เอกสารสรุปติวสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวติ
พรอมแนวขอสอบ
จรรยาบรรณ และศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวติ
(ออกขอสอบ 10 ขอ)

1. มีความซือ่ สัตยตอผูเอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนรวมอาชีพ
2. ใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอและชี้แจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหนาที่เพื่อรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
3. รักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัย และบริษัทตอบุคคลภายนอก
4. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัยหรือเพื่อความสมบูรณแหงกรมธรรม
5. ไมเสนอแนะผูขอเอาประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแหงกรมธรรม
6. ไมลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จเพื่อจูงใจใหเอาประกันชีวิต
7. ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพื่อทําสัญญาใหมหากทําใหผูเอาประกันภัยเสียผลประโยชน
8. ไมกลาวใหรา ยทับถมตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิตอื่น
9. หมัน่ ศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพิ่มเติมอยูสม่ําเสมอ
10.ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธํารงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแหอาชีวปฏิญาณ

ทองจําจรรยาบรรณทัง้ 10 ขอใหได
1. ซือ่ สัตย
2. บริการ
3. ความลับ
4. เปดเผย
5. เกินความสามารถ

6. ไมลด
7. ไมสละกรมธรรม
8. ไมกลาวราย
9. หมัน่ ศึกษา
10. ศีลธรรม

หลักการประกันชีวติ (ออกสอบ 20 ขอ)
การประกันภัย

คือการเฉลี่ยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกหลายๆ คน

การประกันวินาศภัยคือ การประกันเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน อัคคีภัย
รถยนต จายคาสินไหมตามความเสียหายจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกัน อาจจายอยูในรูปของตัวเงิน
ทรัพยสิน หรือทําใหอยูในสภาพกอนเกิดเหตุ
การประกันชีวติ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดจาก การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ เจ็บปวย ชราภาพ จายจํานวนเงินใชให

ความแตกตางระหวางการประกันชีวติ กับการประกันวินาศภัย คือ

 การประกันชีวติ จายคาสินไหมตามจํานวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเมือ่ ครบสัญญา
 การประกันวินาศภัยจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย

พื้นฐานของการประกันชีวิต (ออกสอบ 20 ขอ)
ความหมายการประกันชีวติ คือ

 วิธีการที่คนกลุมหนึ่งรวมตัวกันเพื่อชวยกันเฉลี่ยภัยจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
 ปองกันการสูญเสีย รายได ของครอบครัว

ประโยชนของการประกันชีวติ คือ

 ชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 เปนหลักประกันใหกับครอบครัว
 ชวยลดความเสี่ยงไมใหธุรกิจตองประสบปญหาในการดําเนินงาน

การประกันชีวติ มีประโยชนตอ สังคม คือ

 เปนหลักประกันใหครอบครัว
 ชวยลดภาระทางสังคมของรัฐบาล

 ชวยสะสมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ

 เพื่อการศึกษาของบุตร
 เพือ่ เปนคาใชจายของคูชีวิตที่เปนหมาย

 เพื่อเปนรายไดในยามเดือดรอน

การประกันชีวติ มีประโยชนครอบครัว คือ

การประกันชีวติ มีประโยชนระบบเศรษฐกิจ คือ
 ชวยสะสมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
ความหมายของการเสีย่ งภัย

 เปนแหลงระดมเงินออมระยะยาว

 ความเปนไปไดที่จะประสบอุบัติเหตุทําใหเสียชีวิต
 โอกาสที่จะเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บ

การกระจายความเสีย่ งภัยจากการรับประกันชีวติ

 การรับประกันชีวิตเปนจํานวนมากเพื่อจะไดเฉลี่ยภัยที่จะเกิดขึ้นจากการรับประกันชีวิต

โครงสรางพืน้ ฐานของอัตราเบีย้ ประกันชีวติ และเงินสํารองประกันภัย
อัตราเบีย้ ประกัน
ตัวเลขทางสถิติที่คิดจากการตายของคนตามชวงอายุตางๆ (อัตรามรณะของผูเอาประกันชีวิตที่แยกตามอายุตาง ๆ )
อัตรามรณะ
อัตราดอกเบีย้
ผลกําไรที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน (อัตราที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต)
(อัตราดอกเบีย้ สูง เบี้ยประกันต่าํ )
คาบําเหน็จ , ตรวจโรค , ขยายงาน , คาใชจายอื่น ๆ

อัตราคาใชจา ย
การกําหนดอัตราเบีย้ ประกันชีวติ คือ นักคณิตศาสตรประกันภัย
อัตราเบีย้ ประกันตองไดรบั การอนุมตั จิ ากนายทะเบียน
**การเก็บเบีย้ ประกันชีวติ จะเก็บคงทีเ่ ทากันทุกป** (สัญญาหลัก)
นักคณิตศาสตรประกันภัยยึดหลักในการกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยมาตรฐาน
อัตราเบี้ยประกันภัยตองกําหนดใหสอดคลองกับผลประโยชนตามกรมธรรม

การกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยการใชอตั ราดอกเบีย้ ตางกันจะมีผลกระทบตอการกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย คือ
อัตราดอกเบี้ยสูง ทําใหเบี้ยประกันภัยต่ํา

รูปแบบของการประกันชีวติ ตามหลักสากลทัว่ ไป
2 ชนิด ไดแก มีเงินปนผล และ ไมมีเงินปนผล
3 ประเภท ไดแก สามัญ อุตสาหกรรม กลุม
4 แบบ ไดแก ชั่วระยะเวลา ตลอดชีพ สะสมทรัพย เงินไดประจํา (บํานาญ)

ลักษณะของการประกันชีวติ
2 ชนิด
เงินปนผลไดมาจาก

ชนิดมีเงินปนผล (เงินสวนเกินที่เกิดจากผลกําไร) ( ทั้ง 2 ชนิด แตกตางกันทีอ่ ต
ั ราเบีย้ ประกัน )
ชนิดไมมีเงินปนผล

 อัตรามรณะที่ต่ํากวาอัตรามรณะที่ใชในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยคาดคะเนที่ใชในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 อัตราคาใชจายที่ใชคํานวณเบี้ยประกันภัยที่ต่ํากวาอัตราคาใชจายที่ วางแผนไว
ชนิดมีเงินปนผลและชนิดไมมีเงินปนผล ความแตกตางกันคือ อัตราเบี้ยประกันชนิดมีเงินปนผลจะชําระเบีย้ ประกันภัยสูงกวา ชนิด
ไมมีเงินปนผลเงินปนผลที่บริษัทจายใหผูเอาประกันภัยนั้น ไดมาจากเงินสวนเกินจากการดําเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑในการจายเงินปนผล คือ จายใหกับกรมธรรมที่ระบุไวตามเงื่อนไขกรมธรรม
การรับเงินปนผล
1. รับเปนเงินสด 2. ฝากไวกับบริษัท
3. หักชําระเบี้ย 4. ซื้อความคุมครองเพิ่ม

ประเภทของการประกันชีวติ ( 3 ป)
ประเภทสามัญ

 มีมูลคากรมธรรมทั้ง 3 มูลคา (มูลคาเงินสด ใชเงิน
สําเร็จ ขยายเวลา )
 กูชําระโดยอัตโนมัติ
 ออกกรมธรรม 1 ฉบับ ตอ 1 คน
 มีการเก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษไดเนื่องจากสุขภาพหรือ
อาชีพเสี่ยง
หมายเหตุ ประเภทสามัญจะพิจารณาอันดับแรก คือ อายุและทุนประกัน
 รายได-ทุนประกันปานกลาง-สูง
 พื้นฐานการชําระเบี้ยรายป, ผอนผัน 30 หรือ 31 วัน
 พิจารณาความเสี่ยงจาก อายุ, เพศ, อาชีพ,
สุขภาพ, ทุนประกัน
 ตรวจหรือไมตรวจสุขภาพ ขึ้นอยูกับการพิจารณา

ประเภทอุตสาหกรรม





รายได-ทุนประกันต่ํา-ปานกลาง
พื้นฐานการชําระเบี้ยรายเดือน , ผอนผัน 60 วัน
พิจารณาความเสี่ยงจากอายุเทานั้น
ไมตรวจสุขภาพ บังคับซื้ออุบัติเหตุ
(เบี้ยชีวิตรวมกับเบี้ยอุบัติเหตุ)
 อุตสาหกรรมไมมมี ลู คาขยายเวลาและชําระเบีย้
อัตโนมัติ
 มีระยะเวลารอคอย 180 วัน

 มีมูลคากรมธรรม เพียง 2 มูลคาคือมูลคาเวนคืน
เงินสดมูลคาใชเงินสําเร็จ
 ออกกรมธรรม 1 ฉบับ ตอ 1 คน
 ไมสามารถเรียกเก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษได

-หากหยุดชําระเบีย้ และไมไดใชสทิ ธิเวนคืน
กรมธรรมจะเปลีย่ นเปนใชเงินสําเร็จโดย
อัตโนมัติ

**อัตราเบีย้ ประกันชีวติ อุตสาหกรรมเปนเบีย้ ทีร่ วมเบีย้ อุบตั เิ หตุเขาดวยกัน**
180 วัน
ประเภทอุตสาหกรรม ไมมกี ารตรวจสุขภาพ เพราะ
ระยะเวลารอคอย
 เพื่อลดคาใชจายของบริษัทประกันชีวิต
 มีระยะเวลารอคอย 180 วัน
อุบตั เิ หตุตาย = ทุนชีวติ +ทุน อบ.
 180 วันหมายถึง หากเสียชีวิตดวยโรคหรือชราภาพภายใน180 วันบริษัทจะไมจายทุนประกันแตจะคืนเบี้ยทั้งหมดที่

ชําระมาใหกับทายาทหรือผูรับประโยชน (หากเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจายทุนประกันสัญญาหลักและสัญญาอุบัติเหตุ)
 จํานวนเงินเอาประกันภัยต่ําและชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน

ประเภทกลุม / หมู

 มากกวา 5 คนขึ้นไป และเปนลูกจางประจํา
 ไมตรวจสุขภาพ
 มีการจายเงินตามประสบการณ

การชําระเบีย้

 นายจางชําระเองทั้งหมดลูกจางทําประกัน 100%ของจํานวนผูมีสิทธิเอาประกัน
 นายจางและลูกจางรวมกันชําระ ลูกจางทําประกันไมนอยกวา 75% ของผูมีสิทธิเอาประกัน
 ออกกรมธรรม 1 ฉบับ ตอ 1 กลุม

**การประกันชีวติ กลุม บริษัทจะออกใบสําคัญในการประกันชีวิตใหสมาชิกทุกคนภายใตกรมธรรมหลัก
ผูท จี่ ะเรียกรองผลประโยชน คือ นายจางหรือผูถือกรมธรรมหากพนักงานขาดงานไปชั่วคราวเนื่องจากการเจ็บปวย
ไมถอื วา สัญญาสิ้นสุด
การประกันชีวติ กลุม โดยทั่วไปจะไมมีการตรวจสุขภาพ เพราะ

 บริษัทประกันจะตองเสียคาใชจายและเวลา ซึ่งจะไมคุมกับเบี้ยประกั น
 จํานวนเงินเอาประกันภัยพนักงานหรือสมาชิกทั้งหมดนั้น โดยเฉลี่ยแลวจํานวนเงินไมมาก
 นายจางมักจะตรวจสุขภาพรางกายพนักงานทุกคนกอนเขามาทํางาน
**การประกันชีวติ กลุม ตองใชความระมัดระวังในการพิจารณารับประกันเปนพิเศษ คือกลุมที่มีวัตถุประสงคจัดตั้งขึ้น
เพื่อทําประกันชีวิตกลุม นอกจากนี้แลวบริษทั รับประกันมีสทิ ธิ ที่จะปฏิเสธการรับประกันชีวิตสมาชิก
บางคนในกลุมได

ระยะเวลาผอนผัน

ระยะเวลาที่บริษัทใหสิทธิ์กับผูเอาประกันภัย
(กรณีที่ยังไมมาชําระเบี้ย)

หมายถึง

ระยะเวลาหลังจากวันที่ถึงกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยแตผูเอาประกันภัยมิไดชําระเบี้ยประกันภัย
ตามกําหนด บริษัทจะผอนผันใหอีกระยะหนึ่ง โดยกรมธรรมยังมีผลบังคับโดยสมบูรณ
กรณีไมตรวจสุขภาพ (อุตสาหกรรม) ณ วันเริ่มสัญญา
ชวงระยะเวลา 180 วัน บริษัทไมคุมครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากสุขภาพและชราภาพ (ไมรวมอุบตั เิ หตุ)
ระยะเวลาหลั งจากที่ ผูเอาประกั นภั ยทํ าสั ญญาหรื อขอต อ อายุ กรมธรรม ประกั นภั ยแล ว ถ าผู เอา
ประกันเสียชีวิ ตจากการเจ็ บปวยหรือเสีย ชีวิตโดยธรรมชาติ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยแกผูรับ
ประโยชนเทานั้น

ระยะเวลารอคอย
หมายถึง

การจายเงินตามประสบการณ การปรับอัตราเบี้ยประกันใหสอดคลองกับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัย
การกูช าํ ระโดยอัตโนมัติ กรณีที่ลูกคาไมมาชําระเบี้ย และเลยระยะเวลาผอนผัน บริษัทจะกูชําระคาเบี้ยจากมูลคากรมธรรม
หมายถึง
วิธีการที่บริษัทนํามูลคาเวนคืนเงินสดที่เกิดขึ้น มาชําระเบี้ยประกันภัยให ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย

ขาดชําระเบี้ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผอนผัน
การกูเ งินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน คือ กรมธรรมนั้นยังคงมีผลบังคับอยู 1.ผูเอาประกันประสงคกูยืมเงิน โดยคํานวณ
จากมูลคาเงินสด ณ ปนั้นปนี้ จนกวาหนี้สินรวมกับดอกเบี้ยที่คงคางกับบริษัททั้งสิ้น ณ เวลาใดมีจํานวนเทากับหรือมากกวาเงิน
คาเวนคืนในขณะนั้น และมิไดชําระเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกําหนด
การกูเ งินโดยมีกรมธรรมเปนประกันคือ
บริษัทประกั นชีวิตคิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับกรมธรรมประเภทสามัญต่ํากวา
กรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม
การกูเ งินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน
กูจากตารางมูลคาตามกรมธรรม

(โดยการกูช าํ ระเบีย้ อัตโนมัตแิ ละการกูโ ดยมีกรมธรรมเปนประกัน บริษทั จะคิดอัตราดอกเบีย้ ทัง้ 2 กรณีเทากัน)

แบบประกันชีวติ ( 4 แบบ)
1.แบบชัว่ ระยะเวลา / เฉพาะกาล(คุม ครองการเสียชีวติ เพียงอยางเดียว)

ลักษณะ คือจายเงินใหเมื่อผูเอาประกันเสียชีวติ ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
 เหมาะกับผูที่มีรายไดนอยเนนความคุมครอง
 ไมมีมูลคากรมธรรม
 เหมาะกับผูที่มีภาระหนี้สิน
 มีลักษณะคลายการประกันวินาศภัย
 เหมาะกับผูที่เดินทางไปทํางานตางจังหวัดใน
ชวงเวลาสั้น ๆ
* หากผูเอาประกันตองการคุมครองหนี้สินจากการเชาซื้อบานเพียงอยางเดียว ควรทําประกันแบบชั่วระยะเวลาจํานวนเงินเอา
ประกันภัยลดลง

2.แบบเงินไดประจําหรือบํานาญ (ออมทรัพย)
ลักษณะ คือจายเงินใหเมือ่ ผูเอาประกันมีชวี ติ อยูค รบกําหนดสัญญา
 เหมาะกับผูที่ตองการความคุมครองรายไดที่แนนอนเพื่อเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิตในวัยชราและไมตองการเปนภาระ
ลูกหลาน
 ไมมีความคุมครอง มีเฉพาะการออมทรัพยเพียงอยางเดียว
 เหมาะสําหรับบุคคลที่ตองการเงินไวใชจายยามชรา

ลักษณะของการประกันชีวติ แบบเงินไดประจําคือ
 เปนประกันชีวิตที่คุมครองความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรายไดลดลงเมื่ออายุมากขึ้น
 บริษัทจะจายเงินจํานวนหนึ่ง เทากันทุกงวดอยางสม่ําเสมอ ใหแกผูเอาประกันภัย ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในเงื่อนไข
กรมธรรม
 เปนการคุมครองรายไดที่สม่ําเสมอแกผูเอาประกันภัย

3.แบบสะสมทรัพย (คุม ครองการเสียชีวติ และมีการออมทรัพย)
ลักษณะ คือจายเงินใหเมือ่ ผูเอาประกันมีชวี ติ อยูค รบกําหนดหรือเสียชีวติ กอนกําหนด
 เปนการรวมแบบชั่วระยะเวลาและแบบสะสมทรัพยแทจริง
 เพื่อเปนทุนการศึกษา
 เนนใหความคุมครองการเสียชีวิตกับการออมทรัพยไปพรอม ๆ กัน

4.ตลอดชีพ (คุม ครองและออมทรัพย)
ลักษณะ คือจายเงินใหเมือ่ ผูเอาประกันมีชวี ติ อยูค รบกําหนดหรือเสียชีวติ กอนกําหนด
 เหมาะกับผูที่ตองการความคุมครองระยะยาว
 เหมาะกับผูที่ประสงคจะตั้งกองมรดกเมื่อเสียชีวิต
 อัตราเบี้ยประกันภัยต่ํากวาแบบสะสมทรัพย
 มีสิทธิกูเงินไดหลังจากกรมธรรมมีมูลคาเงินสด
 เนนความคุมครองการเสียชีวิตทุกอายุของผูเอาประกันภัย

มีการชําระเบีย้ ดังนี้
 ชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวและคุมครองการเสียชีวิต
 ชําระเบี้ยประกันภัยตลอดชีพและคุมครองการเสียชีวิต
 ชําระเบี้ยประกันภัยชั่วระยะเวลาหนึ่งและคุมครองการเสียชีวิต
ประโยชนของการประกันแบบตลอดชีพ
 มิสิทธิกูเงินไดหลังจากกรมธรรมมีมูลคาเงินสด
 มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ํากวาแบบสะสมทรัพย
 เปนการใหความคุมครองระยะยาว

เบี้ยประกันชีวิตของแบบชั่วระยะเวลา ถูกกวา เบี้ยประกันชีวิตของตลอดชีพ
เบี้ยประกันชีวิตของแบบตลอดชีพ ถูกกวา เบี้ยประกันชีวิตของสะสมทรัพย

เกณฑในการจายเงินตามกรมธรรม
 การมีชีวิตอยูของผูเอาประกันภัย/การเสียชีวิตของผูเอาประกันภัย
 จายจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในกรมธรรม
การลดหยอนภาษี

กรมธรรมมีระยะเวลาคุมครองไมนอ ยกวา 10 ป เบี้ยหักลดหยอนไดตามที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท

สัญญาคุม ครองเพิม่ เติมตามกรมธรรมประกันภัย
การประกันอุบตั เิ หตุ
เอกสารแนบทายกรมธรรม หรือ ที่เรียกวาสัญญาเพิ่มเติมหรืออนุสญ
ั ญาจะซื้อหรือไมก็ได
ยกเวนประเภทอุตสาหกรรมบังคับซือ้
สัญญาเพิม่ เติมคุม ครองการเสียชีวติ และสูญเสียอวัยวะเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ จะคุม ครองผูเ อาประกันภัย ดังนี้
 สัญญาเพิ่มเติมคุมครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
 สัญญาเพิ่มเติมคุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและคาชดเชยคาผาตัด เนื่องจากอุบัติเหตุ
 สัญญาเพิ่มเติมคุมครองคารักษาพยาบาลและการผาตัด
สัญญาเพิม่ เติมทีไ่ มเขาเกณฑหลักการชดใชคา สินไหมทดแทนตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง แตตอ งชดใชเงิน
ตามมูลคาทีก่ าํ หนดไว
* สัญญาเพิ่มเติมคุมครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ

สัญญาเพิม่ เติมผลประโยชนการยกเวนเบีย้ ประกันภัยกรณีทพ
ุ พลภาพถาวรสิน้ เชิง

หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามคําจํากัดความแลว ผูเอาประกันภัยไมตอง
ชําระเบี้ยประกันภัยอีกตอไป แตไดรับความคุมครองการประกันชีวิตในลักษณะเดิมตอไป

กรณีทสี่ ญ
ั ญาทุพพลภาพสิน้ สุด
 ผูเอาประกันตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและไดรับเงินคาชดเชยการทุพพลภาพไปแลว
 ผูเอาประกันมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือตามเงื่อนไขกรมธรรม
 ขาดชําระเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและทุพพลภาพ
สัญญาเพิม่ เติมคารักษาพยาบาล
 กรณีเจ็บปวยกรมธรรมตองออกมาแลว 30 วัน
 เบิกสินไหมไดตามที่จายจริงแตไมเกินวงเงินแผนที่ซื้อไว
 ในการรักษาตัวดวยโรคเดียวกันหางกันไมเกิน 90 วันถือวาเปนครั้งเดียวกัน แตถาคนละโรคใหนับเริ่มตนใหม

หลักเกณฑเบือ้ งตนในการพิจารณารับประกันชีวติ

การพิจารณารับประกันหมายถึงการพิจารณาผูขอเอาประกันภัยตามสภาพตามความเสี่ยงภัย
โดยพิจารณาจากนิสัยและพฤติกรรมสวนตัว ประวัติสุขภาพ สภาวะแวดลอมความเปนอยู และฐานะการเงิน
ผูพ
 จิ ารณาเบือ้ งตน คือ ตัวแทนประกันชีวิต
การเปลีย่ นแบบประกันภัย , การจายเงินตามกรมธรรม , การแจงการตายและการพิสจู นศพ

การเปลี่ยนแบบกรมธรรมประกันภัยเปนแบบอื่นแลวทําใหมีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยลดลง
“เงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยลดลง” หมายถึง สวนแตกตางระหวางเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยตามแบบ
การประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัยใหม

สิทธิและการใชสทิ ธิในกรมธรรม, การโอนประโยชนแหงสัญญาประกันภัย การเปลีย่ นตัวผูร บั ประโยชน,
การชําระเบีย้ ประกันภัย
สิทธิทผี่ เู อาประกันสามารถใชไดโดยไมตอ งไดรบั ความเห็นชอบจากบริษทั คือขอเปลี่ยนเปนกรมธรรม ใชเงินสําเร็จ
หรือขยายเวลา(กรณีมูลคาเงินสดเกิดขึ้นแลว)

สิทธิในกรมธรรมคอื ผูเ อาประกันภัย
 สิทธิของเวนคืน
 สิทธิขอเปลี่ยนเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ
การชําระเบีย้ ประกันภัย
 ตัวแทนมาเก็บเบี้ยประกันภัย
 ชําระผานทางธนาคารตามที่บริษัทกําหนด
 นําเบี้ยประกันภัยไปชําระเองที่บริษัท
การชําระเบีย้ ประกันภัยของประเภทกลุม
 สมาชิกในกลุมชําระเองฝายเดียว
 นายจาง และลูกจางชวยกันชําระเบี้ย
 นายจางชําระเองทั้งหมด

 สิทธิขอกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน
 สิทธิในการเปลี่ยนงวดการชําระเบี้ยประกันภัย

การชําระเบีย้ ประกันภัยทีแ่ บงเปนงวดการชําระ (ในกรณีการเสียชีวติ ระหวางสัญญา)
 บริษัทตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยที่หักดวยจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ยังไมครบกําหนดงวดรายป
องคประกอบของสัญญาประกันชีวติ
ผูท ที่ าํ ประกันชีวติ สามารถทําประกันชีวติ อีกบริษทั หนึง่ ได แต
 ตองแถลงขอความจริงในใบคําขอเอาประกันชีวิตของบริษัทใหม
ในการประกันชีวติ ผูเ อาประกันจําเปนตองแถลงอาชีพดวย
 เพราะอาชีพมีผลตอการพิจารณารับประกันชีวิต
ผูเ อาประกันชีวติ จะทําประกันแบบใดและทุนประกันเทาใดพิจารณาจาก
 ความสามารถในการชําระเบี้ย
 เงื่อนไขในการจายเงินของการประกันชีวิตในแตละแบบ
 วัตถุประสงคในการทําประกันชีวิต
กรมธรรมประกันภัย
 ตองลงลายมือชื่อของผูรับประกันภัย

(กรณีไมสามารถเขียนหนังสือได ใหพิมพลายนิ้วมือผูเอาประกันภัย โดยมีพยาน 2 คน รับรอง)
ตองสงมอบกรมธรรมใหลูกคาแมลูกคาจะไมรองขอ
จะระบุผูรับประโยชนหรือไมก็ได
ตองมีชื่อผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย
ตองระบุสถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันชีวิต
ตองมีเนือ้ ความตองตามสัญญา
ตองระบุชื่อหรือยี่หอของผูรับประกันภัย







กรมธรรมประกันภัย กฎหมายกําหนดใหมรี ายการ ดังนีเ้ สมอคือ
 วัตถุที่เอาประกันภัย (ผูเอาประกันภัย)
สวนประกอบของกรมธรรม คือ
 ขอกําหนดการจายเงินผลประโยชน
 ตารางมูลคากรมธรรม
 สิทธิและการใชสิทธิในกรมธรรม

*รายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมาย อาจไมมี ชื่อผูเ อาประกันภัย ก็ได
** การตรวจสอบความถูกตองของชื่อผูเอาประกัน ผูรับประโยชน ทุนประกัน เบี้ยประกัน ฯลฯ ไดที่…หนาแรกของกรมธรรม

ใบคําขอเอาประกันชีวติ สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ
 กรอกขอมูลตรงตามความเปนจริง
 ประวัติการทําประกันชีวิตของผูเอาประกันภัย
 ใบคําขอตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 เพื่อเปนหลักฐานในการแสดงเจตนาทําประกันชีวิต

การตออายุกรมธรรม

ตอภายใน 5 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของบริษัท และคาใชจายผูเอาประกันภัยเปนผูออก

การตออายุกรมธรรมมี 2 วิธี
1.แบบธรรมดา (ยอนหลัง)
 ชําระเบี้ยที่คางอยูรวมดอกเบี้ย
2.แบบพิเศษ (เริม่ สัญญาใหม)
 ชําระเบี้ยในอัตราใหม ณ วันที่ขอตออายุ

การแปลงกรมธรรมเปนมูลคาเงินสด มูลคาใชเงินสําเร็จ มูลคาขยายเวลา
**มูลคากรมธรรมจะเริม่ เกิดขึน้ ณ สิน้ ปกรมธรรมที่ 2 – 3 ขึน้ ไป**
**เมือ่ ลูกคาเลือกใชมลู คาแลวสัญญาเพิม่ เติมทุกตัวสิน้ ผลบังคับทันที**
1. มูลคาเงินสด หมายถึงหยุดชําระเบี้ย / รับเปนเงินสด / สัญญาจบ นับตั้งแตวันที่ทําเรื่องของเวนคืนกรมธรรม
1.

กูชําระโดยอัตโนมัติ 2.เวนคืนเงินสด 3.กูยืมเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน (กูไดไมเกินมูลคาเงินสด)
*กรณีทลี่ กู คาไมส ามารถชําระเบีย้ ไดหรือตองการใชเงิน ควรเลือกใชมูลคาเงินสดหรือกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน
2.มูลคาใชเงินสําเร็จ หมายถึง หยุดชําระเบี้ย / ความคุมครองเทากับระยะเวลาเดิม /ทุนประกันลดลง
3.มูลคาขยายเวลา จะเกิดได 2 กรณี
3.1 หยุดชําระเบี้ย / ระยะเวลาสั้นลง / ทุนประกันเทาเดิม / ไมมีเงินครบกําหนด
3.2 หยุดชําระเบี้ย / ระยะเวลาเทาเดิม / ทุนประกันเทาเดิม / มีเงินครบกําหนด
*มูลคาขยายเวลามีลักษณะเหมือนการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา*

สูตรการหามูลคาเงินสด
มูลคาเงินสด X ทุนประกัน

1,000

สูตรการหามูลคาใชเงินสําเร็จ
มูลคาใชเงินสําเร็จ X ทุนประกัน

1,000

สูตรการหาเงินครบกําหนด
เงินครบกําหนด X ทุนประกัน

1,000

การยกเลิกกรมธรรมในชวงปแรก บริษัทไมมีเงินคืนใหแกผูเอาประกันเพราะ
บริษัทคิดเปนคาความคุมครองการเสี่ยงภัยจากการเสียชีวิตในชวงระยะเวลาที่ผานมา และคาใชจายตางๆ ของบริษัท

ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย (ออกสอบ 10 ขอ)

สัญญาประกันชีวติ เปนสัญญาตางตอบแทนมีคูสัญญา 2 ฝาย คือ บริษัทประกันชีวิต(ผูรับประกัน) กับ ลูกคา (ผูเอาประกัน)
สัญญาตางตอบแทน หมายความวา ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองสงเบี้ยประกันตามที่กําหนดไว และผูรับประกันภัยมีหนาที่

ตองมอบเงินทุนประกันใหเมื่อมีการมรณะหรือเมื่อผูเอาประกันมีชีวิตอยูจนสัญญาครบอายุ (ครบกําหนดสัญญา)

สัญญาประกันภัยมีบคุ คลเกีย่ วของอยู 3 ฝาย

1. ผูเอาประกันภั ย คูสัญญาซึ่งตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัย
2. ผูรับประกัน คูสัญญาซึ่งตกลงจะใชคาสิ นไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งให(ตามที่ระบุไวในสัญญา)
3. ผูรับประโยชน บุคคลผูจะพึงไดรับจํานวนเงินใชใหจากผูรับประกันภัย ผูรับประโยชนเปนใครก็ไดไมมีก็ได ไมจําเปนตองมีสวน
ไดเสียกับผูเอาประกัน สามารถระบุไดมากกวา 1 คน (โดยทั่วไปเปลี่ยนได บางกรณีเปลี่ ยนไมได)
3.1 ผูรับประโยชนเปลี่ ยนแปลงได คือ กรมธรรมอยูในมือ(ความครอบครอง)ผูเอาประกันภัย
ผูเอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา โดยทําหนังสือเปลี่ยนตัวผูรับผลประโยชนแจงไปยังผูรับประกัน
และผูรับประกันออกบันทึกสลั กหลังแนบทายกรมธรรมดวย
3.2 ผูรับประโยชนเปลี่ยนแปลงไมได ผูเอาประกันทําหนังสือยินยอมใหผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมเปนผูรับผลประโยชน
ถาวร และสงหนังสือดังกลาวไปยังผูรับประกัน ผูรับประกันรับทราบและยินยอมโดยออกบันทึกสลักหลังแนบทายกรมธรรม
และกรมธรรมฉบับนั้นอยูในมือ(ความครอบครอง)ผูรับผลประโยชน ( หากจะเปลี่ยนผูรับประโยชนเปนอีกคน ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูรับประโยชนคนแรกเสียกอนเสียกอน)

การเสียชีวิตของผูรับประโยชน ในเวลาใกลเคียงกัน
ถาเสียชีวิตกอนหรือพรอมกับผูเอาประกัน บริษัทจะจายเขากองมรดกเพื่อจัดสรรใหกับทายาทของผูเอาประกัน
ถาเสียชีวิตหลังผูเอาประกัน บริษัทจะจายเงินเขาสูกองมรดกเพื่อจัดสรรใหกับทายาทผูรับประโยชน (ถามีการระบุ
ผูรับประโยชนมากกวา 1 คนสิทธิจะตกแกผูรับประโยชนคนที่เหลือ)
เมือ่ ผูเ อาประกันชีวติ เสียชีวติ และมิไดระบุผรู บั ประโยชน จํานวนเงินเอาประกันภัยยอมตกเปนของ…..
 กองมรดก ซึ่งเจาหนี้มีสิทธิที่จะเรียกรองได
สัญญาประกันชีวติ จะระบุชอื่ ผูร บั ประโยชน เพือ่ ..........
 สะดวกในการเรียกรองขอรับจํานวนเงินเอาประกันภัย
 เพื่อใหจํานวนเงินเอาประกันภัยไมตกเปนของทายาทแหงกองมรดก
การเปลีย่ นตัวผูร บั ประโยชนจะมีผลบังคับก็ตอ เมือ่

บริษัททําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม หรือออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยให
การเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนตองแจงเปนลายลักษณอักษรบันทึ กสลั กหลัง

เบีย้ ประกัน คือ จํานวนเงินที่เรียกเก็บผูเอาประกันภัย เบี้ยประกัน แตกตางกันตาม อายุ เพศ อาชีพ สุขภาพ
(และเบี้ยประกันไมใชจํานวนเงินที่ผูเอาประกันจายใหกับบริษัทเพือ่ ชําระหนี)้
การเก็บเบีย้ ประกันคงที่ หมายถึง การเก็บเบี้ยประกันเทากันทุกงวดตลอดสัญญา (สัญญาหลัก)
ลักษณะของสัญญาประกันชีวติ คือ ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
 การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของผูเอาประกันภัย

สวนไดเสีย หมายถึง บุคคลที่ไดรับประโยชนจากการคงอยูของชีวิตหรือทรัพยและไดรับความเสียหายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
** การประกันชีวติ ใหถอื เอาการมีสว นไดเสียในวันทีเ่ ริม่ สัญญาเปนสําคัญ**
วันแรกทีท่ าํ สัญญาไมมสี ว นไดสว นเสียถือวาสัญญาไมผกู พันและไมสมบูรณ ไมสามารถลงสัตยาบันได คืน
เบีย้ ประกันใหกบั ผูเ อาประกัน
การมีสว นไดเสียแบงออกเปน

1. การมีสวนไดเสียกับตนเอง(การทําประกันชีวิตแลวระบุตนเองเปนผูรับผลประโยชน)
2. บุคคลอื่น
2.1 สายโลหิต
พอ แม ลูก พี่นอง (บุตรบุญธรรม)
2.2 การสมรส
สามี-ภรรยา,คูหมั้น
2.3 ทางธุรกิจ
เจาหนี้-ลูกหนี้,(ลูกหนี้ไมสามารถเอาประกันชีวิตเจาหนี้ได) นายจาง-ลูกจาง

** ผูเ ยาวจะทําประกันชีวติ ไดตอ งไดรบั ความยินยอมจากผูแ ทนโดยชอบธรรม
สิทธิข์ องผูเ อาประกัน เมื่อสัญญามีผลสมบูรณแลว ผูมีสิทธิแกไขเปลี่ยนแปลงคือ ผูเอาประกัน และ ตองไดรับ ความยินยอม
จาก ผูรับประกันซึ่งเปนคูสัญญาซึ่งผูเอาประกันมีสิทธิดังตอไปนี้
1. บอกเลิกสัญญา (เมื่อใดก็ได)
2. ขอลดเบี้ยประกัน กรณีภาวะเสี่ยงลดลง (อาชีพ,สุขภาพ)
3. เปลี่ยนแปลงกรมธรรม คือ เปลี่ยนแบบประกัน เปลี่ยนจํานวนเงินเอาประกัน เปลี่ยนผูรับประโยชน
และเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ ในกรมธรรมโดยตองไดรับความยินยอมจากผูรับประกัน

สิทธิของเจาหนี(้ กรณีทผี่ เู อาประกันระบุหรือไมระบุชอื่ ผูร ะบผลประโยชนในกรมธรรม)
 ระบุผรู บั ประโยชนสามารถเรียกรองหนี้ไดตามจํานวนหนี้แตไมเกินเบี้ยที่ชําระมาแลว
 ไมระบุผรู บั ประโยชนสามารถเรียกรองหนี้เต็มตามจํานวนหนี้แตไมเกินทุนประกันภัย
สัญญาเปนโมฆะ สัญญานั้นไมมีผลบังคับมาตั้งแตตน
โมฆียะกรรม หมายถึง การกระทําที่สมบูรณ ใชบังคับไดตามกฏหมายจนกวาจะถูกบอกลาง
การปกปดขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ นับแตวันเริ่มสัญญามีระยะเวลาการบอกลางภายใน 2 ป
และทันทีที่ทราบเรื่องตองรีบ บอกลางภายใน 1 เดือน

การปฏิเสธการจายเงินเอาประกันภัย

1. การอัตวินิบาตกรรม (ฆาตัวตาย) ดวยใจสมัครภายใน 1 ป
- คืนเบีย้ ประกันทีไ่ ดชาํ ระใหแกบริษทั แลวทัง้ หมด
2. การถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
- คืนเงินคาไถถอนกรมธรรม (กรณีมีผูรับประโยชนหลาย
คน คนที่ไมมีสวนรูเห็นจะไดรับตามสัดสวน)
คาไถถอน คือ จํานวนเงินเทากับเบีย้ ประกันทีผ่ เู อาประกัน
ไดชาํ ระใหแกผรู บั ประกันไปแลวหักดวยคาใชจา ยในการ
ดําเนินงานของบริษทั
3. สัญญาเปนโมฆียะ (บอกลางสัญญาไดภายใน 2 ป)
- คืนเงินไถถอนกรมธรรม
4. ผูเอาประกันหยุดสงเบี้ยประกันจนมูลคาเงินสดหมดลง

สัญญาประกันชีวิตชีวิต

สมบูรณ
โมฆียะกรรม

โมฆะ

การบอกลางสัญญาประกันชีวติ หมายถึง บริษัทบอกลางเพื่อใหสัญญาประกันชีวิตที่สมบูรณมาแตเริ่มตน ใหไมมีผลบังคับ

อีกตอไป (โมฆียะ)

การฟองรอง อายุความ 10 ป นับแตวันที่มีสิทธิ์ฟองรอง
ผูเอาประกัน
ผูรับประกัน

ใชกรมธรรม
ใบคําขอเอาประภัย

การเกิดสัญญาประกันชีวติ
ผูข อเอาประภันชีวติ
- ใบคําขอเอาประกันภัย
-เบี้ยประกันงวดแรกรับประกัน
- ถอยแถลงสุขภาพ(ถามี)

ผูรับประกันภัย
พิจารณา
มาตรฐาน

ต่ํากวามาตรฐาน

ไมไดมาตราฐาน

มาตรฐาน
ออกกรมธรรม

ปฏิเสธ

ตกลง

** สัญญาประกันภัยเกิดขึน้ เมือ่ สิทธิที่ผูเอาประกันพึงไดรับทันทีที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับภายใตเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดแมวายัง
มิไดออกกรมธรรมก็ถือวาสัญญามีผลบังคับเกิดขึ้น
“ภัยมาตรฐาน” คือ ผูที่มีสุขภาพสมบูรณและมีอาชีพไมเสี่ยงภัย

การแถลงอายุคลาดเคลื่อน
นอกจํากัดอัตราการคาปกติ
(ผลของสัญญาเปนโมฆียะ)

ในจํากัดอัตราการคาปกติ
(ผลของสัญญาสมบูรณ)

แถลงต่ํากวาอายุจริง
ลดทุนประกัน

แถลงอายุสูงกวาอายุจริง
คืนเบี้ยสวนที่เกิน

** ถามีการแถลงอายุทคี่ ลาดเคลือ่ นจากความเปนจริงๆ โดยเจตนาปกปดความจริง

� อายุอยูนอกจํากัดการคาปกติ สัญญาเปนโมฆียะ
� สัญญาสมบูรณโดยตองปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น หรือลดเงินเอาประกันภัยลง
สัญญาเปนโมฆียะ (การแถลงอายุคลาดเคลื่อน)
1. บริษัทตองบอกลางภายใน 10 ป นับจากวันทําสัญญา
2. บริษัทจะคืนเบี้ยประกัน
** หากแจงเกิดชาไป 1 ป มีหนังสือทางราชการถูกตองใหยึดอายุตามหนังสือราชการ**
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การเสียชีวติ

ผูเอาประกัน
ผูรับประโยชน
เสียชีวิตพรอมกัน

เสียชีวิตกอน สิทธิ์ตกเปนของผูรับประโยชน
เสียชีวิตกอน สิทธิ์ตกเปนของผูเอาประกัน
สิทธตกเปนของทายาทของผูเอาประกัน

*ถาผูเ อาประกันเสียชีวติ ผูรับประโยชนตอ งแจงบริษทั ภายใน 14 วัน
*กรณีไมทราบวามีการประกันชีวติ และทราบในภายหลัง ตองแจงภายใน 7 วัน
ผูแ จงบริษทั ได คือ ผูร บั ประโยชน, ทายาท, ตัวแทน และตองยินยอมในการพิสจู นศพถาจําเปนและไมขดั
กฎหมายหรือหลักศาสนา

พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิม่ เติมโดย พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 (มีผลบังคับตัง้ แต กุมภาพันธ 2551) (ออกขอสอบ 10 ขอ)
คําศัพททเี่ กีย่ วของ

 รมต.วาการกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ค.ป.ภ

 นายทะเบี ยน คือเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับและส งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย( คปภ.)หรือผูซึ่ง
เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย
 ขึ้นตรงกับกระทรวงการคลัง
 ควบคุมธุรกิจประกันชีวิตบุคคลที่ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตตัวแทนและนายหนาประกันชีวิต นักคณิตศาสตร
ประกันภัย และดูแลลูกคาผูถือกรมธรรม
 “บริ ษั ท” หมายความวา บริ ษัท มหาชนจํ า กัด ที่ ไ ดรับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จประกั นชี วิตตามพระราชบั ญญัตินี้และ
หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้

ตัวแทนประกันชีวติ คือผูซ ึ่งบริษัทมอบหมายใหชักชวนบุคคลอื่นมาทําสัญญากับบริษัท






ตัวแทนตองกระทําการดวยตนเอง เวนแตจะมีกฎหมายใหมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําแทน
สามารถรับเบี้ย ทําสัญญาประกันชีวิต และจายเงินเอาประกันใหผูเอาประกันไมจํากัดวุฒิการศึกษา
ตัวแทนจะทําสัญญาประกันชีวิตในนามบริษทั ไดเมือ่ ไดรบั มอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษทั ประกันชีวติ
ตองระบุวาเปนตัวแทนบริษัทใด
ตัวแทนประกันชีวติ ไมตองมีหนังสือมอบอํานาจในการรับเบี้ย (มาตรา 71)

ลักษณะของการเปนตัวแทน

 สามารถเปนตัวแทนไดมากกวา 1 บริษัท ตองยืน่ หนังสือแสดงความยินยอมของบริษทั เดิมที่เปนอยูแลวพรอมดวยหนังสือ
แสดงความตองการของบริษทั ใหม

ตัวแทนประกันชีวติ ทีไ่ ดรบั การยกเวนไมตอ งสอบความรูเ กีย่ วกับประกันชีวติ
 จบการศึกษาปริญญาตรีและศึกษาวิชาประกันชีวิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต
 จบการศึกษาปริญญาโทและศึกษาวิชาประกันชีวิตไมนอยกวา 10 หนวยกิต
 จบการศึกษาปริญญาเอกและศึกษาวิชาประกันชีวิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต

นายหนาประกันชีวติ คือผูช ชี้ อ งหรือใหคนเขามาทําสัญญา โดยหวังคาบําเหน็จ
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ความแตกตางระหวาง ตัวแทน กับ นายหนา
ตัวแทน
* เปนบุคคลธรรมดา
* ไมตองมีสํานักงาน
* ไมตองทําสมุดทะเบียน

อํานาจหนาทีข่ องรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง

1.
2.
3.
4.

