าประกนัชีวิตถกูเพกิถอนใบอนุญาตประสงค์จะอทุธรณ์ค าส่ังนายทะเบียน จะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด 
ก. (…..) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
ข. (…..) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ค. (…..) คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ง. (…..) เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

138. นายใจ ได้รับค าส่ังนายทะเบยีนเพกิถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิต เม่ือวันที่ 1 กนัยายน 2541 นายใจมี 
        ความประสงค์จะอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าว จะต้องอุทธรณ์ภายในวันท่ีเท่าใด 

ก. (…..) 16 กนัยายน  2541 
ข. (…..) 1  ตุลาคม 2541 
ค. (…..) 31 ตุลาคม 2541 
ง. (…..) 30 พฤศจิกายน 2541 

139. ผู้ใดกระท าการเป็นผู้รับประกันภัย โดยมิได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัต ิ
ประกันชีวิต ได้หรือไม่  
ก. (…..) ได ้ ถา้ต่อมาผูน้ั้นไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวิตในภายหลงั 
ข. (…..) ได ้ ถา้ต่อมาภายใน 1 ปี ผูน้ั้นไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
ค. (…..)  ไม่ได ้ เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2)   
                 พ.ศ. 2551  บญัญติัห้ามไว ้
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 

140.  บริษัทประกันชีวิตท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามพระราชบญัญัตปิระกนัชีวิต พ.ศ.2535   
 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิประกนัชีวิต (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 2551  จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย  
ก. (…..) ได ้เพราะไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตแลว้ 
ข. (…..) ไม่ได ้เพราะกฎหมายห้ามไว ้
ค. (…..) ได ้แต่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 5 ปี 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ค. 

141.  บริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดล่วงหน้าให้แก่บุคคลใดเป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทน 
         ส าหรับงานที่จะท าให้แก่บริษัทได้หรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ได ้เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวิตห้ามไว ้
ข. (…..) ไม่ได ้เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ค. (…..) ได ้เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวิตไม่ไดห้้ามไว ้
ง. (…..) ไม่ได ้เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

142.   รัฐมนตรีมีอ านาจส่ังเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเม่ือปรากฏว่า บริษัทประกันชีวิต 
          กระท าการใด 

ก. (…..) ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตต่อไปจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือประชาชน 
ข. (…..) หยดุประกอบธุรกิจประกนัชีวิตโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
ค. (…..) ประวิงการจ่ายเงินท่ีตอ้งใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือประวิงการคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้งจา่ยหรือคืน โดยไม่มี 
            เหตุผลอนัสมควรหรือจ่าย หรือคนืโดยไม่สุจริต 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

143.  “กองทุนประกนัชีวิต”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ก. (…..) คุม้ครองเจา้หน้ีซ่ึงมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกนัภยัในกรณีบริษทัลม้ละลายหรือถูกเพิกถอน 
                ใบอนุญาต 
ข. (…..) พฒันาธุรกิจประกนัชีวิตใหมี้ความมัน่คงและมีเสถียรภาพ 
ค. (…..) เป็นทุนใชจ้่ายในการคุม้ครองนายหนา้ประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
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144.  เงินท่ีผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ไม่ได้มาขอรับจากบริษัทฯ จนพ้นก าหนดอายุความ ผลจะเป็น 
         อย่างไร 

ก. (…..) ส่งเขา้กองทุนประกนัชีวิต 
ข. (…..) บริษทัประกนัชีวิตเก็บไวเ้ป็นกองทนุพฒันาในบริษทั 
ค. (…..) เก็บไวเ้ป็นกองทุนเพื่อพฒันาสมาคมประกนัชีวิตไทย 
ง. (…..) ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

145.  บริษัทประกันชีวิต ซ่ึงมิใช่สาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศ จะเปิดสาขาได้หรือไม่ 
ก. (…..) ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ข. (…..) ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากปลดักระทรวงการคลงั 
ค. (…..) ได ้โดยตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนประกนัชีวิต 
ง. (…..) ไม่ได ้ เน่ืองจากกฎหมายบญัญติัห้ามไว ้

146.  พระราชบญัญัติประกันชีวติ พ.ศ.2535   แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551  
          เป็นกฎหมายท่ีตราขึน้ไว้เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการควบคุม 

ก. (…..) บริษทัที่ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
ข. (…..) สาขาของบริษทัประกนัชีวิต 
ค. (…..) ตวัแทนประกนัชีวิตและนายหนา้ประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

147.  การวางหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตนั้น เพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
ก. (…..) ให้รัฐบาลยืมไปใชเ้ป็นหน้ีค่าภาษีอากร 
ข. (…..) ให้เจา้หน้ีของบริษทัยึดไปใชห้น้ีเม่ือมีหน้ีสิน 
ค. (…..) เป็นหลกัประกนัแก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชนใ์นอนัท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีก่อนเจา้หน้ีอ่ืน 
ง. (…..) ไวจ้่ายคืนผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อนใครอ่ืน เม่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัร้องขอ 

148.  บริษัทประกันชีวิตลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนใด  ได้หรือไม่ 
ก. (…..) ได ้ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด 
ข. (…..) ได ้ ตามท่ีปลดักระทรวงการคลงัก าหนด 
ค. (…..) ได ้ ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด 
ง. (…..) ไดต้ามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

149.  บริษัทจะรับช าระเบีย้ประกนัภัยจากผู้เอาประกันภัยลดลงต ่ากว่าจ านวนท่ีต้องช าระ ได้หรือไม่ 
ก. (…..) ไม่ได ้ เพราะกฎหมายบญัญติัห้ามไว ้
ข. (…..) ได ้ หากบริษทัมีนโยบายท่ีจะลดเบ้ียประกนัภยัเป็นกรณีพิเศษ 
ค. (…..) ได ้เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ข. และ ขอ้ ค. 

