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1) โดยปกติเบีย้ประกนัชวีิตที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้ เอาประกนั 

ก) สงูขึน้ทกุปี 

ข) สงูขึน้ในระยะแรก และลดลงในระยะปลาย 

ค) คงที่ทกุปี 

ง) แล้วแตอ่ตัราใหมท่ี่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง 

2) ผู้ เอาประกนัภยัสามารถเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัภยัจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้หรือไม่ 

ก) ไมไ่ด้ เพราะต้องได้รับอนมุตัิจากนายทะเบียนเป็นรายๆ 

ข)  ไมไ่ด้ เพราะเบีย้ประกนัภยัแตล่ะแบบไมเ่ทา่กนั 

ค) ได้ โดยได้รับความยินยอมจากบริษัท 

ง) ได้ แตต้่องให้กรมธรรม์มีมลูคา่ตามกรมธรรม์ 

3) จรรยาบรรณข้อใดที่นายหน้าประกนัชวีิตควรปฎบิตัิมากทีส่ดุในการขายประกนัชีวิต 

ก) ลดเบีย้ประกนัภยั เพื่อชว่ยเหลือผู้ เอาประกนัภยัให้จา่ยเบีย้ประกนัภัยลดลง 

ข) ชว่ยเหลือผู้ เอาประกนัภยั ให้ได้ท าประกนัชีวิต 

ค) แนะน าให้ผู้ เอาประกนัภยัท าประกนัภยั โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัชีวิตที่สูงมากเพ่ือจะได้ผลประโยชน์สงูสดุ 

ง) ให้บริการที่ดีอยา่งสม ่าเสมอ และชีแ้จงให้ผู้ เอาประกนัภยัทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ เอา

ประกนัภยั 

4) เม่ือกรมธรรม์ประกนัภยัขาดอายแุล้ว ผู้ เอาประกนัภยัจะขอตอ่อายสุญัญาได้หรือไม่ 

ก) ได้ ถ้าผู้ เอาประกนัภยัขอตอ่อายสุญัญาภายในระยะเวลาก าหนด 

ข) ได้ตลอดเวลา โดยช าระเบีย้ประกนัภยัที่ค้างช าระทัง้หมดรวมดอกเบีย้ 

ค) ได้ตลอดเวลา โดยช าระเบีย้ประกนัภยัที่ค้างช าระทัง้หมด 

ง) ไมมี่ข้อใดถกูต้อง 

5) นาย ก ได้ท าประกนัชีวติกบับริษัทแหง่หนึ่ง มีความต้องการเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ใหม ่เพราะเห็นวา่มีประโยชน์มากกวา่ แล้วมา

ปรึกษาทา่นซึง่เป็นนายหน้าประกนัชีวติ ทา่นควรให้ข้อเสนอแนะอยา่งไร 

ก) เปลี่ยนไปตามความประสงค์ของนาย ก จงึจะนบัได้วา่เป็นนายหน้าประกนัชวีิตที่ให้บริการที่ดี 

ข) ให้เปลี่ยนแบบกรมธรรม์ให้นาย ก เพราะเป็นความต้องการของนาย ก ไมใ่ช่ทา่นเป็นผู้แนะน าให้เปลี่ยน 

ค) ให้เปลี่ยนแบบกรมธรรม์ให้นาย ก เพราะเป็นหน้าทีข่องบริษัทมอบหมายให้ชีช้อ่งให้บคุคลท าสญัญาประกันชีวิต 

ง) ไมค่วรให้ผู้ เอาประกนัภยัสละกรมธรรม์เดิมเพ่ือท าสญัญาใหม ่เพราะจะท าให้ผู้ เอาประกนัภยัเสียประโยชน์ 

6) การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ธรรมดา ถ้าอายผุู้ เอาประกนัภยัเทา่กบัภยัมาตรฐาน และมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัเทา่กนั แบบใด

ต้องช าระเบีย้ประกนัมากสดุ 

ก) สะสมทรัพย์ 20/20 

ข) สะสมทรัพย์ 10/10 

ค) สะสมทรัพย์ 15/15 

ง) เทา่กนัทัง้ 3 แบบ 
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7) นาย ก เป็นนายหน้าประกนัชีวิตชีช้อ่งให้นาย ข ซึง่เป็นเพ่ือนสนิทท าประกนัชวีิต ถึงแม้จะเป็นเพ่ือนสนิท นาย ก ก็มิได้ลดคา่

บ าเหน็จให้นาย ข  แตน่าย ก ได้น าเงินบ าเหน็จดงักลา่วไปใช้จา่ยสว่นตวั ทา่นคิดวา่นาย ก ท าผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก) ไมผิ่ด เพราะไมไ่ด้ลดคา่บ าเหน็จเพื่อจงูใจให้ท าประกนัชีวิต 

ข) ผิด เพราะไมไ่ด้ท าให้นาย ข เสียประโยชน์ 

ค) ผิด เพราะนาย ก ลดคา่บ าเหน็จให้นาย ข นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นาย ข ยงัเป็นการชว่ยเพ่ือนอีกด้วย 

ง) ผิด เพราะอาจท าให้กรมธรรม์ขาดผลบงัคบั ถ้าหากผู้ เอาประกนัภยัไมช่ าระเบีย้ประกนัภยั 