รักษาการตามพระราชบัญญัติ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ (ไมใชเจาหนาที่ใน คปภ.)
กําหนดเงื่อนไขการจัดตั้งบริษัทฯ
ออกใบอนุญาตการจัดตั้งบริษัทฯ โดยอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
5. เพิกถอนใบอนุญาตบริษัทฯ
6. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดเงินสํารองของบริษัท
ประกันชีวิต

นายหนา
* เปนบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

* ตองมีสํานักงาน
* ตองทําสมุดทะเบียน / สมุดบัญชี
7. กําหนดใหวางเงินสํารองไวกับนายทะเบียนไมเกินรอยละ 25
ของเงินสํารอง (ของกรมธรรมที่มีผลผูกพันธตาม
สัญญา)
8. แตงตั้งผูชํารระบัญชี กรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

รัฐมนตรีมอี าํ นาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ เมือ่ ปรากฏวา






ประกอบธุรกิจตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันหรือประชาชน
กําหนดกฎกระทรวง ออกประกาศ
หยุดประกอบธุรกิจโดยไมมีเหตุอันสมควร
ประวิงการจายเงินหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต
( ประวิง คือ การถวงและหนวงเวลาการใชเงิน ) ถูกปรับ 500,000 บาท ถากระทําความผิดตอเนื่องปรับอีกวันละ 20,000 บาท

อํานาจหนาทีข่ องนายทะเบียน

 กําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบใบอนุญาตตัวแทน
 ใหความเห็นชอบในเรื่องตางๆ เชน การออกใบอนุญาตตัวแทน(ตองแจงใหบริษทั ราบ) การออกกรมธรรม เอกสารตาง ๆ
การอนุมตั อิ ัตราเบีย้ ประกัน
 การเพิกถอน และ อนุมัติตอใบอนุญาตตัวแทน (การเพิกถอนนายทะเบียนตองแจงใหตัวแทนทราบ)
 การเปด และปดสาขาของบริษทั ประกันชิวตในประเทศ
 บริษทั ประกันชีวิตตางประเทศจะเปดสาขายอยในประเทศไทยอีกไมได
***สาขาหมายถึง สํานักงานที่แยกออกจากสํานักงานใหญของบริษัทเรียกชื่อ และไดรับเงินคาใชจายจากบริษัทไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
 หามมิให ออกกรมธรรมประกันภัยโดยระบุจาํ นวนเงินอันพึงใชใหเปนเงินตราตางประเทศ แกผเู อาประกันภัยหรือผูร บั
ผลประโยชน
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการฯ
 ประกาศกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑและเงือ่ นไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษทั

การประกอบธุรกิจประกันชีวติ จะกระทําได

 ตั้งอยูในรูปของบริษัทมหาชนจํากัด เทานั้น (พ.ร.บ.2551)
 กรรมการผูจัดการบริษัทประกันชีวิต
 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง(สส.)
 ไมเปนกรรมการของบริษัทประกันชีวิตอื่น
 ไมเคยถูกจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
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 ไดรบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ จากรัฐมนตรีโดยอนุมตั คิ ณะรัฐมนตรี(ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทดําเนินการจดทะเบียน
จัดตัง้ บริษัทมหาชนจํากัดและดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตามมาตรา๒๐พรอมทั้งดํารงไวซงึ่ เงินกองทุนตามมาตรา๒๗
ภายใน 6 เดือนนับแตวนั ทีไ่ ดจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั มหาชนจํากัดแลว เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวาผูยื่นคําขออนุญาต
ไดดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคสองแลวใหออกใบอนุญาตใหแกบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นในกรณีที่บริษัทมหาชน
จํากัดไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนตามระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาการอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกัน
ชีวติ สิน้ ผล)
 หลักทรัพยของบริษทั วางไวกบั นายทะเบียนเปนมูลคา ไมตา่ํ กวา 20 ลาน ตามทีก่ าํ หนดไวในกฎหมาย ถามีมลู คาลดต่าํ ลง
กวาทีก่ าํ หนด คณะกรรมการสัง่ ใหบริษทั นัน้ มาวางเพิ่มจนครบจํานวนตามทีก่ าํ หนดภายใน 2 เดือนนับตัง้ แตไดรบั คําสัง่
(ใหหมายรวมถึงกรณีของการวางเงินสํารองมีมลู คาต่ํากวาทีก่ ฎหมายกําหนดใหใชหลักการเดียวกับการวางหลักทรัพย
 บริษทั ตองมีกรรมการ ซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยไมต่ํากวา สามในสี่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดและตองถือหุน ไมต่ํากวา 75%
( ตางชาติ 25 %อยางไรก็ตามตองไมเกิน 49 % )
บุคคลซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทยถือหุน ไดถงึ รอยละ 49 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงและจําหนายแลวทัง้ หมด ตองไดรบั ความ
เห็นชอบจาก คปภ.
 ใหบริษทั เก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไวทสี่ าํ นักงานของบริษทั ไมนอ ยกวา 10 ป นับตัง้ แตวนั ทีล่ งรายการครัง้
สุดทายในสมุดทะเบียน หรือสมุดบัญชีนั้น
 หลักทรัพยประกัน และ เงินสํารองตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด ตองไมอยูใ นความรับผิดแหงการบังคับคดี ทัง้ นี้
ตลอดเวลาทีบ่ ริษทั ยังไมไดเลิกกิจการ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ใหบริษัทตองดํารงไวซึ่งเงิน กองทุน ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ ประกันชีวิตเปน
อัตราสวนกับสินทรัพยหนี้สินภาระผูกพันหรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

สินทรัพยสภาพคลองไดแก

(1) เงินสดหรือเงินฝากธนาคารตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(2) หลักทรัพยรัฐบาลไทยหรือหลักทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย
(3) หุนกูหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังธนาคารแหงประเทศไทยหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย
(4) สินทรัพยอื่นตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนดสินทรัพยสภาพคลองตาม (2) (3) และ
(4) ตองปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

ขอหาม

1. หามประกอบธุรกิจวินาศภัย
2. หามจายเงินใหกับบุคคลอื่นที่มิใชตัวแทนหรือนายหนา
3. หามบริษัทนําเงินกองทุนไปใชกอภาระผูกพัน
เงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ํากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไวใหบริษัทเสนอโครงการเพื่อแกไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนหรือวันที่ผูสอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ
 บริษัทประกันชีวิตตองชําระคาธรรมเนียมรายปภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นนายทะเบียน สั่งหามขยายธุรกิจไดและใหบริษัท
นําเงินเขากองทุนประกันชีวิตตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีไมเกิน รอยละ 0.5
ของเบี้ยประกันทีไ่ ดรบั ภายใน 6 เดือนกอนหนานัน้

การขยายธุรกิจ

1. การรับประกันภัยรายใหมหรือการขยายวงเงินการรับประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยที่มีอยู
2. การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
3. การกอภาระผูกพันเพิ่มเติมเวนแตเปนการดําเนินการตามภาระผูกพันที่มีอยู
4.การทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตเพิ่มเติม
5.การรับโอนกิจการของบริษัท
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การขอรับใบอนุญาตเพือ่ ประกอบกิจการบริษทั ตองมี
หลักทรัพย
เงินสํารองประกันภัย

ไวที่นายทะเบียนเปนเงินสด / ทรัพยสิน เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูเอาประกันหรือประชาชน
บริษัทตองจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ไดรับมาเปนเงินสํารองประกันภัย ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(ไมเกิน 25 % ของเงินสํารองประกันภัย เก็บไวกับนายทะเบียน)

หมายถึง

หนี้สินหรือพันธะผูกพันที่บริษัทมีตอผูถือกรมธรรม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวตามความผูกพันของกรมธรรม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวใหผูถือกรมธรรมเพื่อจายผลประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรม

ปจจัยทีก่ าํ หนดจํานวนเงินสํารองประกันภัยวาจะมีจาํ นวนเทาใดขึน้ อยูก บั
 อายุของผูเอาประกันภัยเมื่อเริ่มทําสัญญาและระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับ
 แบบของกรมธรรมและอัตราเบี้ยดอกเบี้ย
 ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัยและตารางมรณะ

กรมธรรมประกันภัย

 แบบ ขอความ อัตราเบี้ย ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 การชําระเงินตองเปนเงินสกุ ลบาท
 มีรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจรับรองและตราประทับของบริษัท

คุณสมบัตขิ องตัวแทน

1. บรรลุนิติภาวะ
5. ปจจุบันไมเปนบุคคลลมละลาย(โดยมีคําสั่งจากศาล)
2. มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย
6. ไมเปนนายหนาประกันชีวิต
3. ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน(โดยมีคําสั่งจากศาล ) 7. ไมเคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลา 5 ป
กอนวันขอรับใบอนุญาต
4. ไมเคยตองโทษจําคุกคดีเกี่ยวกับทรัพย
(ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย ยักยอก ฉอโกง ฯลฯ) 8. ไดรับการอบรมความรูตามที่นายทะเบียนกําหนดและสอบผาน
เวนแต พนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ใบอนุญาต เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูรับใบอนุญาตเมื่อสอบผานแลวใหยื่นขอรับใบอนุญาตกับนายทะเบียนโดย
1. ยื่นใบคําขอรับอนุญาตเปนตัวแทน
3. หนังสือรับรองวาผานการอบรมตามที่กฎหมายกําหนด
2. ยื่นหนังสือแสดงความตองการของบริษัท

คาธรรมเนียม
กําหนดโดยกฎกระทรวง
บัตรชํารุดสูญหาย 200 บาท
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
คาธรรมเนียมการตอบัตร
การขอยื่นตออายุใบอนุญาตตัวแทนสามารถยื่นขอตอใบอนุญาตกอนหมดอายุภายใน 2 เดือน

ตัวอยาง ไดรับใบอนุญาตวันที่ 3 ก.ย. 2557 จะสิ้นสุดวันที่ 2 ก.ย. 2558 ตอไดตั้งแต 2 ก.ค.-2 ก.ย. 2558
ชวงตอบัตร 2 ก.ค. – 2 ก.ย. 58

ออกบัตร
3 ก.ย. 57

เอกสารสรุปติวสอบ I ฝายฝกอบรมและพัฒนาตัวแทน Update 02/03/59

บัตรหมดอายุ
2 ก.ย. 58

5 of 37

ใบอนุญาตตัวแทนสิน้ สุดเมือ่
การถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ

1. บัตรหมดอายุ 2. ตัวแทนเสียชีวิต
1. ฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
2. ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทน
3. ทําความเสียหายใหกับประชาชน

สิทธิในการอุธรณคาํ สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน กรณีตัวแทนถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต ตัวแทนมีสิทธิยื่น
เรื่องตอ คปภ. ภายใน 15 วัน นับแตวนั ทีถ่ กู เพิกถอน และคําชีข้ าด คปภ.ถือเปนยุตภิ ายใน 60 วัน

บทลงโทษการเปนตัวแทนประกันชีวติ โดยไมมใี บอนุญาตชักชวนคนทําประกันชีวติ
(ชักชวนทําประกันฯ แตยงั ไมไดเก็บเบีย้ ) (นายทะเบียน)
 จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

ชักชวนคนทําประกันชีวติ และมีการเก็บเบีย้ ประกันชีวติ (บริษัท)

 จําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
 ตัวแทนประกัน ตองแสดงใบอนุญาตทุกครัง้ ทีม่ กี ารเก็บเบีย้ และตองออกเอกสารใบรับเงิน

ใหกบั ลูกคาทุกครัง้

ตัวแทนประกันชีวติ หามนําขอความ ภาพ หรือหนังสือชักชวนทีไ่ มไดรบั อนุญาตจากทางบริษทั ไปใชในการชักชวน
บุคคลทําประกันชีวิต
 ฝาฝน ปรับไมเกิน 30,000 บาท
 หากนําเอกสารดังกลาวไปใชและเสียหายกับประชาชนและบริษัทจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

บทลงโทษบริษทั ประกันชีวติ
บริษทั ประวิงการจายเงิน/คืนเบีย้ / ไมสจุ ริต โดยไมมเี หตุอนั ควร
 ปรับไมเกิน 500,000 บาท และถาเปนความผิดตอเนือ่ งใหปรับอีกไมเกินวันละ 20,000 บาทตลอดเวลาที่
ยังฝาฝนอยู
 บริษัทใดดําเนินกิจการรับประกันโดยไมมีใบอนุญาตฯจําคุก 2 ป ถึง 5 ป หนือปรับตั้งแต 200,000 บาท
ถึง 500,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับและรายวันอีกวันละ 20,000 บาท
 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงาน หรือฝาฝน
คําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตอ งระวางโทษ จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย
กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยทีม่ ิไดใหความเห็นชอบ/ ระบุเงินอันพึงใชใหเปนอัตราตางประเทศ
ปรับไมเกิน 300,000 บาท
หากมีขอ ความตางจากทีน่ ายทะเบียนเห็นชอบใหถอื วา “สัญญาสมบูรณ “ สวนจะบังคับอยางไร
แลวแตผเู อาประกันจะเลือก
ผูเ อาประกันมีสทิ ธิเลือก ดังนี้
- ใหบริษทั ตองรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัยทีอ่ อกให
- บอกเลิกสัญญาประกันชีวติ
- ใหบริษทั คืนเบีย้ ประกันภัยทัง้ หมด
 นักคณิตศาสตรที่คดิ อัตราเบีย้ ประกันไมตรงกับเงือ่ นไขทีน่ ายทะเบียนกําหนดขึน้ มามีโทษ
ปรับไมเกิน 200,000 บาท จําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
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“กองทุนประกันชีวติ ” มีฐานะเปนนิตบิ คุ คล มีวตั ถุประสงคเพือ่

 เปนหลักประกันกับลูกคาหากบริษัทประกันปดกิจการ จะไดรับชําระหนี้กอนฝายอื่น
 เปนทุนใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ
 คุมครองเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ไมเกินมูลคาหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ไมเกิน 1,000,000 บาท

กองทุนประกอบดวย

 เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจประกันชีวิตของสํานักงาน
 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

 เงินคาปรับตามมาตรา 117 หลังจากหักเงินสินบนรางวัล
และคาใชจายในการดําเนินงานแลว
 เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให
 ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
 เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

กรณีทไี่ มมผี ใู ดมาขอรับเงินตามสัญญาจากบริษทั ประกันชีวติ

 อายุความ 10 ป
 เมื่อไมมีผูมารับเงินบริษัทตองสงเงินทุนประกันเขากองทุนประกันชีวิต
 ใหบริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันที่ขาดอายุความ
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ขอสอบ Exit poll เรือ่ งการคํานวณมูลคากรมธรรรม
แบบประกันสะสมทรัพย 10/10 จํานวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
สิน้ ปกรมธรรมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มูลคาเวนคืนเงินสด มูลคาใชเงินสําเร็จ
0
54
155
258
368
492
605
727
858
1000

0
82
228
361
551
617
719
816
910
0

มูลคาขยายเวลา
ป

วัน

เงินครบ
กําหนด

0
2
5
6
5
4
3
2
1
0

0
112
68
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
120
385
536
674
729
898
0

ใชขอมูลจากตารางมูลคาตอบคําถามขอ 1-5
1. หากนาย ก ขอเวนคืนกรมธรรม ณ สิน้ ป กรมธรรมที่ 7 นาย ก จะไดรบั เงินทั้งสิ้นเทาใด
_____________________________________________________________________
2. หากนาย ก ขอแปลงมูลคากรมธรรมเปนมูลคาใชเงินสําเร็จ เมื่อสิน้ ปกรมธรรมที่ 3 และหลังจากนัน้ อีก
6 เดือนนาย ก เสียชีวติ ผูรบั ประโยชนจะไดรบั เงินหรือไม
_____________________________________________________________________
3. หากนาย ก ขอแปลงมูลคากรมธรรมเปนมูลคาขยายเวลา เมื่อสิน้ ปกรมธรรมที่ 3 และเสียชีวติ ในอีก 6 ป
ตอมาผูรับประโยชนจะไดรับเงินหรือไม
_____________________________________________________________________
4. หากนาย ก ขอแปลงมูลคากรมธรรมเปนมูลคาขยายเวลา เมื่อสิน้ ปกรมธรรมที่ 6 และมีชีวิตอยูจนครบ
สัญญา นาย ก.จะไดรับเงินจากบริษัทหรือไม
_____________________________________________________________________
5. นาย ก. ไดหยุดชําระเบี้ยประกันภัย เมือ่ ชําระเบี้ยประกันภัยมาเปนเวลา 5 ปแลวและไดแจงแกบริษัทขอใชสิทธิ
ตามมูลคากรมธรรมประกันภัย หลังจากนั้น 6 เดือนนาย ก ไดเสียชีวติ ลง บริษัทไดจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัยใหมให เปนจํานวนที่นอ ยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยเดิม อยากทราบวา นาย ก. ขอใชสิทธิตาม
มูลคากรมธรรมในขอใด
ก. มูลคาเวนคืนเงินสด
ค.มูลคาขยายเวลา
ข. มูลคาใชเงินสําเร็จ
ง. มูลคาเงินกูย ืม
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6. นาย ก. ทําประกันชีวติ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2534แบบสะสมทรัพย 18/18 มีเงื่อนไขจายเงินคืนลวงหนา
ทุก 3 ปเปนจํานวน 10 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท นาย ก ชําระเบี้ยประกันภัยรายปมาโดย
สม่ําเสมอ ตอมานาย ก มี ปญหาดานการเงิน จึงมาขอเวนคืนกรมธรรม เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2541 นาย ก จะ
ไดเงินเทาไร โดยมีอตั รามูลคาดังนี้
ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 5=77 บาท/1000 บาท , ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 6=134 บาท/1000 บาท
ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 7=81 บาท/1000 บาท , ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 8 =130 บาท/1000 บาท
ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 9 =181 บาท/1000 บาท
ก. 3,400 บาท
ค. 8,400 บาท
ข. 8,100 บาท
ง. 13,000 บาท
7.ตารางมูลคากรมธรรมแบบสะสมทรัพย 25/25 อายุ 30 ป ตอ จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
มูลคาขยายเวลา
สิน้ ปกรมธรรมที่ มูลคาเวนคืนเงินสด มูลคาใชเงิน
เงินครบ
ป
วัน
สําเร็จ
กําหนด
2
17
61
8
327
0
3
51
174
22
0
26
4
89
288
21
0
166
5
130
399
20
0
301
นายท็อป อายุ 30 ป ทําประกันชีวติ ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย 25/25 จํานวนเงินเอาประกันภัย
100,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั เิ หตุ 100,000 บาท กรมธรรมเริม่ มีผลบังคับ 4 เมษายน 2536
ถานายท็อป ชําระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน โดยชําระคาเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทาย เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2539
และ นายท็อป มาขอเวนคืนกรมธรรม เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2539 นายท็อป จะไดรับจํานวนเงินเวนคืนเทาไหร?
ก. 5,100 บาท
ข. 7,000 บาท
ค. 8,900 บาท
ง. 28,800 บาท
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ขอสอบ Exit poll สัญญาเพิ่มเติมตามกรมธรรมประกันภัย

1. ผูเ อาประกันไดทาํ ประกันชีวติ และซือ้ สัญญาเพิม่ เติมคุม ครองการเสียชีวติ และสูญเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ
เมือ่ ผูเ อาประกันภัยประสบอุบตั เิ หตุทาํ ใหสญ
ู เสียขาทัง้ 2 ขาง และอีก 5 วันตอมาก็เสียชีวติ ดังนัน้ บริษทั
จะจายเงินใหผรู บั ประโยชนเปนจํานวนเงินเทาใด
ตอบจํานวนเงินเอาประกันชีวติ และจํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ
คําอธิบาย ผูเอาประกันทําประกันชีวิตและซือ้ สัญญาเพิ่มเติมคุมครองอุบัติเหตุเมื่อผูเอาประกัน เสียชีวติ จาก
อุบตั ิเหตุ บริษัทจะจาย 100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัยและ 100 % ของเงินเอาประกันสัญญาเพิ่มเติม
คุมครองอุบัติเหตุ
2. สัญญาเอาประกันภัยอุบตั เิ หตุและทุพพลภาพจะสิน้ สุดการคุม ครองเมือ่ ใด
ตอบ ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร และไดรับเงินเอาประกันภัยไปแลว
- ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ หรือตามเงือ่ นไขที่ระบุไวในกรมธรรม
- ขาดการการสงเบี้ยประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพ
3.นาย ก ซือ้ สัญญาเพิม่ เติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรมไว 2 บริษทั โดยแตละบริษทั มีผลประโยชนคา หอง
คาอาหาร1000บาทตอวัน ( สูงสุดไมเกิน 45 วัน )ตอมานาย ก. เจ็บปวยและตองเขารับการรักษาพยาบาลใน
ฐานะคนไขในเปนเวลา 60 วันขอความขางลาง ขอใดถูก
ตอบ นาย ก. จะไดรับเงินคาหองและคาอาหาร 60,000 บาท
คําอธิบาย: สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม จะจายผลประโยชน เมือ่ ผูเอาประกันเขารักษาพยาบาล
ในฐานะผูปวยในของโรงพยาบาล และจะจายคารักษาพยาบาลตามทีผ่ ูเอาประกันภัยจายจริงแตไมเกินวงเงินทั้งหมด
ที่ระบุไวในสัญญา จากโจทย นาย ก ซือ้ ผลประโยชนไววันละ 1,000 บาท ระบุผลประโยชนสูงสุดคือ 45 วัน
(ซื้อไว 2 ฉบับบ บริษัทละฉบับ) นาย ก เจ็บปวยเปนเวลา 60 วันจึงสามารถใชผลประโยชน ไดทั้ง 2 ฉบับ แตรวมแลว
ไมเกินที่จายจริงคือ 60 วัน
4.นาย ก. ซื้อสัญญาเพิม่ เติมคารักษาพยาบาบและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวติ โดย ซื้อผลประโยชน
คาหองและคาอาหาร 1,000 บาทตอวัน ( สูงสุดไมเกิน45 วัน ) ตอมานาย ก. เจ็บปวยตองเขารักษาตัว เปน
คนไขในดวยโรคไขขออักเสบเปนเวลา 35 วันหลังจากนัน้ อีก 1 เดือน นาย ก ก็เขามารักษาตัวในโรงพยาบาล
ดวยโรคปอดอีก 20 วันในกรณีเชนนีบ้ ริษทั จะจายเงินคาหองและคาอาหารใหแก นาย ก ทัง้ สองครั้ง รวมเปน
เงินเทาใด
ตอบ 55,000 บาท
คําอธิบาย: นาย ก. มี การเขาโรงพยาบาล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตางเปนการรักษา ตัวคนละโรคกันครั้ง
แรกเปน ไขขอ อักเสบ ครั้งที่ 2 โรคปอด ถึงแมครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองจะยังหางกันไมเกิน 90 วัน การเขา
โรงพยาบาลครั้งที่ 2 นับเปนการเจ็บปวยครั้งใหมเบิกได เมื่อเบิกครั้งที่ 1 และ 2 รวมกัน ทั้งหมด 55 วัน วันละ
1000 บาท เปนจํานวนเงินทั้งหมด ( 55 x 1000 )= 55,000 บาท
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5.นาย ก. ซือ้ สัญญาเพิม่ เติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม โดยมีคา หองคาอาหาร 500 บาทตอวัน
( สูงสุดไมเกิน 45 วัน ) และสัญญาเพิม่ เติมคาชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผปู ว ยใน จํานวน 1,000 บาทตอ
วัน( สูงสุดไมเกิน 365 วัน )แนบกับการประกันชีวติ ตอมานาย ก เจ็บปวยและตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะคนไขในเปนระยะเวลา 200 วันกรณีนบี้ ริษทั จะจายผลประโยชนใหแกนาย ก เปนจํานวนเงินเทาใด
ตอบ 222,500 บาท
คําอธิบาย นาย ก. ไดผลประโยชนคารักษาพยาบาล 500 บาท ตอวัน และ รักษาตัวไป 200วัน แตสัญญาที่ซอื้ ไว
ใหสิทธิสูงสุดอยูที่ 45 วัน ( 500 X 45 ) = 22500 บาทและผลประโยชนจาก สัญญาเพิ่มเติมชดเชยพยาบาล
จํานวนวันละ 1,000บาท ทั้งสิ้น 200วัน เนือ่ งจากจายจริง 200 วัน ( 1,000 X 200 )= 200,000 บาท
รวมผลประโยชนทั้งสิน้ 22,500 + 200,000 = 222,500 บาท
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กรณีศกึ ษา 1