150.  ถ้าบริษัทประวิงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะมีผลอย่างไร 
ก. (…..) อาจถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
ข. (…..) ตอ้งถูกปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
ค. (…..) ตอ้งถูกปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และ ขอ้ ค. 

151.  กรมธรรม์ประกันภัยท่ีบริษทัออกให้กบัผู้เอาประกันภัยมข้ีอความต่างจากท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 
         ผลจะเป็นอย่างไร 

ก. (…..) สัญญาตกเป็นโมฆะไม่ผกูพนัคู่กรณี 
ข. (…..) สัญญาสมบูรณ์และบงัคบัตามขอ้ความท่ีบริษทัออกให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ค. (…..) สัญญาสมบูรณ์และบงัคบัตามขอ้ความท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 
ง. (…..) สัญญาสมบูรณ์  ส่วนจะบงัคบัอยา่งไรแลว้แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะเลือก 
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152.  ข้อใดถูกต้อง 
ก. (…..) ตวัแทนประกนัชีวิต หมายถึง ผูช้ี้ช่องหรือจดัการใหบุ้คคลท าสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทั โดยกระท า 
            เพ่ือบ าเหน็จจากการนั้น 
ข. (…..) นายหนา้ประกนัชีวิต หมายถึง ผูซ่ึ้งบริษทัมอบหมายใหท้ าการชกัชวนให้บุคคลท าสัญญาประกนัชีวิต 
            กบับริษทั 
ค. (…..) นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ง. (…..) รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

153.   ตามพระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติประกนัชีวิต (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ. 2551  ห้ามมิให้บริษัทประวงิการใช้เงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ ค าว่า  
 ประวิงการใช้เงิน  หมายถึง 
ก. (…..) ถ่วงเวลาในการชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
ข. (…..) หน่วงเวลาโดยการชดใชค้่าสินไหมทดแทนล่าชา้ 
ค. (…..) ไม่ประสงคท่ี์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือจ่ายไม่เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

154.  นายแดงได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต่อมานายแดงได้สอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็น 
 ตัวแทนประกันชีวิตได้อีก ดังนั้นนายแดงจะมีสิทธิย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิตได้อีกหรือไม่ 
ก. (…..) เม่ือกฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัห้ามไวก้็ย่อมทีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนไดอ้ีก 
ข. (…..) ได ้ เพราะสอบผา่นความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ 
                   ธุรกิจประกนัภยั 
ค. (…..) ไม่ได ้ เพราะกฎหมายบญัญติัห้ามไว ้
ง. (…..) ถูกทั้งขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 

155.  นายส าราญ นายหน้าประกนัชีวิตได้รับเบีย้ประกนัภัยจากผู้เอาประกันภัย แล้วไม่น าส่งบริษัท บริษัทจึงฟ้อง 
 คดีฐานยักยอกทรัพย์ ศาลพพิากษาให้จ าคุก นายส าราญ ดังนี ้จะมีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนั 
 ชีวิตของนายส าราญ อย่างไรบ้าง 
ก. (…..) เป็นเหตใุห้ใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตของ นายส าราญ ส้ินสุดลง 
ข. (…..) เป็นเหตใุห้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตของนายส าราญได ้
ค. (…..) ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตของ นายส าราญ แต่อยา่งไร 
ง. (…..) ไม่มีขอ้ใดถูก 

156.  ในกรณีทีบ่ริษัทออกกรมธรรม์ประกนัภัย โดยที่แบบหรือข้อความในกรมธรรมนั้น มิได้รับความเห็นชอบจาก 
         นายทะเบียน ผู้เอาประกันภยัมีสิทธิเลือกปฏิบัติได้ ดังนี ้

ก. (…..) ให้บริษทัรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบริษทัออกให้ 
ข. (…..) บอกเลิกสัญญาประกนัภยั 
ค. (…..) ให้บริษทัคืนเบ้ียประกนัภยัทั้งหมด 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

157.  นายหน้าประกันชีวติ หมายความว่า 
ก. (…..) ผูช้ี้ช่องหรือจดัการใหบุ้คคลท าสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทั โดยกระท าเพ่ือบ าเหน็จเน่ืองจากการนั้น 
ข. (…..) ผูซ่ึ้งบริษทัมอบหมายใหท้ าการชกัชวนให้บุคคลท าสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทั 
ค. (…..) ผูท่ี้ชกัชวนให้บคุคลท าสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิต 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 
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158.  นายหน้าประกันชีวติ ตัวแทนประกนัชีวิตหรือพนกังานของบริษัท ซ่ึงมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับเงินอาจรับเบีย้ 
 ประกันภัยในนามของบริษัทได้ เม่ือได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจาก 
ก. (…..) อธิบดี 
ข. (…..) นายทะเบียน 
ค. (…..) บริษทั 
ง. (…..) ถูกทุกขอ้ 