8) ข้อใดเป็นประโยชน์ของการประกนัชีวติที่มีตอ่ครอบครัว 

ก) เพ่ือการศกึษาของบตุร 

ข) เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยของคูช่ีวิตที่เป็นหม้าย 

ค) เพ่ือเป็นรายได้ในยามเดือดร้อน 

ง) ถกูทกุข้อ 

9) ในจ านวนเงินเอาประกนัภยัแบบประกนัชีวิตที่เทา่กนั อตัราเบีย้ประกนัภยัจะเพิ่มขึน้ตามอายขุองผู้ เอาประกนัภยั แตมี่ปัจจยัในการ

พิจารณารับประกนัชีวิตบางอยา่งที่อาจท าให้เบีย้ประกนัภยัเพ่ิมขึน้ได้ 

ก) ประวตัิการศกึษา 

ข) สว่นได้เสยีในเหตทุี่เอาประกนัภยั 

ค) ฐานะการเงิน 

ง) ประวตัิสขุภาพ 

10) ตารางมรณะไทยที่บริษัทใช้ในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัมาจาก 

ก) อตัรามรณะของผู้ เอาประกนัชีวิตที่แยกตามสาเหตกุารเสียชีวิต 

ข) อตัรามรณะของประชากรแยกตามอายตุา่งๆ 

ค) อตัรามรณะของผุ้ เอาประกนัชีวิตที่แยกตามเพศ และอาย ุ

ง) อตัรามรณะของผู้ เอาประกนัชีวิตที่แยกตามอาชีพ 

11) คณุสมบตัขิองการเป็นนายหน้าประกนัชีวิตข้อหนึ่งบอกวา่ นายหน้าประกนัชีวิตต้องมีความซ่ือสตัย์ จริงใจตอ่ผู้ เอาประกนัภยัและ

เพ่ือนร่วมอาชีพ ข้อใดตอ่ไปนีท้ี่จะแสดงให้เห็นวา่ นายหน้าประกนัชีวิตมีความจริงใจในการชว่ยเหลือผู้ เอาประกนัภยั แตป่ระพฤติ

ผิดจรรยาบรรณและศลีธรรมของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกนัชีวิต 

ก) ผู้ เอาประกนัภยัยงัไมมี่เงินช าระเบีย้ประกนัภยังวดถดัไป จงึเสนอให้ความชว่ยเหลือโดยการพาผู้ เอาประกนัภยัไปกู้ เงิน

จากบริษัท เพื่อน ามาช าระเบีย้ประกนัภยั 

ข) ไปบริการเก็บเบีย้ประกนัภยัทกุงวดอยา่งสม ่าเสมอ และคอยให้ความชว่ยเหลอืในการติดตอ่กบับริษัทแทนผู้ เอา

ประกนัภยั 

ค) เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที่มีอดุมการณ์วา่ต้องสร้างสรรค์สงัคม และหาวิถีทางที่จะให้กลไกของการประกนัชีวติได้รับใช้

สงัคมมากที่สดุ โดยการชีข้่องให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยท าประกนัชีวติที่มีแตค่วามคุ้มครองการเสียชีวิตเทา่นัน้ 

เน่ืองจากเบีย้ประกนัภยัต ่า 

ง) ผู้ขอเอาประกนัชีวิตมีภาระต้องใช้เงินมากในขณะที่จะต้องจา่ยเบีย้ประกนัภยังวดแรกจงึให้ความชว่ยเหลือ โดยการลด

เงินคา่บ าเหน็จจากเบีย้ประกนัชีวิตให้คร่ึงหนึ่งเพ่ือเป็นการจงูใจให้ท าประกนัชีวิต 
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12) ข้อใดตอ่ไปนีค้ือความหมายของการเสี่ยงภยั ในแงข่องการประกนัชีวิต 

ก) ความเป็นไปได้ที่จะประสบอบุตัิเหตทุ าให้เสียชีวิต 

ข) โอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรเน่ืองจากโรคภยัไข้เจ็บ 

ค) ความเป็นไปได้ที่ทกุคนจะประสบกบัการสญูเสียรายได้ในอนาคต 

ง) ถกูทัง้ข้อ ก และ ข 

13) ความหมายของการประกนัชีวิต คือข้อใด 

ก) วิธีการร่วมป้องกนัภยัที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

ข) วิธีการร่วมกนัเฉลี่ยภยัอนัเน่ืองจากการเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ และทพุพลภาพ 

ค) วิธีการขจดัภยัที่เกิดขึน้ในอนาคต 

ง) วิธีการร่วมกนัเฉลี่ยภยัอนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต า่ 

14) นาย ก เป็นนายหน้าประกนัชีวิตได้จดัการให้นาย ข เพ่ือนของตนท าประกนัชวีิต และในใบค าขอเอาประกนัชีวิต นาย ข กรอกข้อมูล

วา่มีบิดาป่วยเป็นโรคร้ายแรงระยะเร่ิมต้น นาย ก รู้ดีวา่เพื่อนผู้ นีต้้องดแูลบิดาทกุวนัอยา่งใกล้ชิด และเห็นวา่เพื่อนๆ  ไมรู้่เร่ืองการ

ป่วยของบิดานาย ข จงึเป็นหว่งเพ่ือนๆ คนอื่น ซึง่รับประทานอาหารกบันาย ข ทกุวนั และกลวัวา่เพื่อนอาจมีโอกาสรับเชือ้โรคจาก 