จงนําตัวเลือกดานดานขวามาเติมในชองวางใหถกู ตอง
_____ ประกันสุขภาพบุตร

A. ประกันชีวิตรายบุคคล จํานวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการตรวจ
สุขภาพ

_____ มีเงินปนผลและไมมีเงินปนผล

B. ไมมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพเนื่องจากลดคาใชจายของบริษัท
มีระยะเวลารอคอย 180 วัน

_____ ชั่วระยะเวลา

C. แตกตางที่เบี้ยประกันภัย

_____ อุตสาหกรรม

D. ลดหยอนภาษีไมได

_____ ประเภทสามัญ

E. ไมตายไมจาย

_____ Free look period

F. ผูรับประกันฝายหนึ่งกับผูเอาประกันฝายหนึ่ง

_____ สัญญาประกันภัย

G. เปนใครก็ได มีหรือไมมีก็ได อาจมีหลายคน หรือ เปนคนเดียวกั บ
ผูเอาประกันก็ได

_____ โมฆียะ

H. เตอกับพีคเปนคูรักกันเตอจายเบี้ยประกันเพื่อจะเอาประกันชีวิตพีค
ถือวาสัญญาผูกพัน

_____ ไมถูกตองสัญญาเปนโมฆะ

I. สัญญามีผลมาตั้งแตเริ่มตน จนกวาจะถูกบอกลางในระยะเวลา
กําหนด

_____ ผูรับประโยชน

J. สงคืนกรมธรรมภายใน 15 วัน พรอมคาตรวจสุขภาพและคาใชจาย
ของบริษัทฉบับละ 500 บาท
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กรณีศกึ ษา 2

จงนําตัวเลือกดานดานขวามาเติมในชองวางใหถกู ตอง
_____ ซื่อสัตย

K. “มานะ” เปนตัวแทนดีเดนของบริษัทมาโดยตลอดแตชอบดื่มเหลา
เปนประจํา

_____ เปดเผย

L. มานีไมเคยลดคาบําเหน็จใหลูกคาแตอาจจะมีเลี้ยงอาหารกลางวัน
เปนการขอบคุณที่ทําประกัน

_____ เกินความสามารถ

M. ทุกเรื่องที่มีในใบคําขอ

_____ ไมลด

N. ท็อปเปนตัวแทน แนะนําแฟนจายเบี้ยสูงกวาเงินเดือนตัวเองโดย
สัญญาจะจายเบี้ยประกันใหครึ่งหนึ่ง

_____ ศีลธรรม

O. แดงแนะนําเพื่อนที่เปนมะเร็งวาไมตองกรอกลงในใบคําขอเพราะ
บริษัทอาจไมรับ

_____ เงินสํารองและเงินหลักทรัพย

P. ปรับไมเกิน 500,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 20,000 บาท
ตลอดที่ยังฝาฝนอยู

_____ ค.ป.ภ

Q. ตรวจสอบฐานะการเงิน อัตราเบี้ยประกัน และเพิกถอนใบอนุญาต
ตัวแทนประกันชีวิต

_____ ประวิง

R. 6 เดือนนับตั้งแตวันที่จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

_____ นายทะเบียน

S. 2 เดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่ง

_____ ดํารงเงินกองทุน

T. แตงตั้งผูชําระบัญชี

“ขอใหทกุ คนประสบความสําเร็จในการสอบ”
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Exit poll
ขอสอบจากสนามสอบจริง 50 ขอ
1.นาย ก.เปนตัวแทนประกันชีวติ
และไดเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยสงใหบริษทั ทุกเดือนโดยไม
บกพรอง มีอยูครั้งหนึ่งมารดาของนาย ก.เกิดเจ็บปวยและเขารักษาตัวในโรงพยาบาล นาย ก. จึงไดนําเงินเบี้ย
ประกันภัยของผูประกันภัยที่ชําระมาไปจายเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลมารดาของตน แต นาก ก. ก็ไดนํา
เงินมาคืนใหบริษัทครบถวน ภายในชวงระยะเวลาผอนผัน 30 วัน และไดบอกกับผูเอาประกันภัยใหทราบเรื่อง
ดังกลาวในภายหลัง ถามวาการกระทําของนาย ก. ถูกหรือผิดจรรยาบรรณ
ก. ถูก เพราะนาย ก.ประพฤติตนอยูในศีลธรรมมีความกตัญูตอมารดา
ข. ถูก เพราะ นาย ก.เปนคนมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ โดย ไดนําเงินมาจายคืนใหกั่บบริษัท ครบถวน
ภายในชวงระยะเวลาผอนผัน และ ไดบอกเรื่องดังกลาวใหผูเอาประกันภัยไดทราบภายหลัง
ค. ผิด เพราะ นาย ก. เปนคนไมซื่อสัตยตอผูเ อาประกันภัย และบริษทั
ง. ผิด เพราะ นาย ก. แจงใหผูเอาประกันภัยไมไดแจงใหบริษัทราบ
2.เมื่อ 2ปกอน นาย ก.เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีความขัดแยงกันในเรื่องตําแหนงงานตอมานาย
ก. ไดเสนอขายกรมธรรมประกันชีวติ ใหกับบริษัทสองประกันชีวติ จํากัด โดยอาชีพการเปนตัวแทนประกันชีวติ
นาย ก. ยึดมัน่ ในหลักการที่ตองใหบริการที่ดีและรักษาผลประโยชนตามสิทธิที่ผูเอาประกันภัยจะตองพึงไดรับและ
ไดถือปฏิบัติเชนนี้มาโดยตลอดถึงแม นาย ก. จะยายบริษัทประกันชีวิต นาย ก.จะใหคําแนะนําที่ถูกตองแตผเู อา
ประกันภัยของบริษัท สองประกันชีวติ จํากัด รวมทัง้ ผูเประกันภัยของบริษัท หนึ่งประกันชีวติ จํากัด ที่มาขอ
คําปรึกษาดวย ทานคิดวา การกระทํานาย ก
ก. ถูกตอง สมกับเปนตัวแทนประกันชีวติ ที่ดี
ข. ถูกตอง แตขาดคุณสมบัติดานความซื่อสัตยตอบริษัทสองประกันชีวิต จํากัด
ค. ไมถูกตอง ไมสมควรเปนตัวแทนของบริษัทสองประกันชีวติ จํากัด
ง. ไมมขี อ ใดถูก
3.นาย ก. และนาย ข. เปนตัวแทนประกันชีวติ บริษทั แหงหนึ่ง ซึง่ มีความขัดแยงกันในเรื่องตําแหนงงานตอมา
ตอมานาย ก. ไดเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตใหกับ นางสาว ค.และ นางสาว ค. ไดบอกวาไดซื้อกรมธรรมตาม
คําชักชวนของนาย ข.แลว และทราบเรื่องความขัดแยงจากนาย ข. นายก. กลัว นางสาวค.จะเขาใจผิดฟงความ
ขางเดียว จึงไดเลาเรื่องความขัดแยงใหทราบ จากการกระทําของ นาย ก. และนาย ข. ผิดจรรยาบรรณหรือไม
ก. นาย ก. ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะ เปนการพูดความจริง ให นางสาว ค. ไดเขาใจ
ข. นาย ข. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ เปนการนําความลับอันมิควรเปดเผยของบริษัทมาเปดเผยให นางสาว ค.ไดทราบ
ค. นาย ก. และ นาย ข. ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะเปนการนําเรื่องสวนตัวของตนเองมาเปดเผยใหนางสาว ค.ไดทราบ
ง. นาย ก. และ นาย ข. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ นําความลับอันไมควรเปดเผยมาเปดเผยใหนางสาว ค. ไดทราบ
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4.นางก. ปวยเปนโรคมะเร็งในขั้นเริ่มตน ไดเรียกนาย ข. ลูกชายซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่งให
มาทําประกันชีวิตเพื่อที่เมื่อตนตายไป นาย ข. และนอง ๆจะไดเงินกอนหนึ่งไปทําการคา นาย ข.จึงไดทําประกัน
ชีวิตให นาง ก. โดยกรอกขอความในใบคําขอวาไมไดเจ็บปวย หลังจากนั้น อีก 4 ป นาง ก.ถึงแกความตาย บริษัท
ไดจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกนาย ข. และนองๆ การกระทําของนาย ข. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรม
ตัวแทนประกันชีวิตหรือไม
ก.ผิดเพราะไมเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญเพือ่ การพิจารณารับประกัน
หรือ เพื่อความสมบูรณของสัญญา
ข.ไมผิดเพราะลูกกตัญูตองเชื่อฟงพอแม และทําตามคําขอรองของแมประกอบกันในกรณีนไี้ มวาจะเจ็บปวย
หรือไม บริษัทก็ตองจายเงินเอาประกันภัยอยูดีเพราะเกิน 2 ปแลว บริษัทไมมีสิทธิบอกลางสัญญา
ค.ไมผดิ เพราะทําใหคําขอรองของแมเปนจริง และชวยใหนอง ๆมีเงินทุนในการทําการคา
ง.ผิด เพราะไมมีความซื่อสัตยตอบริษัทประกันชีวิต
5.นายก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดชักชวนนาย ข.ทําประกันชีวติ แบบ ค. เนื่องจากพิจารณาเห็นวา นาจะมีความ
เหมาะสมและใหประโยชนกับ นาย ข. มากที่สดุ นายข.ตกลงที่จะทําประกันชีวติ แตขอเลือกแบบประกันชีวติ แบบ
อื่น ๆ ที่มีอตั ราเบี้ยประกันภัยถูกกวา นาย ก. ควรพิจารณาเรื่องนี้อยางไร จึงจะเปนทางออกที่ดีที่สดุ
ก.ตองโนมนาวใจให นาย ข. ทําประกันชีวิตแบบ ค.เนื่องจากไดพิจารณาแลววาเปนแบบที่ดที ี่สดุ
ข.เสนอทางเลือกในการจัดสรรรายไดของนาย ข. เพือ่ ให นาย ข.ทําประกันชีวิตแบบ ค.
ค.ไมตองแนะนําอะไร ทําตามความตองการของนาย ข.
ง.ทําตามความตองการของนาย ข.ไปกอน และคอยติดตามเพือ่ เสนอรูปแบบความคุมครองเพิ่มเติมเสนอ
รูปแบบความคุมครองเพิ่มเติมที่เหมาะสม และสอดคลองกับความจําเปนและตองการของนาย ข. ใหนาย ข.ได
เลือดพิจารณาในโอกสาตอไป
6.ขอใดเปนสิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตไมพึงปฏิบตั ิ
ก.ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนหรือบริษัทอื่น
ข.ลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จเพื่อจูงใจใหเอาประกันภัย
ค.เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญเพื่อการพิจาณรารับประกันภัย
ง.รักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัยและของบริษทั ตอบุคคลภายนอก
7.บริษทั ของทานออกกรมธรรมใหม ผูเอาประกันภัยซึ่งเปนลูกคาของทาน ตองการเปลีย่ นกรมธรรมเปนแบบที่
ออกใหม ทานจะทําอยางไร
ก.เปลีย่ นตามความตองการของลูกคา
ข.ศึกษาผลประโยชนของกรมธรรมใหม พรอมทั้งชี้แจงขอดีขอเสียของการเปลี่ยนกรมธรรมใหม
ค.ไมเปลี่ยนให เพราะผิดจรรยาบรรณ
ง.ศึกษาผลประโยชนของกรมธรรมใหม แลวเปลี่ยนใหตามความตองการของลูกคา
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8. “ตัวแทนประกันชีวิตไดลาออกจากบริษัทหนึ่งจํากัด แลวมาเปนตัวแทนประกันชีวติ กับบริษัทสอง จํากัด เมื่อไป
ชวนลูกคาทําประกันจะบอกกับลูกคาวา บริษัทหนึ่ง จํากัด มีวิธกี ารหลีกเลี่ยงการจายคาสินไหมทดแทนใหกบั ผู
เอาประกันชีวติ และไดใหลกู คาทําประกันชีวิตกับบริษทั สอง จํากัด” ถาสมมุติวาทานเปนตัวแทนประกันชีวติ ทาน
คิดวาจะขายประกันชีวิตโดยวิธีนหี้ รือไม
ก.ขายวิธีนี้ เพราะลูกคาตองทําประกันชีวิตแนนอน
ข.อาจขายวิธีนี้ เพราะบางครั้งก็จําเปนตองหาเหตุที่คิดวาทําใหลกู คาคลอยตาม และตกลงทําประกันชีวิต
ค.ไมขายวิธนี ี้ เพราะตัวแทนประกันชีวติ ตองมีจรรยาบรรณและไมยอกกลาวใหรา ยหรือทับถมบริษัทอื่น แมจะ
ทําใหขายประกันชีวิรไมไดกต็ าม
ง.ไมขายวิธนี ี้ เพราะถึงอยางไรลูกคาก็ทาํ ประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตผูนี้อยูแ ลว
9.ทานคิดวาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตรูจักการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพที่ดี
ก.ใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอและชี้แจงใหผูเอาประกันทราบถึงสิทธิและหนาที่เพือ่ รักษาผลประโยชนของผูเอา
ประกัน
ข.รักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัยและของบริษทั ประกันภัยตอบุคคลภายนอก
ค.ใฝศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ
ง.ขอ ก. และ ขอ ค.
10.นาย ก.เปนตัวแทนประกันชีวิตและเปนคนชอบพูดจาโกหกหลอกลวงโดยเฉพาะกับสาว ๆ แตนาย ก.ก็ไมเคย
พูดโกหกหลอกลวงหรือทําความเสียหายแกผูเอาประกันภัยรวมทั้งยังคงใหบริการทีด่ ีแกผูเอาประกันภัยอยาง
สม่ําเสมอดวย การกระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม
ก.ไมผิด เพราะเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสวนตัว แต นาย ก. ยังคงใหการบริการทีด่ ี แกผูประกันภัย
ข.ไมผิด เพราะเปนสิทธิเสรีภาพสวนตัว
ค.ผิด เพราะวานาย ก. ไมประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
ง.ผิด เพราะวานาย ก.ชอบพูดโกหกหลอกลวง อาจทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชนได
11.นาย ก. จะเอาประกันชีวติ นาง ข. ซึ่งเปนภรรยา โดยระบุให นายก .เปนผูร ับประโยชนตอมา นายก.ไดหยา
ขาดจาก นาง ข. และ นาง ข.ประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวิต นาย ก. จะไดรับเงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
หรือไม
ก.ไมได เพราะไดหยาขาดกันแลว
ข.ไมได เพราะ นาย ก. ไมมีสวนไดเสียในชีวิต ของ นาง ข.
ค.ไดรบั เพราะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
ง.ไดรบั เงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยเพราะนายก. มีสว นไดเสียในชีวติ นาง ข.ในขณะที่ทําสัญญา
ประกันภัย
12.ขอตอไปนี้ ขอใดที่บริษัทประกันชีวติ ไมตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
ก.ผูเอาประกันภัยฆาตัวตายในปที่ 2 นับแตวันทําสัญญา
ข.ผูเอาประกันภัยเสียชีวติ ดวยอุบตั ิเหตุในระยะเวลารอคอย
ค.ผูเอาประกันภัยถูกผูร ับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
ง.ถูกทุกขอ
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13.นายก.ทําประกันชีวติ ประเภทอุตสาหกรรม ทําสัญญาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540 ชําระเบี้ยประกันภัยราย
เดือน เดือนละ 400 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 40,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ 40,000 บาท
ตอมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 นายก.เสียชีวิตดวยโรคความดันโลหิตสูงจากเหตุการณนี้
ก.บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอประกันภัยไดชําระไปแลวทั้งมหดแกผรู ับประโยชน เพราะอยูในชวงระยะเวลารอ
คอย
ข.บริษัทจายคาสินไหมทดแทน 80,000 บาท
ค.บริษัท จายคาสินไหมทดแทน 40,000 บาท
ง.บริษัทไมตองจายเงินและไมตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระไปแลว เพราะอยูใ นชวงระยะเวลารอคอย
14.การประกันชีวิตชนิดมีเงินปนผล และ ชนิดไมมีเงินปนผลมีลักษณะที่แตกตางกันคือ
ก.ระยะเวลาของการชําระเบี้ยแตกตางกัน
ข.ระยะเวลาคุมครองแตกตางกัน
ค.จํานวนเงินเอาประกันภัยแตกตางกัน
ง.อัตราเบี้ยประกันภัยแตกตางกัน
15.ผูเอาประกันภัยไดทําประกันชีวิตและซื้อสัญญาเพิม่ เติมคุมครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
เมื่อผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทําใหสญ
ู เสียขาทั้ง 2 ขาง และอีก 5 วันตอมาก็เสียชีวิตดังนั้นบริษัทจะจายเงิน
ใหผรู ับประโยชนเปนจํานวนเทาใด
ก.จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
ข.จายจํานวนเงินเอาประกันภัยและจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
ค.จายจํานวนเงินเอาประกันภยและ2เทาของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุเนื่องจากถาผูเอาประกันภัย
สูญเสียอวัยวะตั้งแต 2 แหงขึน้ ไป ก็จะไดจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ อีกทั้งผูเอาประกันภัยก็มาเสียชีวติ อวย
อุบัติเหตุ ดังนัน้ บริษัทจะตองจาย 2 เทาของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุรวมกับจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง.จายจํานวนเงินเอาประกันภัย
16.นาย ก.ทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทและสัญญาเพิม่ เติมคุมครอง
การเสียชีวิตจากอบัติเหตุจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ100,000 บาท และสัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา
(Term Rider) จํานวนเงินเอาประกันภัย100,000บาทถานาย ก.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุผูรบั ประโยชนของ นาย
ก.จะไดรบเงินจํานวนเทาไร
ก. 100,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ง. ไมไดเลย
17.โดยปกติบริษัทประกันชีวติ จะรับประกันชีวิตเฉพาะภัยมาตราฐานใชหรือไม
ก.ใช รับประกันชีวติ แตเฉพาะภัยมาตราฐานเทานั้น
ข. ไมใช ภัยที่ต่ํากวามาตราฐานบางกรณีก็รบั ประกันชีวิต
ค.ไมใช ภัยที่ต่ํากวามาตราฐานเทาใดก็รบั ประกันชีวติ
ง. ผิดทั้งขอ ก, ข และ ค
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18.เงินสํารองประกันภัยหมายถึง
ก.จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวเปนคาใชจายในปหนา
ข.จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวตามความผูกพันของกรมธรรม
ค.จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวใหผูเอาประกันภัยทีม่ าขอกูเงิน
ง.จํานวนเงินที่บริษัทสํารองไวเพื่อการลงทุนตามกฎหมาย
19.นายก.ทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย 20/20 ชําระเบี้ยประกันภัยรายป ปละ 10,000 บาท ถา นาย ก.จะขอ
ชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาอัตราที่บริษัทกําหนด ไดหรือไม
ก. ได เพราะกรรมการบริษัทใหความยินยิม
ข. ได เพราะตัวแทนประกันชีวิตยินยอมลดเบี้ยประกันชีวิตให
ค.ไมได เพราะบริษัทตองขายตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ง.ไมได เพราะตัวแทนประกันชีวิตจะไดรบั คาบําเหน็จนอยลง
20.นายก.ทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย ขณะทําประกันชีวิตนายก. มีสุขภาพดี ตอมาอีก 6 เดือน นายก.เริม่
ลมปวยลงและแพทยตรวจพบวา นายก.เปนโรคมะเร็จ เมื่อบริษัทราบ บริษัทจะขอบอกลางสัญญากับนาย ก.ได
หรือไม
ก.ได เพราะนาย ก. ปวยเปนโรคมะเร็งภายใน 1 ปนบั แตวันเริ่มสัญญา
ข.ได เพราะ นาย ก. ปกปดความจริงที่ปว ยเปนโรคมะเร็งกอนทําประกันชีวิต
ค.ไมได เพราะ ขณะทําประกันชีวิต นาย ก. มีสขุ ภาพสมบูรณดี
ง.ไดหรือไมขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวติ
21.ถานาย ก.เปนโรคมะเร็งแตไมไดแถลงในใบคําขอเอาประกันชีวติ ในการทําประกันชีวิต ตอมาอีก 11 เดือนผูเอา
ประกันภัยเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง ขอตอไปนี้ขอใดถูกตอง
ก.บริษัทมีสทิ ธิบอกลางสัญญาประกันภัยและคืนเบี้ยประกันชีวติ ที่ชาํ ระมาแลว
ข.บริษัทมีสทิ ธิบอกลางสัญญาประกันภัย และไมตองคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ชําระมาแลว
ค.บริษัทจายจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง.ไมมขี อใดถูก
22.ในกรณีทผี่ ูเอาประกันภัยกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกันโดยชําระเบี้ยประกันภัย และดอกเบี้ยเงินกูสม่ําเสมอ
ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ผูรับประโยชนจะ
ก.ไมไดรับผลประโยชนใด ๆ
ข.ไดรบั เงินเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย หักดวยหนิ้สินที่ผูกพันตามกรมธรรมนั้น
ค.ไดรบั เงินเทากับจํานวนเงินที่กูไป
ง.ไดรบั เงินเทากับจํานวนเงินที่กูไป หักดวยดอกเบี้ย
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23.ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเกี่ยวกับการใชสทิ ธิในการยกเลิกกรมธรรมที่ซื้อผานทางโทรศัพท (Free Look)
ก.ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับกรมธรรม(Free look Period)โดย
ทานไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรบั เบี้ยประกันภัยคืนทั้งหมด
ข.ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับกรมธรรม(Free look Period)โดย
ทานไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิกและไดรบั เบี้ยประกันภัยหลังหักคาตรวจสุขภาพ และหักคาใชจา ย
อื่น อีก 500 บาทออกแลวคืน
ค.ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วันนับจากวันทีไ่ ดรบั กรมธรรม (Free Look Period)โดย
ทานไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรบั เบี้ยประกันภัยคืนทั้งหมด
ง.ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับกรมธรรม(Free Look Period)โดย
ทานไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิกและไดรบั เบี้ยประกันภัยหลังหักคาตรวจสุขภาพ และหักคาใชจา ย
อื่น อีก 500 บาทออกแลวคืน
24.ขอใดถูกตอง
ก.นายก.ใหบุตรเปนผูเอาประกันโดยนาย ก.เปนผูชําระเบี้ย นาย ก.สามารถนําเบีย้ ประกันชีวติ ไปหัก ลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของตนเองไดสูงสุด 10,000 บาท
ข.นายก.ใหบุตรเปนผูเอาประกันโดย นายก. เปนผูชําระเบี้ย นายก.สามารถนําเบีย้ ประกันชีวติ ไปหัก ลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของตนเองไดสูงสุด 100,000 บาท
ค.นายก.สามารถนําเบีย้ ประกันชีวิตของภรรยาซึ่งไมมีเงินไดไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ตนเองไดสูงสุด 10,000 บาท
ง.นาย ก.สามารถนําเบีย้ ประกันชีวติ ของภรรยาซึ่งไมมีเงินไดไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของ
ตนเองไดสูงสุด 100,000 บาท
25.นายก.ทําประกันชีวติ และซื้อสัญญาเพิม่ เติมคุมครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ขณทะทําสัญญา นาย ก.ปกปด
ความจริงที่ปวยเปนโรคหัวใจมากอน ตอมา นาย ก.เสียชีวิตดวยอุบตั ิเหตุในปที่ 3 ของการทําประกันชีวิต และ
บริษัทสืบทราบวา นาย ก. ไดปวยเปนโรคหัวใจมากอนทําประกัน บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให
นาย ก. หรือไม
ก.จายจํานวนเงินเอาประกันภัย และ จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ข.จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุเทานั้น
ค.ไมตองจาย เนื่องจาก นาย ก.ปวยเปนโรคหัวใจมากอนทําประกัน
ง.บริษัทบอกลางสัญญาและคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหทายาท นาย ก.
26.เมื่อผูเอาประกันภัย บอกเลิกสัญญาประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย 20/20 ภายหลังกรมธรรมมีอายุครบ 3 ป
บริษัทจะจายเงินจํานวนเงินจํานวนหนึ่งคืนให เทากับ
ก.เบี้ยประกันภัยทีผ่ ูเอาประกันภัยไดจายมาแลวทั้งหมด
ข.มูลคาเวนคืนเงินสด
ค.มูลคาใชเงินสําเร็จ
ง.เบีย้ ประกันภัยทีผ่ ูเอาประกันภัยไดจายมาแลวทั้งหมด หักดวยคาใชจายของบริษทั
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27.นาย ก.ทําประกันชีวติ แบบตลอดชีพ ชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว 5 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
จํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท เมื่อกรมธรรมครบ 5 ป นาย ก.มาขอเวนคืนกรมธรรม และ
หลังจากนั้นเพียง 3 วัน นาย ก.ประสบอุบตั ิเหตุเสียชีวติ ทายาทของ นาย ก. จะไดรับ
ก.คาสินไหมมรณกรรม 200,000 บาท
ข.คาสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท
ค.ไมไดรับเลย
ง.ไดรบั เงินเทากับมูลคาเวนคืนเงินสด
28.นายก.ทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย 20/20 มาแลวเปนเวลา 2 ป ตอมานาย ก. เห็น นาย ข .ทําประกันชีวิต
แบบตลอดชีพชําระเบี้ยประกันภัยตลอดชีพที่บริษัทเดียวกัน แตจํานวนเบีย้ ประกันภัยนอยกวา จึงตองการ
เปลี่ยนจากแบบเดิมมาเปนแบบตลอดชีพเหมือน นาย ข. นายก.จะสามารถทําไดหรือไม
ก.ได โดยไดรับความยินยอมจากบริษทั
ข.ไมได เพราะกรมธรรมยงั ไมมีมลู คาตามกรมธรรม
ค.ได เฉพาะการเปลีย่ นจากแบบตลอดชีพไปเปนแบบสะสมทรัพยเทานั้น
ง.ไมได เพราะนาย ก.ทําประกันชีวิตไมถงึ 3 ป
ตารางมูลคากรมธรรมประกันภัย แบบสะสมทรัพย 20/20 อายุ 30 ป (ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1000 บาท)
สิ้นป
มูลคา
มูลคา
การขยายระยะเวลา
ป
วัน
เงินเหลือ
กรมธรรมที่
เวนคืนเงินสด
ใชเงินสําเร็จ