159.  ผู้ช้ีช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกนัชีวิตกบับริษัท โดยกระท าเพ่ือบ าเหน็จเน่ืองจากการนั้น  
         หมายถึงบุคคลใด 

ก. (…..) ตวัแทนประกนัชีวิต 
ข. (…..) นายหนา้ประกนัชีวิต 
ค. (…..) พนกังานประกนัชีวิต 
ง. (…..) ผูจ้ดัการหน่วยประกนัชีวิต 

160.  พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญตัิประกันชีวิต พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  แต่งตั้งโดยบุคคลใด 
ก. (…..) นายทะเบียน 
ข. (…..) คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ค. (…..) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
ง. (…..) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 
**************************** 
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เฉลย 
หมวดท่ี 1 :  ความรู้ท่ัวไป 
ความรู้ทั่วไป 1 
(พ้ืนฐานของการประกนัชีวิต)              

1. ง 
2. ง 
3. ง 
4. ข 
5. ค 
6. ง 
7. ก 
8. ก 
 

(รูปแบบของการประกนัชีวิตตามหลกัสากลทัว่ไป) 
9. ค     21.   ก  
10. ก  22.   ง   
11. ข  23.   ก 
12. ก  24.   ง 
13. ค  25.   ง 
14. ง 
15. ค 
16. ก 
17. ง 
18. ก 
19. ก 
20. ก 
 

ความรู้ทัว่ไป 2 
(สัญญาคุม้ครองเพ่ิมเติมตามกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

26. ข 
27. ค 
28. ง 
29. ก 
30. ง 
31. ก 
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(หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการพิจารณารับประกนัชีวิต) 

32. ค 
33. ค 
34. ข 
35. ง 
36. ก 
37. ง 
38. ง 
39. ง 
40. ข 
 

(โครงสร้างพ้ืนฐานของอตัราเบ้ียประกนัชีวิตและเงินส ารองประกนัภยั) 
41. ค 
42. ค 
43. ข 
44. ง 
45. ก 
46. ค 
47. ก 
48. ก 
49. ก 
50. ค 

 
ความรู้ท่ัวไป 3 
(มูลค่ากรมธรรมป์ระกนัภยั) 

51. ข  61.  ข   71.   ง 
52. ง  62.   ก   72.   ง 
53. ข  63.   ง   73.   ข 
54. ค  64.   ค   74.   ก 
55. ค  65.   ค   75.   ง 
56. ค  66.   ข 
57. ข  67.   ง 
58. ค  68.   ก 
59. ข  69.   ง 
60. ง  70.   ง 
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หมวดท่ี 2 :  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประกนัชีวิต 
(เง่ือนไขมาตรฐานของกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

76. ง  86.   ง 
77. ค  87.   ง 
78. ก  88.   ข 
79. ก   
80. ข 
81. ก 
82. ค 
83. ข 
84. ค 
85. ก 
 

(การช าระเบ้ียประกนัภยัโดยอตัโนมติั, การเลิกสัญญา, การกูย้ืม, การแกไ้ขกรมธรรม)์ 
89. ง 
90. ข 
91. ข 
92. ค 
93. ก 

 
(การเปล่ียนแบบประกนัภยั, การจ่ายเงินตามกรมธรรม,์ การแจง้การตายและการพิสูจน์ศพ) 

94. ค 
95. ก 
96. ก 
97. ข 
98. ค 
99. ค 
 

 (สิทธิและการใชสิ้ทธิในกรมธรรม,์ การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัภยั, การเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์, การช าระเบ้ีย   
   ประกนัภยั) 

100. ข 
101. ก 
102. ข 
103. ก 
104. ง 
105. ง 
106. ง 
107. ข 
108. ข 
109. ก 
110. ข 
111. ก 
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 (องคป์ระกอบของสัญญาประกนัชีวิต) 

112. ค 
113. ง 
114. ง 
115. ค 
116. ก 
117. ง 
118. ก 
119. ง 
120. ง 

 
หมวดท่ี 3 :  พระราชบัญญัติประกนัชีวิต  พ.ศ.2535 แก้ไข พ.ศ.2551 

121. ก  131.  ง   141.  ก   151.  ง 
122. ค  132.  ง   142.  ง   152.  ค 
123. ค  133.  ก   143.  ง   153.  ง 
124. ข  134.  ง   144.  ก   154.  ค 
125. ข  135.  ข   145.  ค   155.  ข 
126. ง  136.  ง   146.  ง   156.  ง 
127. ข  137.  ค   147.  ค   157.  ก 
128. ง  138.  ก   148.  ก   158.  ค 
129. ข  139.  ค   149.  ก   159.  ข 
130. ก  140.  ข   150.  ค   160.  ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