นาย ข จงึบอกกลา่วแก่เพ่ือนๆ การกระท าของนาย ก ผิดหรือถกูตามจรรยาบรรณอาชีพนายหน้าประกนัชีวติเพราะอะไร 

ก) ผิด เพราะวา่เปิดเผยความลบัของผู้ เอาประกนัภยัตอ่บคุคลภายนอก 

ข) ถกู เพราะวา่มีความซ่ือสตัย์และจริงใจตอ่เพ่ือนร่วมอาชีพ 

ค) ผิด เพราะวา่มีพฤติกรรมที่ตัง้ใจยัว่ยใุห้เกิดความรังเกียจเพื่อน 

ง) ผิด จรรยาบรรณอาชีพนายหน้าประกนัชีวิตตามเหตผุลที่กลา่วถึงในข้อ ก และข้อ ค รวมกนั 

15) นาย ก ท าประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15/10 จ านวนเงินเอาประกนัภยั 100,000 บาท ช าระเบีย้ประกนัภยัรายงวด 3 เดือน 

กรมธรรม์เร่ิมมีผลบงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2530 ช าระเบีย้ประกนัภยัถึงปีที่ 3 งวด 3 และนาย ก มาขอเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภยั

เม่ือวนัที่ 3 มิถนุายน 2534  นาย ก จะได้รับเงินเทา่ไร  (มลูคา่เวนคืนเงินสด ณ สิน้ปีกรมธรรม์ที่ 3 = 96 บาท/จ านวนเงินเอา

ประกนัภยั 1,000 บาท  มลูคา่เวนคืนเงินสด ณ สิน้ปีกรมธรรม์ที่ 4 = 157 บาท/จ านวนเงินเอาประกนั 1,000 บาท) 

ก) 9,600 บาท 

ข) 15,700 บาท 

ค) 14,175 บาท 

ง) 11,125 บาท 

16) การประกนัชีวิตแบบใดที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการประกนัวินาศภยัมากที่สดุ 

ก) แบบสะสมทรัพย์ 

ข) แบบชัว่ระยะเวลา 

ค) แบบตลอดชีพ 

ง) แบบบ านาญ 
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17) การประกนัชีวิตชนิดมีเงินปันผล และชนิดไมมี่เงินปันผล มีลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั คือ 

ก) ระยะเวลาของการช าระเบีย้แตกตา่งกนั 

ข) ระยะเวลาคุ้มครองแตกตา่งกนั 

ค) จ านวนเงินเอาประกนัภยัแตกตา่งกนั 

ง) อตัราเบีย้ประกนัภยัแตกตา่งกนั 

18) ในขณะที่กรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบั ผู้ เอาประกนัภยัต้องการกู้ เงินจากบริษัท ผู้ เอาประกนัภยัสามารถใช้สทิธิในการกู้ เงินจากบริษัท 

เม่ือ 

ก) ยื่นความจ านงตอ่บริษัทได้ทกุเวลา 

ข) ผู้ รับประโยชน์ใช้สิทธิในการกู้ เงินจากบริษัท 

ค) กรมธรรม์มีมลูคา่เวนคืนเงินสด โดยกู้ เงินได้ไมเ่กินจ านวนเงินคา่เวนคืนกรมธรรม์ขณะนัน้ 

ง) บริษัทยินยอม 

19) ผู้ รับประโยชน์ของผู้ เอาประกนัภยัรายหนึ่งได้ไปติดตอ่ขอรับเงินกรณีผู้ เอาประกนัภยัถึงแก่กรรม ปรากฏวา่บริษัทแจ้งวา่กรมธรรม์

สิน้สดุระยะเวลาขยายไปแล้ว 3 เดือน บริษัทไมต้่องจา่ยจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้ หมายความวา่ 

ก) ผู้ เอาประกนัภยัได้เวนคืนกรมธรรม์ขอรับเงินสดคืนไปเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว 

ข) ผู้ เอาประกนัภยัได้เปลี่ยนกรมธรรม์เป็นแบบใช้เงินส าเร็จและสิน้สดุระยะเวลาคุ้มครองไปแล้ว 3 เดือน 

ค) ผู้ เอาประกนัภยัได้เปลี่ยนกรมธรรม์เป็นแบบขยายเวลา และสิน้สดุระยะเวลาคุ้มครองไปแล้ว 3 เดือน 

ง) ผู้ เอาประกนัภยัขาดช าระเบีย้ประกนัภยัเกินระยะเวลาผ่อนผนัไปแล้ว 3 เดือน 

20) การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพช าระเบีย้ประกนัภยั 20 ปี ผู้ เอาประกนัภยัขอเวนคืนกรมธรรม์เพ่ือขอรับเงินสดได้หรือไม่ 

ก) ได้ ถ้าได้ช าระเบีย้ประกนัภยั และมีมลูคา่เงินสด 

ข) ได้ เพราะเบีย้ประกนัชีวิตสงู 

ค) ไมไ่ด้ 

ง) ไมไ่ด้ เพราะเบีย้ประกนัชีวิตต ่า ไมมี่สว่นของการออมทรัพย์ 

21) นาย ก ท าประกนัชีวิตไว้กบันาย ข ตอ่มาเม่ือครบปีแล้ว นายข จงึเรียกเก็บเงินเบีย้ประกนัชีวิตปีสองจากนาย ก  แตเ่น่ืองจากนาย ก 