2
3
4
5

28
68
108
150

77
176
265
348

8
17
16
15

336
39
149
252

นาย ก.อายุ30ปทําประกันชีวิตประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย20/20ปจํานวนเงินเอาประกันภัย100,000 บาท
จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ 100,000 บาท กรมธรรมเริ่มมีผลบังคับวันที่ 1 มีนาคม 2555
29.ถา นาย ก.ชําระเบีย้ ราย 6 เดือน โดยชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 ตอมาเมื่อวันที่
1 กันยายน 2558 นาย ก.มาเวนคืนกรมธรรม นาย ก.จะไดรับเงินเทาไหร
ก.จะไดรบั เงิน 8,800 เมื่อนาย ก มรณกรรม หรือมีชวี ิตอยูรอดจนครบสัญญา
ข.จะไดรบั เงิน 8,800 ในวันที่มาเวนคืนกรมธรรม
ค.จะไดรับเงิน 10,800 ในวันที่มาเวนคืนกรมธรรม
ง.จะไดรับเงิน 10,800 เมื่อ นาย ก มรณกรรม หรือมีชีวิตอยูร อดจนครบสัญญา
30.ถานาย ก.ชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 และมาขอเวนคืนวันที่ 1 มีนาคม 2558 จะ
ไดรบั เงินเวนคืนเทาไหร
ก.6,800 บาท
ข. 10,800 บาท
ค. 2,800 บาท
ง. 15,000 บาท
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31.ผูเอาประกันภัยถูกผูรบั ประโยชนฆาตายโดยเจตนา บริษัทประกันภัยจะจาย
ก.ไมตองจายเงินใด ๆ ตามสัญญา
ข.จายเงินเอาประกันภัย แกกองมรดกผูเ อาประกันภัย
ค.คืนเงินไถถอนกรมธรรม แกทายาทผูเ อาประกันภัย
ง.คืนเบีย้ ประกันภัย แกทายาทผูเอาประกันภัย
32.สัญญาประกันภัยมีคูสญ
ั ญาอยางนอย 2 ฝาย คือ
ก.ผูร ับประกันภัยฝายหนึง่ กับผูรบั ประโยชนฝายหนึ่ง
ข.ผูร ับประกันภัยฝายหนึง่ กับผูเอาประกันภัยฝายหนึง่
ค.ผูร ับประกันภัยฝายหนึง่ กับตัวแทนประกันชีวิตฝายหนึ่ง
ง.ผูร ับประกันภัยฝายหนึ่งกับนายหนาประกันชีวิตฝายหนึ่ง
33.ผูเอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายถึง
ก.คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย
ข.คูสญ
ั ญาฝายวึ่งตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน
ค.บุคคลผูพ
 ึงจะไดรบั คาสินไหมทดแทน
ง.บุคคลผูจะพึงไดรบั เบี้ยประกันภัย
34.นายก.ทําสัญญาประกันชีวิตโดยใหนาง ข.ภริยาเปนผูรบั ประโยชนและมอบกรรมไวใหนาง ข.ไวตอมา นาง ข.
ทะเลลาะกับ นาย ก. เนือ่ งจากรูวา นาย ก.ไปมีภริยานอย และกําลังจะเปลีย่ นใหลกู ของภริยานอยเปนผูร บั
ประโยชนในกรมธรรมแทน นาง ข.จึงสงจดหมายแจงบริษัทรับประกันชีวิตหามบริษัทรับแกไขเปลี่ยนแปลงผูร ับ
ประโยชน ตอมาภายหลัง นาย ก.มาติดตอบริษัทและแจงให ด.ช.แดง ซึ่งเปนบุตรตนกับภริยานอยเปนผูร ับ
ประโยชนแทน บริษัทเห็นวา ดช.แดงเปนทายาทนายก.เปนผูมสี วนไดเสียจึงออกบันทึกสลักหลังให นาย ก. ไว
หลังจากนั้น 1ป นายก.เสียชีวิต บริษทั ไดจายเงินใหแก ดช.แดง เปนการถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือไม
ก.ถูกตองแลว เพราะ นาย ก.เปนเจาของกรมธรรมและ ดช.แดงเปนบุตรมีสิทธิเปนผูรับประโยชนสามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงเจตนาได
ข.ถูกตองแลว เพราะไดมกี ารแจงแกไขเปลี่ยนแปลงถูกตองตามเงื่อนไขสัญญาและบริษทั ยินยอมแลว
ค.ไมถูกตอง เพราะ นาง ข.มีสิทธิเปนผูรบั ประโยชนอยูกอน และไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนแลว แมวา
เจาของกรรมธรรมก็เปลี่ยนแปลงไมได
ง.ไมถูกตอง เพราะตองจายใหทั้ง นาง ข. และ ดช.แดง เพราะทั้งสองตางก็มีสิทธิเปนผูรบั ประโยชนทั้งคู
35.ผูเอาประกันภัยกับผูร ับประโยชนจะเปนบุคคลคนเดียวกันไดหรือไม เพราะเหตุใด
ก.ได เพราะกฎหมายระบุไว
ข.ไมได เพราะกฎหมายหามไว
ค.ไมได เพราะไมถูกตองตามหลักการประกันภัย
ง.ไดหรือไม แลวแตบริษทั จะอนุมัติใหเปนราย ๆ ไป
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36.บุคคลใดตอไปนี้ ไมสามารถขอเอาประกันชีวิตเองโดยลําพัง
ก.พระภิกษุ
ข.ผูเยาว
ค.คนพิการ
ง.ถูกทุกขอ

37.ในสัญญาประกันภัย เมือ่ ผูเอาประกันภัยมีสว นไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว ยอมเกิดผลผูกพันคูสัญญาได
ในกรณีทสี่ ามีทําสัญญาประกันชีวิตใหภรรยา โดยระบุสามีเปนผูร ับประโยชน ตอมาไดหยาขาดจากการสมรสดังนี้
สัญญามีผลเชนไร
ก.สัญญาไมมีผลผูกพันตอไป เพราะไดหยาขาดจากกันแลว
ข.สัญญาไมมีผลผูกพัน เพราะไมมีสว นไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ค.สัญญามีผลผูกพันตอไป เพราะสวนไดเสียเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาในขณะที่ทําสัญญาประกันภัยเปน
สําคัญ
ง.สัญญามีผลผูกพัน แตตองเปลียนผูรบั ประโยชน
38.กรมธรรมประกันภัยนั้นกฎหมายไมไดบัญญัติวาตองมีรายชื่อของใคร
ก.ผูร ับประกัน
ข.ผูเอาประกัน
ค.ผูร ับประโยชน
ง.ผูร ับประกันรวมกับผูเอาประกัน
39.นายก.ขอทําประกันชีวติ กับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง โดยปกความจริงวาตนไมเคยปวยเปนโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งบริษัทถือวาเปนโรคที่จะไมรบั ประกันชีวติ ตอมานาย ก.ถึงแกกรรมโดยสาเหตุอื่นอันไมใชเนื่องจาก
ความดันโลหิตสูงแตอยางใด ดังนี้
ก.บริษัทบอกลางโมฆียะกรรมไมได ถือวาสัญญาสมบูรณ
ข.บริษัทบอกลางโมฆียะกรรมได เพราะสัญญาเปนโมฆียะ
ค.บริษัทบอกลางโมฆียะกรรมไมได เพราะ นากย ก.ถึงแกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ
ง.บริษัทบอกลางโมฆียะกรรมไมได ถาผูร ับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยไมยนิ ยอม
40.ชวงเวลาใดที่ผูเอาประกันภัยตองเปดเผยขอความจริงในการทําสัญญาประกันภัย
ก.เริ่มตั้งแตที่ทําคําเสนอขอเอาประกันภัย และมีหนาที่ตลอดไปจนกวาผูร ับประกันไดสนองรับคําเสนอขอเอา
ประกันภัย
ข.เริม่ ตังแตที่ทําคําเสนอขอเอาประกันภัยและมีหนาทีต่ ลอดไปสําหรับโรครายแรงหรือขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญทีค่ วรบอกใหแจง
ค.เริม่ ชวงเวลาใดก็ไดขึ้นอยูกับความตกลงของคูสัญญา
ง.เริม่ ตั้งแตเสนอขอเอาประกันภัยจนถึงลงลายมือชื่อในใบคําขอเอาประกัน
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41.ตัวแทนประกันชีวติ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ประกันชีวติ (ฉบับที่
2) พ.ศ.2551 หมายถึง
ก.ผูซ ึ่งชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษทั โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนั้น
ข.ผูซ ึ่งบริษทั มอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษทั
ค.ผูซ ึ่งจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษทั
ง.ผูชี้ชองใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวติ กับบริษัท
42.ผูที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตมาแลวจะตอง
รอ ใหพน ระยะเวลากี่ปจึงสามารถขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตไดอีก
ก.สองป
ข.สามป
ค.สี่ป
ง.หาป
43.นางสาวฟา ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2541 ดังนี้ใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวติ ของนางสาวฟา จะมีอายุถึงเมื่อใด
ก. วันที่ 31 กันยายน 2542
ข. วันที่ 2 กันยายน 2542
ค.วันสิน้ ปปฏิทินของปที่ออกใบอนุญาต
ง.หาป นับแตวันออกใบอนุญาต
44.บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดลวงหนาใหแกบุคคลใดเปนคานายหนาหรือคาตอบแทน
สําหรับงานที่จะทําแกบริษัทไดหรือไม
ก.ไมได เพราะพระราชบัญญัติประกันชีวติ หามไว
ข.ไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ค.ได เพราะพระราชบัญญัติประกันชีวติ ไมไดหามไว
ง.ไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
45.เงินที่ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไมไดมาขอรับจากบริษทั ฯ จนพนกําหนดอายุความ ผลจะเปนอยางไร
ก.สงเขากองทุนประกันชีวติ
ข.บริษัทประกันชีวติ เก็บไวเปนกองทุนพัฒนาในบริษทั
ค.เก็บไวเปนกองทุนเพื่อพัฒนาสมาคมประกันชีวติ ไทย
ง.ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
46.ในกรณีทบี่ ริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอควาที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ผู
เอาประกันภัยหรือผูร ับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย มีสิทธิเลือใหบริษทั ตองรับผิดชอบอยางไร
ก.รับผิดชอบในการชําระหนี้ ตามกรมธรรมประกันภัยหรือขอความที่บริษทั ออกให
ข.รับผิดชอบตามแบบหรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได
ค.ไมตองรับผิดชอบตามแบบหรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได
ง. ถูกทั้ง ขอ ก และ ข
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47.กรมธรรมประกันภัยรวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกัภัยทีบ่ ริษัทออกใหแกผูเอา
ประกันภัย ตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด
ก.นายทะเบียน
ข.รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค.ปลัดกระทรวงการคลัง
ง.ถูกทั้งขอ ก และ ขค
48.ผูใดกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวติ โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตองระวังโทษ
ก.จําคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไมเกิน หาหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข.จําคุกไมเกิน หกเดือน หรือ ปรับไมเกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค.จําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือ ปรับไมเกิน หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง.จําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือ ปรับไมเกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

49.บริษัทจะมอบอํานาจใหตวั แทนประกันชีวิตจายจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไวใหกับผูเ อาประกันภัยหรือผูร ับ

ประโยชนไดหรือไม
ก.ได เพราะ พระราชบัญญัติ พ.ศ.2535 แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่2)พศ.2551
มิไดหามไว
ข.ได เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากทะเบียน
ค.ไมไดเพราะราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่2)พ.ศ.
2551หามไว
ง.ได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
50.หากนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบโครงการแกไขฐานะเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตบริษทั ประกันชีวติ
จะตองอุทรณตอนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน
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เฉลย Exit poll
ขอสอบจากสนามสอบจริง 50 ขอ
1. ค
2. ก
3. ค
4. ก
5. ง
6. ข
7. ข
8. ค
9. ค
10. ค
11. ง
12. ค
13. ก
14. ง
15. ข
16. ค
17. ข
18. ข
19. ค
20. ค
21. ก
22. ข
23. ก
24. ค
25. ก