ก าลงัมีปัญหาเร่ืองหนีส้ินอนัเกิดจากการลงทนุผิดพลาด และยงัไมส่ามารถช าระเงินได้ในขณะนัน้ นาย ข จงึน าเร่ืองมาบอกแก่

บริษัทประกนัชีวติเพื่อขอขยายเวลาช าระเบีย้ประกนัชีวิต ดงันี ้นาย ข กระท าผิดจรรยาบรรณนายหน้าหรือไม่ 

ก) ผิด เพราะนาย ข น าเร่ืองความผิดพลาดของนาย ก มาบอกแก่ผู้ อ่ืน 

ข) ผิด เพราะนาย ก ไมช่ าระเบีย้ประกนัตามก าหนดเป็นความผิดพลาดของนาย ก เอง 

ค) ไมผิ่ด เพราะเป็นเร่ืองปกติที่นายหน้าจะหาทางแก้ปัญหาให้ผู้ เอาประกนัภยั 

ง) ไมผิ่ด เพราะบริษัทประกนัชีวติไมใ่ชบ่คุคลภายนอก 

22) หากทา่นสอบผ่านได้เป็นนายหน้าประกนัชีวิต ท่านคิดวา่จ าเป็นหรือไมท่ี่ทา่นจะต้องหาความรู้เก่ียวกบัการประกนัชีวิตเพ่ิมเติม 

ก) ไมจ่ าเป็น เพราะตอ่ไปจะท าหน้าที่ขายประกนัชีวิตอยา่งเดียว 

ข) ไมจ่ าเป็น เพราะเม่ือสอบผ่านแล้วแสดงวา่มีความรู้เพียงพอแล้ว 

ค) จ าเป็น เพราะควรจะมีความรู้ให้กว้างขวางและข่าวสารที่ทนัสมยัจะได้อธิบายลกูค้าได้ 

ง) จ าเป็น เพราะต้องการเข้าสงัคม 
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23) นาย ก จะเอาประกนัชีวิต นาง ข ซึง่เป็นภรรยา โดยระบใุห้นาย ก เป็นผู้ รับประโยชน์ ตอ่มา นาย ก ได้หยา่ขาดจากนาง ข และนาง 

ข ประสบอบุตัิเหตเุสียชีวติ นาย ก จะได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัหรือไม่ 

ก) ไมไ่ด้ เพราะได้หยา่ขาดกนัแล้ว 

ข) ไมไ่ด้ เพราะนาย ก ไมมี่สว่นได้เสียในชีวิต นาง ข 

ค) ได้รับ เพราะเสียชีวิตด้วยอบุตัิเหต ุ

ง) ได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั เพราะนาย ก มีสว่นได้เสียในชวีิต นาง ข ในขณะท าสญัญาประกนัภยั 

24) การประกนัชีวิตประเภทสามญั มีระยะเวลาผ่อนผนัการช าระเบีย้ก่ีวนั 

ก) 15 วนั 

ข) 31 วนั 

ค) 60 วนั 

ง) 120 วนั 

25) ถ้าผู้ รับประโยชน์ ตามสญัญาประกนัชวีิตถึงแก่มรณะก่อนผู้ เอาประกนัภยั สญัญาประกนัชีวติจะเป็นอยา่งไร 

ก) สญัญาประกนัชีวิตตกเป็นโมฆะ 

ข) สญัญาประกนัชีวิตตกเป็นโมฆียะ 

ค) สญัญาประกนัชีวิตไมมี่ผลผกูพนัคูส่ญัญา 

ง) สญัญาประกนัชีวิตยงัคงมีผลบงัคบัโดยสมบรูณ์ โดยผู้ เอาประกนัภยัอาจแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ รับประโยชน์ใหมไ่ด้ 

26) การยื่นค าขอตอ่ใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตผู้ขอต้องยื่นค าขอตอ่อายใุบอนญุาตตามแบบที่ผู้ ใดก าหนด 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

ข) ปลดักระทรวงพาณิชย์ 

ค) ปลดักระทรวงการคลงั 

ง) นายทะเบียน 

27) หากนายหน้าประกนัชีวิตไมแ่สดงใบอนญุาตการเป็นนายหน้าทกุครัง้ที่มีการชีช้อ่งให้บคุคลท าสญัญาประกนัชีวิตหรือรับเบีย้

ประกนัภยัในนามบริษัทประกนัชีวติต้องมีโทษ ดงันี ้

ก) ปรับไมเ่กินหนึ่งหม่ืนบาท 

ข) ปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท 

ค) ปรับไมเ่กินสามหม่ืนบาท 

ง) ปรับไมเ่กินสี่หม่ืนบาท 

28) บิดาท าประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะเวลาเอาประกนัภยั 25 ปี ให้บตุร โดยบตุรเป็นผู้ เอาประกนัภยั และบิดาเป็นผุ้ช าระเบีย้

ประกนัภยัครัง้เดียว เป็นเงิน 120,000 บาท อยากทราบวา่บิดาสามารถน าคา่เบีย้ประกนัภยันีไ้ปหกัลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคล

ธรรมดาได้หรือไม ่

ก) ไมไ่ด้ 

ข) ได้ เป็นเงิน 100,000 บาท 

ค) ได้ เป็นเงิน 120,000 บาท 

ง) ได้ เป็นเงิน 50,000 บาท 
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29) ตามสญัญาประกนัภยั เงินที่ผู้ เอาประกนัภยัต้องสง่ให้กบัผู้ รับประกนัภยั เรียกวา่อยา่งไร 

ก) คา่สินไหมทดแทน 

ข) ดอกเบีย้ 

ค) เบีย้ประกนัภยั 

ง) คา่ธรรมเนียม 

30) นางน า้ได้ท าประกนัชีวิตไว้กบับริษัทประกนัชีวิตแหง่หนึ่ง จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท ระบนุางนาเป็นผู้ รับประโยชน์ 

ซึง่นางนาได้รับกรมธรรม์ประกนัชีวิต และแสดงเจตนาถือเอาประโยชน์ตามสญัญาเป็นหนงัสือไปยงับริษัทนัน้แล้ว ตอ่มาปรากฏวา่

นางนาเสียชีวิต และตอ่มานางน า้ได้เสยีชีวิตลง สิทธิในเงินตามสญัญาประกนัชีวิตจะตกเป็นของใคร 

ก) ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกไปยงัทายาทของนางนา 

ข) ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกไปยงัทายาทของนางน า้ 

ค) ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกแก่ยงัทายาทนางนาและนางน า้ 

ง) ไมต่กทอดเป็นทรัพย์มรดกจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้ผู้จดัการมรดกโดยค าสัง่ศาล 

31) การประกนัชีวิตประเภทอตุสาหกรรมมีเง่ือนไขให้ความคุ้มครองการประกนัชีวติและประกนัอบุตัิเหตใุนกรมธรรม์ฉบบัเดียวกนัจะ

เลือกซือ้เฉพาะการประกนัชีวิตไมไ่ด้เพราะเหตใุด 

ก) ผู้ เอาประกนัภยัประเภทนีมี้โอกาสเกิดอบุตัิเหตสุงูมาก 

ข) อตัราเบีย้ประกนัภยัประเภทอตุสาหกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนเป็นอตัราเบีย้ประกนัภยัที่รวมการ

ประกนัชีวิตและการประกนัอบุตัิเหตซุี่งไมอ่าจแบง่แยกได้ 

ค) การประกนัชีวิตประเภทนีไ้มต่รวจสขุภาพจงึต้องประกนัอบุตัิเหตดุ้วย 

ง) ท าให้ผู้ เอาประกนัภยัจา่ยเบีย้ประกนัภยัต ่า แตจ่ านวนเงินเอาประกนัภยัสงู 

32) การท าประกนัชีวตินัน้ ผู้ที่จะเอาประกนัชีวิตบคุคลอ่ืนได้นัน้จะต้องมีสว่นได้เสียกบับคุคลใดตอ่ไปนีต้ามสญัญาประกนัภยั 

ก) ผู้ รับประกนัภยั 

ข) ผู้ รับประโยชน์ 

ค) ผู้ เอาประกนัภยั 

ง) ข้อ ก.  ข. และ ค. ถกู 

33) การประกนัชีวิตประเภทใดที่ไมมี่การตรวจสขุภาพ 

ก) ประเภทสามญั ประเภทอตุสาหกรรม 

ข) ประเภทสามญั ประเภทกลุม่ 

ค) ประเภทอตุสาหกรรม 

ง) ถกูทัง้ 3 ข้อ 
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34) นาย ก ท าประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และซือ้ความคุ้มครองการประกนัชีวติ และประกนัอบุตัิเหตแุนบมาในกรมธรรม์ด้วย หาก

นาย ก อยูค่รบสญัญาจะได้เงินเอาประกนัชีวิตเป็นจ านวนเงินประกนัชีวิตเทา่ใด 

ก) เทา่กบัจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

ข) สองเทา่ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

ค) สามเทา่ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

ง) ไมต้่องจา่ยจ านวนเงินใดๆ เลย 

35) ข้อใดเป็นสิ่งที่นายหน้าประกนัชวีิตไมพ่งึปฎิบตัิ 

ก) ไมก่ลา่วให้ร้ายทบัถมนายหน้าฯ หรือบริษัทอ่ืน 

ข) ลดหรือเสนอที่จะลดคา่บ าเหน็จเพื่อจงูใจให้เอาประกนัภยั 

ค) เปิดเผยข้อความจริงของผู้ เอาประกนัภยัในสว่นที่เป็นสาระส าคญัเพ่ือการพิจารณารับประกนัภยั 

ง) รักษาความลบัอนัไมค่วรเปิดเผยของผู้ เอาประกนัภยัและของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

36) กรมธรรม์ประกนัภยัแบบเงินได้ประจ า เหมาะส าหรับบคุคลที่ 

ก) ต้องการสร้างฐานะ 

ข) ต้องการความคุ้มครองระยะสัน้ 

ค) มีรายได้น้อย 

ง) ต้องการเงินไว้ใช้จา่ยยามชรา 

37) การประกนัชีวิตแบบใดที่บริษัทจะจา่ยจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แกผู่้ เอาประกนัภยัหรือผู้ รับประโยชน์หากผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต

ก่อนสญัญาครบก าหนดหรือมีชีวิตอยูร่อดจนสญัญาครบก าหนด 

ก) แบบสะสมทรัพย์ 

ข) แบบชัว่ระยะเวลา 20ปี 

ค) แบบตลอดชีพ 

ง) แบบตลอดชีพ มีเงินปันผล 

38) ผู้ เอาประกนัภยัที่มีสขุภาพไมส่มบรูณ์เหมือนคนทัว่ไป  แตบ่ริษัทประกนัชีวติพิจารณาแล้วสามารถรับประกนัชีวิตได้ ผู้ เอา

ประกนัภยัคนนัน้ 

ก) ต้องแจ้งผลการตรวจสขุภาพให้บริษัททราบทกุปี 

ข) ต้องช าระเบีย้ประกนัภยัในอตัราปกติ เพราะบริษัทตกลงรับประกนัชีวติแล้ว 

ค) ต้องช าระเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมกวา่อตัราปกต ิ

ง) ไมต้่องแจ้งผลการตรวจสขุภาพ แตต้่องช าระเบีย้ประกนัภยัในอตัราปกติ 

39) บคุคลใดตอ่ไปนีท้ีบ่ริษัทสามารถพิจารณารับประกนัชีวติได้ 

ก) คนวิกลจริต 

ข) นิติบคุคล 

ค) ผู้ เยาว์ที่มีสขุภาพสมบรูณ์ 

ง) คนที่อายเุกินอตัราเบีย้ประกนัภยัทีบ่ริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
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40) สญัญาประกนัชีวิตจะตกเป็นโมฆียะ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ก) ผู้ เอาประกนัภยัแถลงข้อความอนัเป็นเท็จ ซึง่ถ้าหากผู้ รับประกนัภยัทราบความจริงอาจบอกปัดไมย่อมรับประกนัชีวิต 

ข) ผู้ เอาประกนัภยัแถลงข้อความอนัเป็นเท็จ ซึง่ถ้าหากผู้ รับประกนัภยัทราบความจริงจะต้องเพิ่มเบีย้ประกนัภยัขึน้อีก 

ค) ผู้ เอาประกนัภยัแถลงอายคุลาดเคลื่อน และอายทุี่ถกูต้องแท้จริงอยูน่อกจ ากดัอตัราตามทางการค้าปกติของผู้ รับ

ประกนัภยั 

ง) ถกูทัง้ข้อ ก. ข. ค. 

41) ในขณะนีปั้ญหาของนายหน้าประกนัชวีิตที่เกิดขึน้มากทีส่ดุ คือการที่เก็บเบีย้ประกนัภยัแล้วไมส่ง่เข้าบริษัท ถ้าทา่นเป็นนายหน้า

ประกนัชีวิตที่มีความมุง่มัน่ในอาชีพทา่นจะชว่ยแก้ไขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 

ก) ไมก่ระท าพฤติกรรมดงักลา่ว 

ข) มีความซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ เอาประกนัภยั บริษัทและเพ่ือนร่วมอาชีพ 

ค) พยายามแก้ไขภาพพจน์ ด้วยการชกัชวนเพ่ือนร่วมอาชีพไมใ่ห้กระท าพฤติกรรมดงักลา่ว 

ง) ถกูทกุข้อ 

42) นาย ก เป็นนายหน้าประกนัชีวิตซึง่บริการลกูค้าของตนเองดีมาก แตน่าย ก มีนิสยัเจ้าชู้และมีภรรยาหลายคน พฤตกิรรมของนาย ก 

นี ้ผิดจรรยาบรรณและศลีธรรมของนายหน้าประกนัชีวิตหรือไม ่

ก) ผิด เพราะไมไ่ด้ประพฤติตนอยูใ่นศลีธรรมประเพณีอนัดีงาม 

ข) ไมผิ่ด เพราะ นาย ก ยงัให้บริการที่ดีแก่ลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ 

ค) ไมผิ่ด เพราะเร่ืองงานและเร่ืองสว่นตวัต้องแยกออกจากกนั 

ง) ผิด เพราะเม่ือมีพฤติกรรมเชน่นีก็้จะมีคา่ใช้จา่ยมาก อาจเป็นผลก่อให้เกิดการทจุริตในเร่ืองเงินได้ 

43) ในฐานะที่ทา่นเป็นนายหน้าประกนัชีวติ ทา่นควรจะแนะน าผู้ เอาประกนัภยัอยา่งไร 

ก) แนะน าให้ผู้ เอาประกนัภยัเข้าใจถึงเง่ือนไขและผลประโยชน์ที่จะได้รับก่อนลงชื่อในใบค าขอท าประกนัชีวิต 

ข) แนะน าให้ผู้ เอาประกนัภยัท าประกนัชีวติ โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัชีวิตที่สงูมากเพ่ือจะได้ประโยชน์สงูสดุ 

ค) แนะน าให้ผู้ เอาประกนัภยัเข้าใจวา่ นายหน้าประกนัชีวิตเป็นผู้ ต้องรับผิดชอบในการเก็บเบีย้ประกนัชวีิตทกุงวด 

ง) ถกูทกุข้อ 

44) ข้อใดตอ่ไปนี ้ที่บริษัทประกนัชีวติไมต้่องจา่ยจ านวนเงินเอาประกนัภยั เม่ือผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต 

ก) ผู้ เอาประกนัภยัฆ่าตวัตายในปีที่2 นบัแตว่นัท าสญัญา 

ข) ผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิตด้วยอบุตัิเหตใุนระยะเวลารอคอย 