26. ข
27. ค
28. ก
29. ข
30. ก
31. ค
32. ข
33. ก
34. ค
35. ก
36. ข
37. ค
38. ค
39. ข
40. ก
41. ข
42. ง
43. ข
44. ก
45. ก
46. ง
47. ก
48. ก
49. ค
50. ก
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ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1
1) ในขณะนี้ปญ
 หาของตัวแทนประกันชีวติ ที่เกิดขึ้นมากที่สดุ คือการที่เก็บเบี้ยประกันภัยแลวไมสงเขาบริษัท ถาทาน
เปนตัวแทนประกันชีวติ ที่มีความมุงมั่นในอาชีพทานจะชวยแกไขปญหาดังกลาวอยางไร
ก. ไมกระทําพฤติกรรมดังกลาว
ข. มีความซื่อสัตยตอผูเอาประกันภัย บริษัทและเพื่อนรวมอาชีพ
ค. พยายามแกไขภาพพจน ดวยการชักชวนเพื่อนรวมอาชีพไมใหกระทําพฤติกรรมดังกลาว
ง. ถูกทุกขอ
2) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวติ แหงหนึ่ง มีผลงานเพิ่มขึน้ ทุกป เพราะนาย ก. มี
ความสามารถอธิบายถึงประโยชนของการประกันชีวติ และสิทธิประโยชนที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับจากการทํา
ประกันชีวติ กับทั้งยังเปนผูต ดิ ตามใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางสม่ําเสมอ เพราะนาย ก. มีหลักในการทํางาน
ที่วา เงินคืองานบันดาลสุข การรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัยเปนหนาที่ทสี่ ําคัญของการเปนตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ดี นาย ก. จะกระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูเอาประกันภัย โดยแจงทางสถานพยาบาลใหทําเอกสารเบิกจายเงิน
ใหเต็มที่ตามสิทธิในสัญญาประกันภัย ทานคิดวานาย ก.
ก. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ที่ดี สมควรยึดถือเปนตัวอยาง
ข. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ที่ดี แตไมสมควรยึดถือเปนตัวอยาง
ค. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ที่ดี เพราะชวยรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
ง. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ที่ไมดี สมควรที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต
3) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตไดชักชวนใหนาย ข. เพื่อนของตนทําประกันชีวติ และในใบคําขอเอาประกันชีวิต
นาย ข. กรอกขอมูลวามีบิดาปวยเปนโรครายแรงระยะเริ่มตน นาย ก. รูด ีวาเพื่อนผูน ี้ตองดูแลบิดาทุกวันอยาง
ใกลชิด และเห็นวาเพื่อนๆ ไมรูเรื่องการปวยของบิดานาย ข. จึงเปนหวงเพื่อนคนอื่นๆ ซึ่งรับประทานอาหารกับ
นาย ข. ทุกวัน และกลัววาเพือ่ นอาจมีโอกาสรับเชื้อโรคจาก นาย ข. จึงบอกกลาวแกเพื่อนๆ การกระทําของนาย ก.
ผิดหรือถูกตามจรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวติ เพราะอะไร
ก. ผิด เพราะวาเปดเผยความลับของผูเอาประกันภัยตอบุคคลภายนอก
ข. ถูก เพราะวามีความซื่อสัตยและจริงใจตอเพื่อนรวมอาชีพ
ค. ผิด เพราะวามีพฤติกรรมที่ตงั้ ใจยั่วยุใหเกิดความรังเกียจเพื่อน
ง. ผิด จรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวต
ิ ตามเหตุผลที่กลาวถึงในขอ ก. และ ขอ ค. รวมกัน
4) เพราะเหตุใดการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพื่อการพิจารณารับประกันภัย
หรือเพื่อความสมบูรณแหงกรมธรรม เปนหนึ่งในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวติ
ก. เพราะขอมูลที่เปนสาระสําคัญของผูเอาประกันภัย เชน ประวัติสขุ ภาพ เปนขอมูลทีจ่ ําเปนสําหรับการ
พิจารณาของบริษัทวาจะรับประกันภัยหรือไม และจะกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอยางไร
ข. การชวยเหลือปกปดความจริงอันเปนสาระสําคัญของผูเอาประกันภัย หากบริษทั ทราบความจริงใน
ภายหลังอาจใชสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม ทําใหลกู คาไมไดประโยชน จากการทําประกันชีวิต
ค. การชวยปกปดขอมูล เพียงเพื่อหวังคาบําเหน็จเปนการไมซื่อสัตยทั้งตอตัวแทนเองตอผูเอาประกันภัย
และตอบริษัท และทําลายภาพพจนของธุรกิจโดยสวนรวม
ง. ถูกทุกขอ
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5) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดชกั ชวนใหนาย ข. ใหทําประกันชีวิตที่มที ุนประกันชีวิตสูงและซื้อสัญญาเพิม่ เติม
คารักษาพยาบาลอีกดวย จนนาย ข. ไมมนั่ ใจวาตนสามารถจายคาเบี้ยประกันภัยไดหรือไม อยากทราบวาการ
กระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวติ อยางไร
ก. ไมผด
ิ เพราะชวยใหนาย ข. ผูเอาประกันภัยไดรบั ความคุม ครองอยางเพียงพอ
ข. ไมผด
ิ เพราะชวยใหกิจการของบริษัททีต่ นสังกัดเจริญเติบโต
ค. ผิด เพราะผูเอาประกันภัยอาจไมจําเปนในความคุมครองตามที่ตวั แทนจัดหาให
ง. ผิด เพราะใหผเู อาประกันภัยทําประกันเกินความสามารถในการชําระเบีย้ ประกันภัย
6) คุณสมบัตขิ องการเปนตัวแทนประกันชีวิตขอหนึ่งบอกวา ตัวแทนประกันชีวิตตองมีความซื่อสัตย จริงใจตอผูเอา
ประกันภัยและเพื่อนรวมอาชีพ ขอใดตอไปนี้ที่จะแสดงใหเห็นวา ตัวแทนประกันชีวติ มีความจริงใจในการชวยเหลือ
ผูเอาประกันภัย แตประพฤติผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของผูประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวติ
ก. ผูเอาประกันภัยยังไมมีเงินชําระเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป จึงเสนอใหความชวยเหลือโดยการพาผูเอา
ประกันภัยไปกูเ งินจากบริษัท เพื่อนํามาชําระเบี้ยประกันภัย
ข. ไปบริการเก็บเบี้ยประกันภัยทุกงวดอยางสม่ําเสมอ และคอยใหความชวยเหลือในการติดตอกับบริษทั
แทนผูเอาประกันภัย
ค. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ที่มีอดุ มการณวาตองสรางสรรคสังคม และหาวิถีทางที่จะใหกลไกของการ
ประกันชีวติ ไดรับใชสังคมมากที่สดุ โดยการชักชวนใหครอบครัวที่มรี ายไดนอยทําประกันชีวิตที่มีแต
ความคุมครองการเสียชีวติ เทานั้น เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่ํา
ง. ผูขอเอาประกันชีวิตมีภาระตองใชเงินมากในขณะที่จะตองจายเบี้ยประกันภัยงวดแรกจึงใหความ
ชวยเหลือ โดยการลดเงินคาบําเหน็จจากเบี้ยประกันชีวติ ใหครึ่งหนึ่งเพื่อเปนการจูงใจใหทําประกันชีวิต
7) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หนึ่ง จํากัด ตอมานาย ข. ไดชกั ชวนใหยายบริษทั ประกันชีวิตมาเปน
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท สอง จํากัด และ นาย ก. ไดแนะนําผูเอาประกันภัยของบริษัท หนึ่ง จํากัด ใหยกเลิก
กรมธรรมเดิม เพื่อทําสัญญาประกันชีวิตใหมกับบริษทั สอง จํากัด จงพิจารณาขอความขางลางนี้ ขอใดถูกตอง
ก. การกระทําของนาย ก. เชนนี้ไมถกู ตอง เพราะผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
ข. นาย ก. กระทําเชนนี้ถูกตอง เพราะเปนการชวยใหบริษัท สอง จํากัด ขยายธุรกิจไดดขี ึ้น
ค. การกระทําของนาย ก. เชนนี้ไมถกู ตอง เพราะทําใหผูเอาประกันภัยของบริษัท หนึ่ง จํากัด เสียผลประโยชน
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค.
8) นาย ก. และนางสาว ข. เปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัทประกันชีวติ แหงหนึ่ง ตอมา นาย ก. ขัดใจกับนางสาว ข.
ทําใหนางสาว ข. ยายไปเปนตัวแทนของบริษัทประกันชีวติ อีกบริษทั หนึง่ วันหนึ่ง นาย ก. ไดติดตอขายประกันชีวิต
ใหกับ นาย ค. และทราบวา นางสาว ข. ก็ไดมาติดตอขายประกันชีวติ ใหกับนาย ค. ดวย นาย ก. จึงบอกแกนาย ค.
วา นางสาว ข. เปนคนโกหกเชื่อถือไมได การกระทําดังกลาวถือวาผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม
ก. ไมผด
ิ เพราะวา นาย ก. กลัววา นาย ค. จะถูกนางสาว ข. หลอก
ข. ผิด เพราะนาย ก. พูดใสราย นางสาว ข. เปนการกลาวทับถมตัวแทนคนอื่น
ค. ไมผด
ิ เพราะวา นาย ก. ไมไดใสราย นางสาว ข. นางสาว ข. นิสยั ไมดีจริงๆ
ง. ผิด เพราะ นาย ก. โกรธ นางสาว ข. จึงพูดใสรายกัน
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9) นางสาวชบา เปนตัวแทนประกันชีวติ นางสาวชบา เห็นวาการเปนตัวแทนขายประกันชีวิตตองพูดเกงดวยจึงจะ
สามารถจูงใจลูกคาได จึงไดชักชวนนางสาวสรอยทอง ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนฝกพูดแตนางสาวสรอยทอง
ไมสนใจโดยมองวาไมจําเปนและเสียเวลา นางสาวชบา จึงไปสมัครเรียนโดยลําพังจนไดรบั ประกาศนียบัตรรับรอง
คุณวุฒิและมีทักษะทีด่ ีขนึ้ จงพิจารณาวาขอความขางลางนี้ขอใดถูกตองที่สุด
ก. นางสาวชบา ควรสนใจวิชาการประกันภัยและรายละเอียดตางๆ ในกรมธรรมมากกวาเพื่อประโยชนใน
การอธิบายใหผูเอาประกันภัยเขาใจ
ข. นางสาวชบา ควรเนนเฉพาะการศึกษารายละเอียดกรมธรรมและเทคนิคการขาย เพื่อเปนตัวแทนขาย
ประกันชีวติ ทีม่ ีประสิทธิภาพ
ค. นางสาวชบา มีความคิดถูกตอง เพราะการเปนตัวแทนฯ ตองใชทั้งศาสตรและศิลปตวั แทนฯจึงตอง
หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ทั้งความรูทางวิชาการประกันชีวิตและความรูอ ื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ง. นางสาวสรอยทอง ถูกตอง เพราะตัวแทนประกันชีวต
ิ ตองเนนสนใจในเรื่องเทคนิคการขาย
10) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตซึ่งบริการลูกคาของตนเองดีมาก แตนาย ก. มีนสิ ัยเจาชู และมี ภรรยาหลาย คน
พฤติกรรมของนาย ก. นี้ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตหรือไม
ก. ผิด เพราะไมไดประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
ข. ไมผด
ิ เพราะนาย ก. ยังใหบริการทีด่ ีแกลกู คาอยางสม่ําเสมอ
ค. ไมผด
ิ เพราะเรื่องงานและเรือ่ งสวนตัวตองแยกออกจากกัน
ง. ผิด เพราะเมื่อมีพฤติกรรมเชนนี้ ก็จะมีคาใชจายมาก อาจเปนผลกอใหเกิดการทุจริตในเรื่องเงินได
11) ขอตอไปนี้ขอใดคือความหมายของการเสี่ยงภัย ในแงของการประกันชีวิต
ก. ความเปนไปไดที่จะประสบอุบัติเหตุทําใหเสียชีวิต
ข. โอกาสที่จะเสียชีวิตกอนวัยอันควรเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บ
ค. ความเปนไปไดที่ทุกคนจะประสบกับการสูญเสียรายไดในอนาคต
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
12) ความหมายของการประกันชีวิตคือขอใด
ก. วิธีการรวมกันปองกันภัยที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
ข. วิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนือ่ งจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
ค. วิธีการขจัดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ง. วิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนือ่ งมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
13) บุคคลที่ตอ งการความคุมครองในขณะเดินทางไปทํางานตางจังหวัดในชวงเวลาสัน้ ๆ ควรประกันชีวิตแบบใด
ก. แบบชั่วระยะเวลา
ข. แบบตลอดชีพ
ค. แบบเงินไดประจํา
ง. ง.แบบสะสมทรัพย
14) การประกันชีวิตแบบใดที่สามารถนําเบี้ยประกันภัยไปหักลดหยอนคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
ก. แบบสะสมทรัพย 20/15
ข. แบบชั่วระยะเวลา 5 ป
ค. แบบตลอดชีพ ชําระเบี้ยประกันภัย 10 ป
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค.
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1 หนา 3 จาก 10

15) เงินปนผลสําหรับกรมธรรมชนิดมีเงินปนผล ไดมาจาก
ก. อัตรามรณะทีต
่ ่ํากวาอัตรามรณะที่ใชในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
ข. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยคาดคะเนที่ใชในการคํานวณอัตราเบี้ย
ประกันภัย
ค. อัตราคาใชจายที่ใชคํานวณเบี้ยประกันภัยที่ต่ํากวาอัตราคาใชจายที่วางแผนไว
ง. ถูกทุกขอ
16) ผูเอาประกันภัยไดทําประกันชีวิตและซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุมครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
เมื่อผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทําใหสญ
ู เสียขาทั้ง 2 ขาง และอีก 5 วันตอมาก็เสียชีวิต ดังนั้นบริษัทจะจายเงิน
ใหผรู ับประโยชนเปนจํานวนเงินเทาใด
ก. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
ข. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยและจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
ค. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยและ 2 เทาของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ เนื่องจากถาผูเอา
ประกันภัยสูญเสียอวัยวะตั้งแต 2 แหงขึน้ ไป ก็จะไดจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุอีกทั้งผูเอา
ประกันภัยก็มาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ดังนัน้ บริษัทจะตองจาย 2 เทาของจํานวนเงินเอาประกันภัย
อุบัติเหตุรวมกับจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. จายจํานวนเงินเอาประกันภัย
17) โดยทัว่ ไปในสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพนัน้ บริษัทจะไมจายผลประโยชนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับการ
รักษาพยาบาลในฐานะคนไขในโรงพยาบาล หากผูเอาประกันภัยเจ็บปวยภายในกําหนดกี่วนั นับแตวันทําสัญญา
หรือวันตออายุสัญญา
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 75 วัน
18) โดยทั่วไปขอใดตอไปนี้ที่ทําใหการพิจารณารับประกันชีวติ กลุม แตกตางจากการพิจารณารับประกันชีวิตประเภทสามัญ
โดยการประกันชีวิตกลุม
ก. ไมตองตรวจสุขภาพของผูเอาประกันภัย
ข. ไมพิจารณาจํานวนเงินเอาประกันภัย
ค. ไมพิจารณาลักษณะของงาน
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.
19) นาย ก. มีสุขภาพไมสมบูรณ แตบริษทั สามารถรับประกันชีวิตได โดยเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษตอมา นาย ก.
มีสุขภาพสมบูรณแลว
ก. นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษตลอดอายุสญ
ั ญา
ข. นาย ก. ไมตองชําระเบี้ยประกันเพิ่มพิเศษอีก เพราะสุขภาพสมบูรณแลว
ค. นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจนกวาบริษัทจะพอใจ
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1 หนา 4 จาก 10

20) นาย ก. ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 20/20 ชําระเบี้ยประกันภัยรายป ปละ 10,000 บาท ถานาย ก. จะขอชําระ
เบี้ยประกันภัยต่ํากวาอัตราทีบ่ ริษัทกําหนด ไดหรือไม
ก. ได เพราะกรรมการบริษัทใหความยินยอม
ข. ได เพราะตัวแทนประกันชีวต
ิ ยินยอมลดเบี้ยประกันชีวติ ให
ค. ไมได เพราะบริษัทตองขายตามอัตราเบีย้ ประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ง. ไมได เพราะตัวแทนประกันชีวิตจะไดคาบําเหน็จนอยลง
21) นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย 20/14 และซื้อสัญญาเพิม่ เติมคุมครองอุบัติเหตุจากการ
เสียชีวิต ดังนัน้ นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยอยางไร
ก. เบี้ยประกันชีวต
ิ พรอมเบี้ยประกันภัยอุบตั ิเหตุ ตั้งแตป 1-14
ข. เบี้ยประกันชีวต
ิ พรอมเบี้ยประกันภัยอุบตั ิเหตุ ตั้งแตป 1-20
ค. เบี้ยประกันชีวต
ิ ตั้งแตปท ี่ 1-14 และเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ ตั้งแตป 1-20
ง. เบี้ยประกันชีวต
ิ ตั้งแตปท ี่ 1-14
22) นาย ก. ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 15/10 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชําระเบี้ยประกันภัยราย
งวด 3 เดือน กรมธรรมเริ่มมีผลบังคับเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2530 ชําระเบี้ยประกันภัยถึงปที่ 3 งวด 3 และ นาย ก.
มาขอเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2534 นาย ก. จะไดรับเงินเทาไร (มูลคาเวนคืนเงินสด ณ
สิ้นปกรมธรรมที่ 3 = 96 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มูลคาเวนคืนเงินสด ณ
สิ้นปกรมธรรมที่ 4 = 157 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
ก. 9,600 บาท
ค. 14,175 บาท
ข. 15,700 บาท
ง. 11,125 บาท
23) เมื่อผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว 2-3 ปขึ้นไป จนเกิดมูลคาเงินสด ผูเอาประกันภัยมีสิทธิ
ก. ขอเวนคืนกรมธรรมหรือเปลีย่ นเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ
ข. ขอกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน
ค. ขอยกเลิกกรมธรรมและรับเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคืน
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
24) การตออายุกรมธรรมจะมีผลบังคับสมบูรณเมื่อใด
ก. ผูเอาประกันภัยไดทําหนังสือไปยังบริษัทแลว
ข. เมื่อแสดงหลักฐานเกี่ยวกับสุขภาพแลว
ค. โทรศัพทแจงใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตทราบแลว
ง. เมื่อไดรบั อนุมต
ั ิจากบริษทั แลว
25) เมื่อผูเอาประกันภัย บอกเลิกสัญญาประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย 20/20 ภายหลังกรมธรรมมีอายุครบ 3 ป
บริษัทจะจายเงินจํานวนหนึ่งคืนใหเทากับ
ก. เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดจายมาแลวทั้งหมด
ข. มูลคาเวนคืนเงินสด
ค. มูลคาใชเงินสําเร็จ
ง. เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดจายมาแลวทั้งหมด หักดวยคาใชจายของบริษัท
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1 หนา 5 จาก 10

26) ถาหากวาผูรับประโยชนไมทราบถึงความตายของผูเอาประกันภัย หรือไมทราบวามีการประกันภัย ในกรณีเชนนี้
จะตองแจงใหบริษัททราบภายในกี่วนั นับแตวันทีท่ ราบถึงความตายหรือวันที่ทราบวามีการประกันภัย
ก. 7 วัน ก. 10 วัน
ค. 14 วัน
ง. 30 วัน
27)

28)

สัญญาประกันชีวิตทีร่ ะบุใหเจาหนี้เปนผูรบั ประโยชน และเจาหนีไ้ ดรับมอบกรมธรรมจากผูเอาประกันภัยแลว
และไดบอกกลาวเปนหนังสือแจงใหบริษทั ทราบวาตนจํานงจะถือเอาประโยชนแหงสัญญาประกันชีวติ นั้น หากผูเอา
ประกันภัยตองการโอนประโยชนแหงสัญญาประกันชีวติ นั้นใหแกภรรยาที่เพิ่งแตงงานจะไดหรือไม
ก. โอนได แตตองไดรับความยินยอมจากบริษัทที่รบั ประกันภัยกอน
ข. โอนได โดยไมตองไดรบั ความยินยอมจากใคร
ค. โอนได แตตองไดรับความยินยอมจากผูร บั ประโยชนกอน
ง. โอนไมได
บุคคลที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ จะทําประกันชีวิตไดหรือไม
ก. ทําไดเพราะเปนสิทธิสว นบุคคล
ข. ทําได โดยไดรบั ความยินยอมจากบิดา มารดา
ค. ทําไมได นอกจากไดรบั ความยินยอมจากบริษัท
ง. ทําไมได เพราะยังไมบรรลุนิตภ
ิ าวะ
ตารางที่ 6
สิ้นปกรมธรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มูลคาเวนคืน
เงินสด
0
54
148
233
333
448
550
677
919
1000

มูลคาใชเงิน
สําเร็จ
0
81
212
318
432
553
644
753
863
1000

ป
0
8
7
6
5
4
3
2
1
0

การขยายเวลา
วัน
225
-

เงินเหลือ
121
250
380
522
625
746
862
1000

29) นาย ก. ทําประกันชีวติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท จํานวนเงินเอา
ประกันภัยอุบตั ิเหตุ 100,000 บาท โดยชําระเบี้ยราย 3 เดือน เมื่อครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยในวันที่ 14
กุมภาพันธ 2538 นาย ก. ยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัย ตอมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538 นาย ก. ขอแปลง
กรมธรรมเปนการประกันภัยแบบขยายเวลา ไดหรือไม
ก. ไมได เนื่องจาก นาย ก. ยังมิไดชําระเบี้ยประกันภัยที่คางอยู
ข. ได โดยขยายระยะเวลาได 7 ป และมีเงินคืนเมื่อครบกําหนดสัญญาเทากับ 12,100 บาท
ค. ได โดยขยายระยะเวลาได 7 ป และมีเงินคืนเมื่อครบกําหนดสัญญาเทากับ 24,200 บาท
ง. ไมได เนื่องจากบริษทั ไดทําการกูเงินอัตโนมัติเพื่อชําระเบี้ยประกันภัยใหแลว

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1 หนา 6 จาก 10

30) นาย ก. เริ่มทําประกันชีวิตเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2533 จํานวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท จํานวนเงินเอา
ประกันภัยอุบตั ิเหตุ 100,000 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2538 นาย ก. ขอกูเงินโดยมีกรมธรรมเปน
ประกันจากบริษัทไดจํานวนเทาใด
ก. 99,900 บาท ข. 133,200 บาท
ค. 129,600 บาท
ง. 172,800 บาท
31) คําวาผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายความถึง
ก. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งให
ข. ตัวแทนผูไดรบั มอบอํานาจหรือนายหนา
ค. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน
32) จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ผูรบั ประกันภัยจะตองใชใหกับผูเอาประกันภัย หรือผูร ับประโยชน เมื่อมีการมรณะ หรือ
เมื่อครบสัญญาครบอายุ จะตองใชใหอยางไร
ก. ใชใหเปนเงินจํานวนเดียวตามจํานวนเงินซึง่ เอาประกันภัยไว
ข. ใชใหเปนเงินรายปตามกําหนดระยะเวลาที่กาํ หนดไวในสัญญา
ค. ใชใหตามที่ผรู บั ประกันภัยเห็นสมควร
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และขอ ข.
33) ลักษณะสําคัญประการหนึง่ ของสัญญาประกันชีวติ คือ
ก. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยฐานะของผูเอาประกันภัย
ข. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของผูเอาประกันภัย
ค. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยสาเหตุของการตาย หรือลักษณะของบาดแผลเปนสําคัญ
ง. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความเปนเจาหนี้ลูกหนี้ตอกัน
34) บุคคลที่ผเู อาประกันภัยระบุใหเปนผูรบั ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยแลว ภายหลังผูเอาประกันภัยจะเปลี่ยน
ผูรับประโยชนตามกรมธรรมเปนบุคคลอืน่ ไดหรือไม
ก. ไดทุกกรณี
ข. โดยทั่วไปเปลีย่ นได บางกรณีเปลีย่ นไมได
ค. ไมได
ง. โดยทั่วไปเปลีย่ นไมได บางกรณีเปลี่ยนได
35) เมื่อผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยตกลงทําสัญญาประกันภัยแลวผูร ับประกันภัยจะตองสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือไม
ก. ตองสงมอบกรมธรรมให ถาผูเอาประกันภัยรองขอ
ข. ตองสงมอบกรมธรรมให แมผูเอาประกันภัยจะไมรองขอ
ค. จะสงมอบใหหรือไม ยอมแลวแตผรู ับประกันภัย
ง. จะสงมอบใหหรือไมกไ็ ด เนื่องจากกฎหมายไมไดบังคับไว
36) คูหมั้นจะเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันไดหรือไม
ก. ได เพราะถือวามีสวนไดเสียในชีวิตซึ่งกันและกัน
ข. ยังไมไดจนกวาจะไดทําการสมรสแลวโดยชอบดวยกฎหมาย
ค. ไมไดจนกวาจะไดอยูกินดวยกันฉันทสามีภรรยา
ง. ไมมขี อใดถูก
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1 หนา 7 จาก 10

37) นายศักดิ์ ทําสัญญาประกันชีวติ โดยกรอกในใบคําขอเอาประกันภัยวาในรอบหนึง่ ปที่ผานมากอนขอเอาประกัน
ชีวิตตนไมเคยเขารับการรักษาพยาบาลที่ใดมากอน ซึ่งความจริงนายศักดิ์เคยเขารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลตํารวจเพราะถูกมีดบาด ซึ่งไมกระทบกระเทือนตอความเสีย่ งภัยของนายศักดิ์แตอยางใด เมื่อบริษัท
ทราบความจริง บริษัทจะมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาไดหรือไม
ก. บอกเลิกสัญญากับนายศักดิ์ได โดยไมตองคืนเงินใดๆ ใหนายศักดิ์
ข. บอกเลิกสัญญาประกันชีวต
ิ กับนายศักดิ์ โดยตองคืนเบี้ยประกันภัยใหนายศักดิ์
ค. บอกเลิกสัญญาประกันชีวต
ิ กับนายศักดิ์ โดยตองคืนเบี้ยประกันภัยพรอมดอกเบีย้ ใหนายศักดิ์
ง. ไมมสี ิทธิใดๆ เพราะการปกปดความจริงหรือแถลงเท็จดังกลาวไมมีผลกระทบกระเทือน
ตอความเสี่ยงภัยใดๆเลย
38) เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกกรรม บุคคลที่จะสามารถแจงใหบริษัททราบถึงการมรณะ คือ
ก. ผูรับประโยชน
ค. ตัวแทนประกันชีวิต
ข. ทายาทของผูเอาประกัน
ง. ถูกทุกขอ
39) ถาอายุของผูเอาประกันภัยคลาดเคลือ่ นจากความเปนจริง ผลของสัญญาจะเปนอยางไร
ก. สัญญาเปนโมฆะ
ข. สัญญาเปนโมฆีฆะ หากอายุที่แทจริงของผูเ อาประกันภัยอยูนอกพิกัดอัตราทางการคาปกติ
ค. สมบูรณโดยตองปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึน้ หรือลดเงินเอาประกันภัยลง
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
40) คํากลาวที่วา สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทน ถูกหรือไม
ก. ไมถูก
ข. ถูก
ค. ที่ถูกเปนสัญญาฝายเดียว
ง. ที่ถูกเปนสัญญาระหวางผูรบั ประกันภัย ผูเ อาประกันภัยและผูร ับประโยชน
41) นายสนธยาอายุ 18 ป ตาบอดตั้งแตกําเนิด นายสนธยาสามารถจะเปนตัวแทนประกันชีวติ ไดหรือไม
ก. ไมได เพราะพิการตาบอดจึงขาดคุณสมบัติ
ข. ไมได เพราะยังไมบรรลุนิตภ
ิ าวะ
ค. ได หากผานการสอบความรูเ กี่ยวกับการประกันชีวิต
ง. ได หากผูปกครองยินยอม
42) การยื่นคําขอตอใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ผูข อตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่ผูใดกําหนด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย
ง. นายทะเบียน
43) บริษทั ประกันชีวิตจะจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดลวงหนาใหแกบุคคลใดเปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับ
งานที่จะทําใหแกบริษทั ไดหรือไม
ก. ไมได เพราะ พระราชบัญญัติประกันชีวต
ิ หามไว
ข. ไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ค. ได เพราะ พระราชบัญญัติประกันชีวิตไมไดหามไว
ง. ไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1 หนา 8 จาก 10

44) ตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ไดกําหนดคุณสมบัตใิ นเรื่องของผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ อยางไร
ก. ตองมีอายุ 15 ป
ิ ิภาวะ
ค. บรรลุนต
ข. ตองมีอายุ 18 ป บริบรู ณ
ง. ไมมขี อใดถูก
45) ตัวแทนประกันชีวิตที่ถกู นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต อาจยื่นอุทธรณคําสั่งเพิก
ถอนไดภายในกําหนดเวลากีว่ ัน
ก. 15 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
ค. 60 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
ข. 30 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
ง. 90 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
46) ผูใดเปนผูก ําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. นายทะเบียน

47) ผูใดหากประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิต จะไดรับการยกเวนไมตองสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต
ก. ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก และศึกษาวิชาประกันชีวต
ิ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ข. ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโท และศึกษาวิชาประกันชีวิตไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ค. ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี และศึกษาวิชาประกันชีวต
ิ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ง. ถูกทุกขอ
48) นาย ก. ทําประกันชีวิตไวกับบริษัท ข. โดยมีนาย ค. เปนผูร ับประโยชน เมื่อนาย ก. เสียชีวติ นาย ค. ผูร ับ
ประโยชนมสี ิทธิไดรับการใชเงินจากบริษัทตามกรมธรรมประกันชีวติ ของนาย ก. แตนาย ค. มิไดใชสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวจากบริษัท ข. จนลวงพนอายุความแลว บริษัท ข. จะทําอยางไรกับเงินดังกลาว
ก. ใหบริษัท ข. เก็บเงินดังกลาวไว เพื่อเปนทุนสํารองในการจายใหกบั ผูเอาประกันภัยรายอื่นๆ
ข. ใหบริษัท ข. นําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ
ค. ใหบริษัท ข. นําสงเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันชีวิตไทย
ง. ใหบริษัท ข. นําสงเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันวินาศภัย
49) นายสมพงษไดรบั ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษทั ก. จํากัด และบริษัท ข. จํากัด นายสมพงษ
ประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัท ค. จํากัด อีกบริษทั หนึง่ ดังนี้ นายสมพงษจะตอง
ปฏิบตั ิอยางไร
ก. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จํากัด
ข. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จํากัด พรอมหนังสือแสดงความ
ตองการของบริษัท ค. จํากัด
ค. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จํากัด พรอมหนังสือแสดงความตองการ
ของบริษัท ค. จํากัด พรอมดวยหนังสือใหความยินยอมของบริษัท ก. จํากัดและบริษทั ข. จํากัด
ง. ถูกทุกขอ

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1 หนา 9 จาก 10

50) ในกรณีทบี่ ริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยที่แบบหรือขอความในกรมธรรมนนั้ มิไดรบั ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเลือกปฏิบตั ิได ดังนี้
ก. ใหบริษัทรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยที่บริษทั ออกให
ข. บอกเลิกสัญญาประกันภัย
ค. ใหบริษัทคืนเบีย้ ประกันภัยทัง้ หมด
ง. ถูกทุกขอ

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 1 หนา 10 จาก 10

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 2

1) นาง ก. และนางสาว ข. เปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัท หนึ่งประกันชีวิต จํากัด เรือ่ งปรากฏวา นาย ค.
ไดทําประกันชีวติ ไวกับนาง ก. ตอมานาง ก. ไมมาใหบริการนาย ค. ตอมานางสาว ข. ไดพบกับนาย ค. และ
ไดบริการนาย ค. แทนนาง ก. เปนอยางดี ตอมานาย ค. เห็นวานางสาว ข. เปนคนดีและไดบริการตนมานาน
จึงคิดตอบแทนนางสาว ข. โดยการทําประกันชีวติ กับ นางสาว ข. อีกกรมธรรมหนึ่ง และนางสาว ข. ก็รับ
ทําประกันภัยให ดังนี้ การกระทําของนางสาว ข. ถือวาผิดจรรยาบรรณตอเพือ่ นรวมอาชีพหรือไม
ก. ผิด เพราะนางสาว ข. ไดประโยชนจากลูกคาของตัวแทนคนอืน่
ข. ผิด เพราะนางสาว ข. แยงลูกคาของนาง ก. ซึ่งทํางานอยูบริษัทเดียวกัน
ค. ผิด เพราะนาย ค. ขอทําประกันภัยกับนางสาว ข. เอง
ง. ไมผิด เพราะการกระทําทั้งหมดของนางสาว ข. มิไดเปนการแยงลูกคาเลย
2) ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนประกันชีวิต ทานควรจะแนะนําผูเอาประกันภัย อยางไร
ก. แนะนําใหผูเอาประกันภัยเขาใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชนที่จะไดรับกอนลงชื่อในใบคําขอทําประกันชีวิต
ข. แนะนําใหผูเอาประกันภัยทําประกันชีวติ โดยมีจํานวนเงินเอาประกันชีวิตที่สูงมากเพือ่ จะไดประโยชนสูงสุด
ค. แนะนําใหผูเอาประกันภัยเขาใจวา ตัวแทนประกันชีวิตเปนผูต องรับผิดชอบในการเก็บเบี้ยประกันชีวิตทุกงวด
ง. ถูกทุกขอ
3) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ขายประกันชีวติ ใหกับ นางสาว ข. ซึ่งอยูขางบานและเปนเจาของรานขายอาหาร
จึงทําให นาย ก. ทราบวา นางสาว ข. เคยปวยเปนวัณโรค แตหายขาดมาปกวาแลว นาย ก. ไดบอกเรือ่ งดังกลาว
แกภรรยาและภรรยานาย ก. ไดบอกเพือ่ นบานในบริเวณเดียวกันใหทราบเรือ่ งทีน่ างสาว ข. เคยปวยเปนวัณโรค
ทําใหเพื่อนบานรังเกียจ ขายอาหารไดไมดี การกระทําเชนนี้ของ นาย ก. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม
ก. ผิด เพราะนําความลับของผูเอาประกันภัยไปเปดเผยตอบุคคลภายนอก
ข. ผิด เพราะทําให นางสาว ข. ประกอบอาชีพไมได อาจทําใหไมมีเงินสงเบี้ยประกันภัยกรมธรรมประกันภัย
จะขาดผลบังคับ
ค. ไมผิด เพราะ นาย ก. แคเลาใหภรรยาฟงเพือ่ ใหระมัดระวังในการซื้ออาหาร
ง. ไมผิด เพราะ นาย ก. กับภรรยาตามกฎหมายถือวาเปนบุคคลคนเดียวกัน ไมใชบุคคลภายนอก
4) เพราะเหตุใดการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพือ่ การพิจารณารับ
ประกันภัยหรือเพือ่ ความสมบูรณแหงกรมธรรม เปนหนึ่งในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต
ก. เพราะขอมูลที่เปนสาระสําคัญของผูเอาประกันภัย เชน ประวัตสิ ุขภาพ เปนขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การพิจารณาของบริษัทวาจะรับประกันภัยหรือไม และจะกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอยางไร
ข. การชวยเหลือปกปดความจริงอันเปนสาระสําคัญของผูเอาประกันภัย หากบริษทั ทราบความจริงใน
ภายหลังอาจใชสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม ทําใหลูกคาไมไดประโยชน จากการทําประกันชีวิต
ค. การชวยปกปดขอมูล เพียงเพือ่ หวังคาบําเหน็จเปนการไมซื่อสัตยทั้งตอตัวแทนเองตอ
ผูเอาประกันภัยและตอบริษัท และทําลายภาพพจนของธุรกิจโดยสวนรวม
ง. ถูกทุกขอ
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5) “นาย ก. ทําประกันชีวติ โดยการชักชวนของตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งเปนญาติกนั ดวยความเกรงใจแมวา
ตัวแทนประกันชีวติ จะทราบวานาย ก. ยังมีภาระรับผิดชอบคาใชจายประจําอืน่ ๆ อีกมากในฐานะหัวหนา
ครอบครัว และสามารถจายเบี้ยประกันภัยไดเพียงปละ 5,000 บาทเทานั้น แตตัวแทนประกันชีวติ บอกกับ
นาย ก. วาการทําประกันชีวติ เหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร เมือ่ ครบกําหนดระยะเวลาประกันภัยก็จะ
ไดเงินคืนหรือเมือ่ นาย ก. เกิดปญหาดานการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนไดแตไดเงินนอยกวาที่
นาย ก. ไดจายไป จึงใหนาย ก. ทําประกันภัย โดยจายเบีย้ ประกันภัย 10,000 บาท ตามคําแนะนําของ
ตัวแทนประกันชีวติ ” ทานคิดวาตัวแทนประกันชีวติ คนนี้ขาดจรรยาบรรณขอใด
ก. เสนอลดคาบําเหน็จเพือ่ จูงใจใหเอาประกันชีวิต
ข. แนะนําใหผูเอาประกันภัยทําประกันชีวติ เกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย
ค. ไมดาํ รงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี
ง. ไมมีขอใดถูก
6) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ชักชวน นาย ข. ซึ่งเปนเพือ่ นสนิทใหทําประกันชีวติ ถึงแมจะเปนเพือ่ นสนิท
นาย ก. ก็มิไดลดคาบําเหน็จใหกับ นาย ข. แต นาย ก. ไดนําเงินบําเหน็จดังกลาวไปใชจายสวนตัว ทานคิดวา
นาย ก. ทําผิดจรรยาบรรณหรือไม
ก. ไมผิด เพราะไมไดลดคาบําเหน็จเพือ่ จูงใจใหทําประกันชีวิต
ข. ผิด เพราะไมไดทําให นาย ข. เสียประโยชน
ค. ผิด เพราะถานาย ก. ลดคาบําเหน็จใหนาย ข. นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนแกนาย ข.
ยังเปนการชวยเพือ่ นอีกดวย
ง. ผิด เพราะอาจทําใหกรมธรรมขาดผลบังคับ ถาหากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย
7) นาย ก. ไดทําประกันชีวติ กับบริษัท หนึ่ง จํากัด ตอมาตนเองไดไปเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท สอง จํากัด
และจะทําประกันชีวติ กับบริษัท สอง จํากัด จึงยกเลิกกรมธรรมของบริษทั หนึ่ง จํากัด การกระทําเชนนี้ นาย ก.
ผิดจรรยาบรรณหรือไม
ก. ไมผิด เพราะนาย ก. คิดเอง ทําเอง ไมมีใครแนะนํา
ข. ไมผิด เพราะนาย ก. ไมมคี วามสามารถสงเบีย้ ประกันภัยไดทั้งหมด
ค. ไมผดิ เพราะไมไดเปนการแนะผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมเพือ่ ซือ้ กรมธรรมใหม
ง. ไมมีขอใดถูก
8) นาย ก. มาเสนอขายประกันชีวิตกับนาย ข. ปรากฏวา นาย ข. ไดรบั การเสนอขายประกันชีวิตจากนาย ค.
ตัวแทนประกันชีวติ อีกบริษัทหนึ่งอยูแลว ดังนัน้ นาย ก. จะใหขอเสนอแนะตอนาย ข. อยางไร
ก. เสนอขายประกันชีวิตของบริษัทนาย ก. เพือ่ ที่นาย ข. จะไดนําไปเปรียบเทียบที่ นาย ค. ไดเสนอ
ขายมาแลววาอยางใดจะใหประโยชนตอ ตนมากกวากัน
ข. นาย ก. สามารถเสนอแนะนาย ข. ไดเลยวา กรมธรรมของบริษัทตนใหประโยชนกวากรมธรรมของ
บริษัทนาย ค. อยางแนนอน
ค. นาย ก. เสนอแนะ นาย ข. วาบริษัททีน่ าย ค. สังกัดอยูไมคอ ยมัน่ คงนัก หากซือ้ ประกันชีวิตไปอาจ
ตองเสียใจภายหลัง
ง. นาย ก. เสนอแนะ นาย ข. วาบริษัททีน่ าย ค. สังกัดเปนตัวแทนประกันชีวิตอยูมักเลือกตัวแทนฯ
อยางไมพิถีพถิ ัน หากจะซื้อประกันชีวิตควรจะตองคํานึงถึงขอนี้
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9) บริษัทประกันภัยแหงหนึ่งมักเพิม่ จํานวนตัวแทนประกันชีวิตเพือ่ ขยายธุรกิจ โดยไมมกี ารอบรมตัวแทน
ประกันชีวติ ใหเพิ่มพูนความรู เพราะเสียคาใชจายโดยไมไดรับผลตอบแทนไมมากนัก สําหรับทานมีความคิด
เห็นอยางไร
ก. เห็นดวย เพราะการเสียคาใชจายในการเพิ่มตัวแทน คุมคากวาการอบรมเพิม่ พูนความรู
ข. เห็นดวย เพราะการจัดอบรมสัมมนาตัวแทนประกันชีวติ นอกจากการเสียคาใชจายแลวยัง
เสียเวลาการขายประกันชีวติ อีกดวย
ค. ไมเห็นดวย เพราะหากตัวแทนประกันชีวติ มีความรอบรูแลว จะสามารถใหขอ แนะนําตอผูทาํ ประกันชีวติ
อันมีผลสืบเนือ่ งถึงชื่อเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
ง. ไมเห็นดวย เพราะตัวแทนประกันชีวติ จะไมไดรับวิธีการใหมๆ ในการขยายตลาด
10) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดเก็บเบีย้ ประกันภัยจาก นาย ข. เพือ่ นําสงแกบริษัท แตเนือ่ งจากยังอยู
ในชวงระยะผอนผันชําระเบี้ยประกันภัย จึงไดนําเงินเบีย้ ประกันของ นาย ข. ไปใชกอน และเมือ่ ใกลถึง
กําหนดจึงจะไดจะนําเงินนั้นสงบริษัท การกระทําของ นาย ก. ผิดจรรยาบรรณหรือไม
ก. ผิดจรรยาบรรณ เพราะนาย ก. เห็นแกประโยชนสวนตัว
ข. ผิดจรรยาบรรณ เพราะไมประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
ค. ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะ เมือ่ ถึงกําหนด นาย ก. ก็ไดนาํ เงินไปชําระแกบริษัท
ง. ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะ ไมไดกอ ใหเกิดความเสียหายแกผูใด
11) นาย ก. กรอกใบคําขอเอาประกันชีวติ โดยแจงวามีสุขภาพแข็งแรงและไมเคยเจ็บปวยจนตองพบแพทย แต
ความจริง นาย ก. เปนโรคความดันโลหิตสูงและตองพบแพทยเปนประจํา ตอมาไมถึงป นาย ก. ไดเสียชีวติ
ดวยโรคมะเร็ง บริษัทประกันชีวติ จะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหผรู ับประโยชนของ นาย ก. หรือไม
ก. จาย เนือ่ งจากสัญญาประกันชีวติ ไดเกิดขึ้นแลวไมอาจบอกเลิกได
ข. จาย เนือ่ งจาก นาย ก. เสียชีวติ ดวยโรคมะเร็ง
ค. ไมตองจาย เนือ่ งจาก นาย ก. แถลงขอความเท็จทีม่ ีสาระสําคัญ
ง. ไมตองจายและสามารถเรียกรองคาเสียหายจากผูรับประโยชนไดดวย
12) ประโยชนของการประกันชีวติ คือ
ก. ชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ข. เปนหลักประกันใหแกครอบครัว
ค. ชวยลดความเสีย่ งไมใหธุรกิจตองประสบปญหาในการดําเนินงาน
ง. ถูกทุกขอ
13) นาย ก. ทําประกันชีวิต ประเภทอุตสาหกรรม ทําสัญญาเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2540 ชําระเบีย้ ประกันภัยรายเดือน
เดือนละ 500 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 50,000 บาท ตอมา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2540 นาย ก. เสียชีวติ ดวยอุบัติเหตุโดย นาย ก. ยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัยงวดวันที่ 1
มิถุนายน 2540 ผูรบั ประโยชนจะไดรบั เงินหรือไม
ก. ผูรับประโยชนจะไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท หักดวยเบี้ยประกันภัย 2 เดือน
เพราะอยูในชวงระยะเวลาผอนผัน
ข. ผูรับประโยชนจะไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 50,000 บาท หักดวยเบีย้ ประกันภัย
2 เดือน เพราะอยูในชวงระยะเวลาผอนผัน
ค. ผูรับประโยชนไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท และจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ
50,000 บาท หักดวยเบีย้ ประกันภัย 2 เดือน เพราะอยูในชวงระยะเวลาผอนผัน
ง. ผูรับประโยชนจะไมไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย เพราะยังไมไดชําระเบี้ยประกัน
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14) การประกันชีวิตแบบใดทีม่ ีลักษณะคลายคลึงกับการประกันวินาศภัยมากที่สดุ
ก. แบบสะสมทรัพย
ค. แบบตลอดชีพ
ข. แบบชั่วระยะเวลา
ง. แบบบํานาญ
15) การประกันชีวติ ชนิดมีเงินปนผล และชนิดไมมีเงินปนผล มีลักษณะที่แตกตางกันคือ
ก. ระยะเวลาของการชําระเบีย้ แตกตางกัน
ค. จํานวนเงินเอาประกันภัยแตกตางกัน
ข. ระยะเวลาคุม ครองแตกตางกัน
ง. อัตราเบีย้ ประกันภัยแตกตางกัน
16) สัญญาประกันภัยอุบัติเหตุและทุพพลภาพ จะสิ้นสุดความคุม ครองเมือ่ ใด
ก. ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและไดรับเงินคาชดเชยการทุพพลภาพไปแลว
ข. ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือตามเงือ่ นไขที่ระบุไวในกรมธรรม
ค. ขาดชําระเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุและทุพพลภาพ
ง. ถูกทั้งขอ ก. ข. และ ค.
17) นาย ก. ซือ้ สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม โดยมีคาหองและคาอาหาร 500 บาทตอวัน
(สูงสุดไมเกิน 45 วัน) และสัญญาเพิ่มเติมคาชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผปู วยในจํานวน 1,000 บาท
ตอวัน(สูงสุดไมเกิน 365 วัน) แนบกับสัญญาประกันชีวิต ตอมา นาย ก. เจ็บปวยและตองเขารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไขในเปนระยะเวลา 30 วัน ในกรณีนี้บริษัทจะจายผลประโยชนใหแก นาย ก.
เปนจํานวนใด
ก. 15,000 บาท
ค. 45,000 บาท
ข. 30,000 บาท
ง. 60,000 บาท
18) นาย ก. เปนลูกหนี้ นาย ข. นาย ก. เอาประกันชีวติ นาย ข. ทานวาบริษัทจะพิจารณารับประกันชีวติ ไดหรือไม
ก. ไดแต นาย ข. ตองตรวจสุขภาพกอน
ข. ไมได เพราะไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต
ค. ได แต นาย ข. ตองแถลงขอความจริงในใบคําขอเอาประกันชีวิต
ง. ไมได เพราะไมมีสว นไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
19) นาย ก. มีสขุ ภาพไมสมบูรณ แตบริษทั สามารถรับประกันชีวิตได โดยเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษตอมา
นาย ก. มีสุขภาพสมบูรณแลว
ก. นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษตลอดอายุสญ
ั ญา
ข. นาย ก. ไมตอ งชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษอีก เพราะสุขภาพสมบูรณแลว
ค. นาย ก. ตองชําระเบีย้ ประกันภัยเพิ่มพิเศษจนกวาบริษทั จะพอใจ
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
20) นาย ก. ทําประกันชีวติ ประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย 20/14 และซื้อสัญญาเพิม่ เติมคุม ครองอุบตั ิเหตุ
จากการเสียชีวติ ดังนั้น นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยอยางไร
ก. เบี้ยประกันชีวติ พรอมเบีย้ ประกันอุบัติเหตุ ตั้งแตป 1-14
ข. เบี้ยประกันชีวติ พรอมเบีย้ ประกันอุบัติเหตุ ตั้งแตป 1-20
ค. เบี้ยประกันชีวติ ตั้งแตป 1-14 และเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ตั้งแตป 1-20
ง. เบี้ยประกันชีวติ ตั้งแตป 1-14
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21) ตารางมรณะไทยทีบ่ ริษทั ใชในการกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยมาจาก
ก. อัตรามรณะของผูเอาประกันชีวติ ทีแ่ ยกตามสาเหตุการเสียชีวิต
ข. อัตรามรณะของประชากรที่แยกตามอายุตางๆ
ค. อัตรามรณะของผูเอาประกันชีวติ ทีแ่ ยกตามเพศและอายุ
ง. อัตรามรณะของผูเอาประกันชีวติ ทีแ่ ยกตามอาชีพ
22) นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย 21/21 ในขณะที่กรมธรรมมผี ลบังคับ 12 ป นาย ก.
ไดแปลงกรมธรรมเปนการประกันภัยแบบขยายเวลาได 9 ป และมีเงินสะสมทรัพยที่แทจริง เหลือจํานวนหนึ่ง
อีก 6 ปตอ มา นาย ก. เสียชีวิต ผูรบั ประโยชนของ นาย ก. จะไดรับเงินเทาใด
ก. ไมไดรับเงินเลย
ข. ไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย
ค. ไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัยครึ่งหนึ่ง พรอมรับเงินสะสมทรัพยที่แทจริง
ง. ไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย พรอมรับเงินสะสมทรัพยทแี่ ทจริง
23) ผูรับประโยชนของผูเอาประกันภัยรายหนึ่งไดไปติดตอขอรับเงินกรณีผูเอาประกันภัยถึงแกกรรมปรากฏวา
บริษัทไดแจงวากรมธรรมสนิ้ สุดระยะเวลาขยายไปแลว 3 เดือน บริษัทไมตอ งจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให
หมายความวา
ก. ผูเอาประกันภัยไดเวนคืนกรมธรรมขอรับเงินสดคืนไปเปนเวลา 3 เดือนแลว
ข. ผูเอาประกันภัยไดเปลี่ยนกรมธรรมเปนแบบใชเงินสําเร็จและสิ้นสุดระยะเวลาคุมครองไปแลว 3 เดือน
ค. ผูเอาประกันภัยไดเปลีย่ นแปลงกรมธรรมเปนแบบขยายเวลา และสิ้นสุดระยะเวลาคุมครองไปแลว3 เดือน
ง. ผูเอาประกันภัยขาดชําระเบี้ยประกันภัยเกินระยะเวลาผอนผันไปแลว 3 เดือน
24) การประกันชีวิตประเภทสามัญ ในขณะที่กรมธรรมมผี ลบังคับ ไดมีการกําหนดระยะเวลาที่บริษัทสามารถใช
สิทธิโตแยง หรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาไดภายในกี่ป นับแตวันทําสัญญาประกันภัย
ก. ½ ป
ค. 1 ป
ข. 1 ½ ป
ง. 2 ป
25) ในขณะที่กรมธรรมยังมีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยตองการกูเงินจากบริษัท ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิ
ในการกูเงิน จากบริษัท เมือ่
ก. ยื่นความจํานงตอบริษัทไดทุกเวลา
ข. ผูรับประโยชนใชสิทธิในการกูเงินจากบริษทั
ค. กรมธรรมมีมูลคาเวนคืนเงินสด โดยกูเงินไดไมเกินจํานวนเงินคาเวนคืนกรมธรรมขณะนั้น
ง. บริษทั ยินยอม
26) ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวติ ผูรบั ประโยชนจะตองแจงใหบริษทั ทราบภายในกี่วันนับแตวนั เสียชีวิต
ก. 7 วัน
ค. 14 วัน
ข. 10 วัน
ง. 30 วัน
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27) ขอตอไปนีข้ อ ใดถูก
ก. การใชสิทธิในกรมธรรมหากมอบอํานาจใหผูอนื่ แลว ถือวาเปนของผูรบั ประโยชน
ข. การใชสิทธิในกรมธรรมเมือ่ มอบอํานาจใหบคุ คลอืน่ ผูเอาประกันภัยตองทําเปนหนังสือแจงบริษัท
และไดรับความยินยอมจากบริษทั
ค. การใชสิทธิในกรมธรรมเปนของผูเอาประกันภัยแตผูเดียว ซึ่งไมสามารถทําการมอบสิทธิใน
กรมธรรมและการใชสิทธินนั้ ใหใคร
ง. ขอ ก. และ ข. ถูกตอง
28) ขอตอไปนี้ ขอใดมีผลตอการพิจารณารับประกันชีวติ
ก. ผูเอาประกันภัย
ข. ผูรับประโยชน
ตารางที่ 4
สิ้นปกรมธรรม
ที่
2
3
4
5