ค) ผู้ เอาประกนัภยัถกูผู้ รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 

ง) ถกูทกุข้อ 

45) ใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตมีอายใุช้ได้ถึงเม่ือใด ส าหรับการออกใบอนญุาตในครัง้แรก 

ก) ตลอดชีพ 

ข) หนึ่งปีนบัจากวนัที่ออกใบอนญุาต 

ค) สองปีนบัจากวนัที่ออกใบอนญุาต 

ง) สามปีนบัจากวนัที่ออกใบอนญุาต 
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46) ทา่นคิดวา่ข้อใดถกูทีส่ดุ 

ก) นายหน้าประกนัชวีิตที่ดีจะต้องไมก่ลา่วให้ร้ายตอ่นายหน้าประกนัชีวติอื่นที่ประกอบอาชีพเดียวกบัตน 

ข) นายหน้าประกนัชวีิตที่ดีจะต้องไมก่ลา่วให้ร้ายตอ่นายหน้าประกนัชีวติอื่นและบริษัทประกนัชวีิต 

ค) นายหน้าประกนัชวีิตที่ดีจะต้องยดึมัน่ในอดุมการณ์ของการเป็นนายหน้าประกนัชีวิตที่ดี 

ง) ถกูทกุข้อ 

47) ข้อใดตอ่ไปนีท้ี่ไมมี่ความจ าเป็นต้องกรอกในใบค าขอเอาประกนัชีวติ 

ก) อาชีพผู้ขอเอาประกนัภยั 

ข) ที่อยูผู่้ขอเอาประกนัภยั 

ค) อายขุองคูส่มรส 

ง) สขุภาพของผู้ เอาประกนัภยั 

48) นาย ก ได้ท าประกนัชีวติกบับริษัทประกนัชีวิตแหง่หนึ่งโดยได้แจ้งแก่นายหน้าประกนัชีวิตวา่ตนเป็นโรคเบาหวาน นายหน้าประกนั

ชีวิตเกรงวา่ถ้าแจ้งความจริงให้บริษัททราบแล้วจะท าให้การพิจารณารับประกนัภยัของบริษัทฯ ลา่ช้าจงึไมแ่จ้งแก่บริษัท ในกรณีนี ้

นายหน้าประกนัชวีิตท าถกูหรือไม ่

ก) ถกู เน่ืองจากเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ขอท าประกนัชีวิต 

ข) ถกู เน่ืองจากนายหน้าต้องการรักษาความลบัของผู้ เอาประกนัภยั 

ค) ผิด เน่ืองจากนายหน้าไมเ่ปิดเผยข้อความจริงของนาย ก แก่บริษัทในสว่นที่เป็นสาระส าคญัในการพิจารณารับ

ประกนัภยั 

ง) ผิด เน่ืองจากนายหน้าเสนอขายกรมธรรม์โดยไมแ่จ้งเงื่อนไขแหง่กรมธรรม์ 

49) กรณีที่ผู้ เอาประกนัภยัมีสขุภาพไมส่มบรูณ์ บริษัทจะค านวณเบีย้ประกนัภยัอยา่งไร 

ก) เพ่ิมตามความเสี่ยงของอตัรามรณะที่เพิ่มขึน้ 

ข) เพ่ิมในอตัราถดถอย 

ค) เพ่ิมในอตัราคงที่ 

ง) เพ่ิมในอตัราก้าวหน้า 

50) ใบค าขอเอาประกนัชีวิตส าคญัอยา่งไร 

ก) เพ่ือเป็นหลกัฐานในการแสดงเจตนาท าประกนัชีวิต 

ข) เพ่ือเป็นหลกัฐานในการเรียกคา่เสียหาย 

ค) เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการเสียภาษี 

ง) ผิดทกุข้อ 

51) บริษัทประกนัชีวติจะจา่ยเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดลว่งหน้าแกบ่คุคลใดเป็นคา่นายหน้าหรือคา่ตอบแทนส าหรับงานทีจ่ะท าให้แก่

บริษัทได้หรือไม ่

ก) ไมไ่ด้ เพราะพระราชบญัญัติประกนัชีวติห้ามไว้ 

ข) ไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ค) ได้ เพราะพระราชบญัญัติประกนัชีวติไมไ่ด้ห้ามไว้ 

ง) ไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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52) นายแสง อาย ุ25 ปี สญัชาติไทย มีภมิูล าเนาอยูใ่นประเทศกมัพชูา ได้สอบความรู้เก่ียวกบัประกนัชีวติได้แล้ว จงึมายื่นค าขอรับ

ใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ดงันี ้นายทะเบียนจะออกใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตให้นายแสง หรือไม ่เพราะเหตใุด 

ก) ได้ เพราะขอรับใบอนญุาตมีสญัชาติไทยและบรรลนิุติภาวะแล้ว 

ข) ได้ เพราะกฎหมายไมไ่ด้บญัญัติวา่ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องมีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ค) ไมไ่ด้ เน่ืองจากผู้ขอรับใบอนญุาตต้องมีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ง) ถกูทัง้ข้อ ก และข้อ ข 

53) นายขาว นายหน้าประกนัชีวิตถกูฟอ้งคดีฐานปล้นทรัพย์ ศาลยกฟอ้ง นายขาว ขาดคณุสมบตัิในการขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้า

ประกนัชีวิตหรือไม ่

ก) ขาดคณุสมบตัิ เน่ืองจากถกูฟอ้งคดีฐานปล้นทรัพย์ 

ข) ไมข่าดคณุสมบตัิ เน่ืองจากไมมี่ค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในคดดีงักลา่ว 

ค) ไมข่าดคณุสมบตัิ เน่ืองจาก พรบ.ประกนัชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.ประกนัชีวิต(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2551 ไมไ่ด้

บญัญัติไว้ 

ง) ขาดคณุสมบตัิ เพราะยงัไมพ้่นโทษ 

54) นายใจ ได้รับค าสัง่นายทะเบียนเพิกถอนใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2541 นายใจมีความประสงค์จะ

อทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว จะต้องอทุธรณ์ภายในวนัที่เทา่ใด 

ก) 16 กนัยายน 2541 

ข) 1 ตลุาคม 2541 

ค) 31 ตลุาคม 2541 

ง) 30 พฤศจิกายน 2541 

55) รายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมาย อาจไมมี่รายการใด ตอ่ไปนีไ้ด้ 

ก) ชื่อบริษัท 

ข) ชื่อผู้ช าระเบีย้ประกนัภยั 

ค) ชื่อผู้ เอาประกนัภยั 

ง) ไมมี่ข้อถกู 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srikrungbroker.co.th/


แนวข้อสอบนายหน้าประกันชีวติ 
 

แนวขอ้สอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหนา้ประกนัชีวติ : www.srikrungbroker.co.th : 02-867-3888 

 หนา้ 11 

 

56) นาย ก ท าสญัญาประกนัชีวิตโดยให้นาง ข ภริยา เป็นผู้ รับประโยชน์และมอบกรมธรรม์ให้นาง ข. ไว้ ตอ่มา นาง ข. ทะเลาะกบันาย 

ก เน่ืองจากรู้วา่นาย ก ไปมีภริยาน้อย และก าลงัจะเปลี่ยนให้ลกูของภริยาน้อยเป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์แทน นาง ข.จงึสง่

จดหมายแจ้งบริษัทประกนัชีวติ ห้ามบริษัทรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ รับประโยชน์  ตอ่มาภายหลงันาย ก. มาติดตอ่บริษัทและแจ้งให้ 

ด.ช.แดง ซึง่เป็นบตุรตนกบัภริยาน้อยเป็นผู้ รับประโยชน์แทน บริษัทเห็นวา่ ด.ช.แดง เป็นทายาทนาย ก. เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย จงึออก

บนัทกึสลกัหลงัให้ นาย ก.ไว้ หลงัจากนัน้ 1 ปี นาย ก.เสียชีวิต บริษัทได้จา่ยเงินให้แก่ ด.ช.แดง เป็นการถกูต้องตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์หรือไม่ 

ก) ถกูต้องแล้ว เพราะนาย ก.เป็นเจ้าของกรมธรรม์ และ ด.ช.แดง เป็นบตุรมีสิทธิเป็นผู้ รับประโยชน์สามารถแก้ไขเปลีย่น

เจตนาได้ 

ข) ถกูต้องแล้ว เพราะได้มีการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงถกูต้องตามเง่ือนไขสญัญาและบริษัทยนิยอมแล้ว 

ค) ไมถ่กูต้อง เพราะ นาง ข.มีสิทธิเป็นผู้ รับประโยชน์อยูก่่อน และได้แสดงเจตนาถือเอาประโยชน์แล้ว แม้วา่เจ้าของ

กรมธรรม์ก็เปลี่ยนแปลงไมไ่ด้ 

ง) ไมถ่กูต้อง เพราะต้องจา่ยให้ทัง้ นาง ข. และ ด.ช.แดง เพราะทัง้สองตา่งก็มีสิทธิเป็นผู้ รับประโยชน์ทัง้คู ่

57) สญัญาประกนัชีวิตเกิดขึน้เม่ือใด 

ก) ผู้ เอาประกนัภยัได้รับกรมธรรม์ 

ข) บริษัทออกกรมธรรม์ให้ 

ค) ผู้ เอาประกนัภยัช าระเบีย้ 

ง) บริษัทตกลงรับประกนัภยั แม้มิได้มีลายลกัษณ์อกัษร 
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แนวข้อสอบนายหน้าประกันชีวติ 
 

แนวขอ้สอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหนา้ประกนัชีวติ : www.srikrungbroker.co.th : 02-867-3888 

 หนา้ 12 

 

 

1 ค 11 ง 21 ง 31 ข 41 ง 51 ก 

2 ค 12 ง 22 ค 32 ค 42 ง 52 ค 

3 ง 13 ข 23 ง 33 ค 43 ก 53 ข 

4 ก 14 ก 24 ข 34 ก 44 ค 54 ก 

5 ง 15 ค 25 ง 35 ข 45 ข 55 ง 
6 ข 16 ข 26 ง 36 ง 46 ง 56 ค 

7 ก 17 ง 27 ค 37 ก 47 ค 57 ง 
8 ง 18 ค 28 ก 38 ค 48 ค   
9 ง 19 ค 29 ค 39 ค 49 ก   

10 ค 20 ก 30 ข 40 ก 50 ก   
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