ค. ขอมูลในใบคําขอเอาประกันชีวิต
ง. ถูกทุกขอ

ตารางมูลคากรมธรรมประกันภัยแบบสะสมทรัพย 25/25 ป อายุ 20 ป
ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
การขยายเวลา
มูลคาเวนคืน
มูลคาใชเงิน
เงินสด
สําเร็จ
ป
วัน
เงินเหลือ
17
61
6
327
51
174
22
26
89
288
21
166
130
399
20
301

29) ถานางสาว ก. ชําระเบีย้ ประกันภัยครั้งสุดทายเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2537 และมาขอแปลงกรมธรรม
เปนการประกันภัยแบบขยายเวลา เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2538 นางสาว ก. จะไดรับความคุม ครองดังนี้
ก. มรณกรรมภายใน 6 ป 327 วัน ไดรับเงิน 100,000 บาท
ข. มรณกรรมภายใน 6 ป 327 วัน ไดรับเงิน 100,000 บาท ถามรณกรรมดวยอุบตั ิเหตุไดรบั เงินเพิ่ม
อีก 100,000 บาท
ค. มรณกรรมภายใน 6 ป 327 วัน ไดรับเงิน 100,000 บาท มีชีวิตรอดอยูจนครบกําหนดสัญญา
ไดรับเงิน 100,000 บาท
ง. มรณกรรมภายใน 6 ป 327 วัน ไดรับเงิน 100,000 บาท ถามรณกรรมดวยอุบตั ิเหตุไดรบั เงินเพิ่ม
อีก 100,000 บาท มีชีวติ รอดอยูจนครบกําหนดสัญญา ไดรับเงิน 100,000 บาท
30) ถา นางสาว ก. ชําระเบี้ยประกันภัย ราย 6 เดือน โดยชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทายเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2539
และ นางสาว ก. มาขอเวนคืนกรมธรรมเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2539 นางสาว ก. จะไดรับเวนคืนเทาไร
ก. 8,900 บาท
ค. 7,000 บาท
ข. 10,950 บาท
ง. 28,800 บาท
31) บริษัทไมตอ งจายเงินเอาประกันภัยใหแกผรู ับประโยชนกรณีผูเอาประกันภัยทําอัตตวินบิ าตดวยใจสมัคร
ภายในเวลาเทาไร
ก. กรมธรรมประเภทสามัญ 2 ป ประเภทอุตสาหกรรม 1 ป
ข. กรมธรรมประเภทตรวจสุขภาพ 2 ป ประเภทไมตรวจสุขภาพ 1 ป
ค. กรมธรรมทุกประเภท 1 ป
ง. กรมธรรมทุกประเภท 2 ป
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32) หลักสําคัญของสัญญาประกันชีวติ คือ
ก. ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้น
ข. ผูเอาประกันภัยตองมีความซือ่ สัตยสุจริต
ค. ตองมีทั้งสองประการ ตามขอ ก. และขอ ข.
ง. บุคคลทุกคนมีสิทธิเอาประกันชีวิตไดโดยไมตอ งมีสว นไดเสีย แตตอ งมีความซือ่ สัตยสุจริต
33) นายแสง ทําประกันชีวติ ไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง ระบุใหนางสวน ซึ่งเปนภรรยานอย เปนผูร ับ
ประโยชนตามกรมธรรม จะทําไดหรือไม
ก. ได
ข. ได ถาระบุใหบุตรที่เกิดจากนางสวนเปนผูรับประโยชน
ค. ไมได
ง. เปนไปไดทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับการพิจารณาของบริษัท
34) ถาผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวติ ถึงแกมรณะกอนผูเอาประกันภัย
ก. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆะ
ข. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆียะ
ค. สัญญาประกันชีวิตไมมีผลผูกพันคูสัญญา
ง. สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ โดยผูเอาประกันอาจแจงขอเปลีย่ นแปลงผูรบั ประโยชนใหมได
35) กรมธรรมประกันภัยตองมีรายการดังตอไปนี้ดว ยเสมอ คือ
ก. ชื่อหรือยี่หอ ของผูรับประกันภัย
ข. ชื่อหรือยี่หอ ของผูเอาประกันภัย

ค. ราคาแหงมูลคาประกันภัย
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และขอ ข.

36) สามีจะเอาประกันชีวติ ภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน โดยสามีเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย และเปนผูรับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะไดหรือไม
ก. ไมได เพราะสามีไมมสี วนไดเสียในชีวิตของภรรยา
ข. ไมได เนือ่ งจากภรรยาไมไดเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย
ค. ไมได ตองใหภรรยาเปนผูรับประโยชนเองจึงจะทําให
ง. ได เพราะสามีมีสว นไดเสียในชีวิตของภรรยา
37) ในสัญญาประกันภัย เมือ่ ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว ยอมเกิดผลผูกพันคูสัญญา
ได ในกรณีที่สามีทาํ สัญญาประกันชีวติ ใหภรรยา โดยระบุสามีเปนผูรับประโยชน ตอมาไดหยาขาดจากการ
สมรส ดังนีส้ ัญญายังมีผลผูกพันคูสัญญาหรือไม
ก. สัญญาไมมีผลผูกพันตอไป เพราะไดหยาขาดจากกันแลว
ข. สัญญาไมมีผลผูกพัน เพราะไมมสี วนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ค. สัญญามีผลผูกพันตอไป เพราะสวนไดเสียเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาในขณะที่ทําสัญญา
ประกันภัยเปนสําคัญ
ง. สัญญามีผลผูกพัน แตตอ งเปลี่ยนผูรบั ประโยชน
38) เมื่อสัญญาประกันชีวติ มีผลสมบูรณแลว ใครเปนผูมีสทิ ธิขอแกไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม
ก. ผูเอาประกันภัย
ค. ผูรับประกันภัย
ข. ตัวแทนประกันภัย
ง. ผูรับประโยชน
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39) น.ส.สุขใจ ไดขอทําประกันชีวิตและปกปดความจริงในเรื่องอายุไว โดยขณะทําสัญญาแถลงวาอายุเพียง 35 ป
ซึ่งความจริงอายุ 40 ป แลว ในกรณีนสี้ ภาพของสัญญาจะเปน
ก. สัญญามีผลสมบูรณ หากอายุที่แทจริงยังอยูในจํากัดอัตราทางการคาปกติของบริษทั
ข. สัญญามีผลสมบูรณ หากผูเอาประกันชีวิตไดแจงความจริงใหบริษัททราบภายหลัง
ค. สัญญาตกเปนโมฆียะและผูเอาประกันชีวิตขอลดเบี้ยประกันภัยได
ง. สัญญาตกเปนโมฆะ
40) คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรียกวา
ก. ผูรับประโยชน
ค. ผูรับประกันภัย
ข. ผูเอาประกันภัย
ง. ผูซอื้
41) บริษัทประกันชีวิตใหผทู ี่มิไดมีใบอนุณาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ชักชวนใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษทั
โดยจายบําเหน็จใหกับบุคคลดังกลาวไดหรือไม
ก. ได ถาบริษัทแตงตั้งใหเปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษทั แลว
ข. ได เนือ่ งจากพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตปิ ระกัน
ชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มิไดหามไว
ค. ไมได ถือวาเปนความผิด ตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
42) ผูที่ถูกศาลพิพากษาจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกในความผิดดังตอไปนี้ จะทําใหขาดคุณสมบัติ
ในการขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ คือ
ก. ลักทรัพย
ค. ยักยอกทรัพย
ข. ชิงทรัพย
ง. ถูกทุกขอ
43) นายขาว ตัวแทนประกันชีวติ ถูกฟองคดีฐานปลนทรัพย ศาลยกฟอง นายขาวขาดคุณสมบัติในการขอรับ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ หรือไม
ก. ขาดคุณสมบัติ เนือ่ งจากถูกฟองคดีฐานปลนทรัพย
ข. ไมขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไมมค
ี ําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุกในคดีดังกลาว
ค. พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวต
ิ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ไมไดบัญญัติไว
ง. ขาดคุณสมบัติ เพราะยังไมพนโทษ
44) บริษัทประกันชีวิตประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือ
ประวิงการคืนเบีย้ ประกันภัยที่ตอ งจาย หรือคืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มีโทษอยางไร
ก. ปรับไมเกินสองแสนบาท
ข. ปรับไมเกินหาแสนบาท
ค. ปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนความผิดตอเนือ่ งใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยู
ง. ปรับไมเกินสองแสนบาท และถาเปนความผิดตอเนือ่ งใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท
ตลอดเวลาทีย่ ังฝาฝนอยู
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45) บริษัทประกันชีวิตลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใด ไดหรือไม
ก. ได ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
ข. ได ตามที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด
ค. ได ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
ง. ได ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
46) หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทนประกันชีวติ รับเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทตองทําตามแบบทีผ่ ูใดกําหนด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย
ง. นายทะเบียน
47) ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ
ผูเอาประกันภัยหรือผูรบั ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย มีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดชอบอยางไร
ก. รับผิดในการชําระหนี้ ตามกรมธรรมประกันภัยหรือขอความที่บริษัทออกให
ข. รับผิดตามแบบหรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได
ค. ไมตอ งรับผิดตามแบบหรือขอความทีน่ ายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
48) บุคคลใดบาง ที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตได
ก. บริษัทจํากัด
ค. บริษัทมหาชนจํากัด
ข. บุคคลธรรมดา
ง. ถูกทุกขอ
49) นายแดงไมไดรับใบอนุญาตใหเปนตัวแทน แตทําการชักชวนใหนายขาวทําประกันชีวติ กับบริษทั ผลจะเปนอยางไร
ก. สัญญาประกันชีวติ ตกเปนโมฆียะ
ข. สัญญาประกันชีวติ สมบูรณ
ค. นายแดงมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ถูกทั้ง ข. และขอ ค.
50) เมือ่ ตัวแทนประกันชีวติ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประสงคจะอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนจะตองอุทธรณตอ ผูใด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ง. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 3
1) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ และไดเก็บเบีย้ ประกันภัยจากผูเอาประกันภัยสงใหบริษทั ทุกเดือนโดยไม
บกพรอง มีอยูครั้งหนึ่งมารดาของ นาย ก. เกิดเจ็บปวยและเขารักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล นาย ก. จึงไดนํา
เงินเบี้ยประกันของผูเอาประกันภัยที่ชําระมาไปใชจายเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลมารดาของตน แต
นาย ก. ก็ไดนําเงินมาคืนใหกับบริษัทครบถวน ภายในชวงเวลาผอนผัน 30 วัน และไดบอกกับผูเอา
ประกันภัยใหทราบเรือ่ งดังกลาวในภายหลัง ถามวาการกระทําของ นาย ก.
ถูกหรือผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวติ
ก. ถูก เพราะ นาย ก. ประพฤติตนอยูในศีลธรรมมีความกตัญูตอ มารดา
ข. ถูก เพราะ นาย ก. เปนคนมีคุณธรรมและความรับผิดชอบโดยไดนําเงินมาจายคืนใหกับบริษัท
ครบถวนภายในชวงระยะเวลาผอนผันและไดบอกเรือ่ งดังกลาวใหผูเอาประกันภัยไดทราบภายหลัง
ค. ผิด เพราะ นาย ก. เปนคนไมซอื่ สัตยตอ ผูเอาประกันภัย และบริษัท
ง. ผิด เพราะ นาย ก. แจงใหผูเอาประกันภัยไมไดแจงใหบริษัททราบ
2) ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนประกันชีวิต ทานควรปฏิบตั ิดงั นี้
ก. ไมควรใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิของตน ทั้งนี้เพือ่ รักษาผลประโยชนของบริษัท
ข. รวมกับผูเอาประกันภัยปกปดความจริงเรื่องสุขภาพ เพือ่ จะไดมีการตกลงการทําประกันชีวติ กับ
บริษัทได
ค. หากผูเอาประกันภัยไมไดสอบถามถึงสิทธิและหนาที่ของตน ก็ไมจําเปนตองชี้แจงเพราะอาจทําใหเกิด
ความรําคาญ
ง. ใหการบริการผูเอาประกันภัยอยางสม่ําเสมอและชี้แจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหนาที่เพือ่
รักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
3) นาย ก. เปนตัวแทนของบริษัทประกันชีวติ แหงหนึ่ง ไดทราบวาบริษัทประกันชีวิตทีต่ นเปนตัวแทนฯ มีปญ
 หา
ขาดสภาพคลองเปนการชัว่ คราวและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กําลังเรงรัดใหปรับปรุงแกไขในฐานะการเงิน นาย ก. ทราบวานาย ข. เพือ่ นของตนกําลังจะทําประกันชีวติ กับ
บริษัทนี้ จึงรีบแจงใหทราบ การกระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม
ก. ไมผิด เพราะเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ข. ไมผิด เพราะตัวแทนฯ ตองมีความซือ่ สัตยสุจริตตอผูเอาประกันชีวติ
ค. ผิด เพราะนาย ก. ไมซอื่ สัตยสุจริต ตอบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด
ง. ผิด เพราะขอมูลดังกลาวตองถือเปนความลับอันมิควรเปดเผยของบริษัทฯ
4) เพราะเหตุใดการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพื่อการพิจารณารับ
ประกันภัยหรือเพือ่ ความสมบูรณแหงกรมธรรม เปนหนึ่งในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต
ก. เพราะขอมูลที่เปนสาระสําคัญของผูเอาประกันภัย เชน ประวัตสิ ุขภาพ เปนขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การพิจารณาของบริษัทวาจะรับประกันภัยหรือไม และจะกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอยางไร
ข. การชวยเหลือปกปดความจริงอันเปนสาระสําคัญของผูเอาประกันภัย หากบริษทั ทราบความจริงใน
ภายหลังอาจใชสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม ทําใหลูกคาไมไดประโยชน จากการทําประกันชีวิต
ค. การชวยปกปดขอมูล เพียงเพือ่ หวังคาบําเหน็จเปนการไมซื่อสัตยทั้งตอตัวแทนเอง ตอผูเอาประกันภัย
และตอบริษัท และทําลายภาพพจนของธุรกิจโดยสวนรวม
ง. ถูกทุกขอ
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5) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ไดชักชวนนาย ข. ทําประกันชีวติ เมือ่ นาย ข. ตกลงทําประกันชีวิตดวยแลว
นาย ก. เห็นวาถานาย ข. ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลดวยก็จะเปน
ประโยชนมากยิ่งขึ้น จึงไดพยายามโนมนาวและจูงใจใหนาย ข. เห็นวาจะไดรับความคุม ครองทีส่ มบูรณ
ครบถวน และเปนการเลือกทีฉ่ ลาดคุม คาเพราะจายเงินเพิม่ อีกเพียงเล็กนอยเทานั้น ในที่สดุ นาย ข. ซึ่งเดิม
ไมตองการซือ้ เพิม่ เพราะเห็นวาตนมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหเบิกจายไดอยูแ ลวรวมทั้งไมแนใจวาจะมี
ความสามารถในการจายเบีย้ ประกันภัยหรือไม ก็เลยตัดสินใจซื้อสัญญาแนบทายเพิม่ เติมดังกลาว ทานคิด
วาการกระทําของ นาย ก. ถูกตองหรือไม
ก. ถูกตอง เพราะเปนการทําเพื่อผลประโยชนของนาย ข. โดยใหซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกัน
อุบตั ิเหตุและการประกันคุม ครองคารักษาพยาบาลแนบทายกรมธรรมหลักดวยเพือ่ ใหมคี วาม
คุมครองสมบูรณครบถวน
ข. ไมถูกตอง เพราะนาย ข. มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลอยูแ ลว
ค. ถูกตอง เพราะสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่นาย ข. เบิกจายไดอาจไมเพียงพอ
ง. ไมถูกตอง เพราะ นาย ก. ควรตองคํานึงถึงความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของนาย ข. ดวย
6) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ตองการทําผลงานใหไดตามเปาภายใน 3 เดือน จะไดเลือ่ นตําแหนงจึงทําการ
ชักชวนลูกคาดวยการลดเบี้ยประกันภัยให ถาตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ในชวงเวลา 3 เดือน นั้น การกระทําเชนนี้
ก. ไมผิด เพราะผูเอาประกันภัยไมเสียประโยชน
ข. เหมือนขอ ก. อีกทั้งนาย ก. ก็ไดผลประโยชนดว ย
ค. ผิด เพราะเปนการลดเบีย้ ประกันภัย เพือ่ จูงใจใหซื้อประกันชีวิต
ง. เหมือนขอ ค. อีกทั้งถือวาเปนการไมซอื่ ตอตนเองดวย
7) ทานคิดวาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตขอใดทีแ่ สดงใหเห็นวาตัวแทนประกันชีวิตมีความ
ซื่อสัตยและรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
ก. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพือ่ การพิจารณารับประกันภัย
หรือเพือ่ ความสมบูรณแหงกรมธรรม
ข. ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพือ่ ทําสัญญาใหม หากทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน
ค. ไมเสนอแนะผูขอทําประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่ นไขแหงกรมธรรม
ง. ถูกทุกขอ
8) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัท ช. จํากัด นาย ก. ไดชักชวนใหนาย ข. ทําประกันชีวิต นาย ข.
บอกวาขณะนี้ นาย ค. ไดเสนอแบบประกันชีวิตของอีกบริษัทใหตนเลือกเชนเดียวกัน ขณะนี้กาํ ลังพิจารณา
ในรายละเอียดเพือ่ ตัดสินใจ นาย ก. ทราบวาบริษัททีน่ าย ค. กลาวถึงนั้นเปนบริษัทที่เพิ่งเปดใหม นาย ก.
จึงบอกนาย ข. วา การทําประกันภัยและการเลือกบริษทั ควรพิจารณาถึงการใหบริการที่จะไดรบั ดวย เพราะ
ขณะนี้บริษัทดังกลาวยังไมมีระบบการใหบริการทีม่ ีประสิทธิภาพ และตัวแทนฯ ประกันชีวตทีม่ ีคุณภาพ
ประสบการณก็มีนอ ย จึงอาจจะไมไดรบั การบริการทีด่ ีเทาบริษัท ช. ทีต่ นเปนตัวแทนฯ ทานคิดวาขอใด
ถูกตองที่สุด
ก. นาย ก. เปนตัวแทนฯ ทีด่ ีมีจรรยาบรรณ เพราะการประกันชีวิตเปนธุรกิจบริการ จึงอธิบายใหผูเอา
ประกันภัยพิจารณาคุณภาพการบริการทั้งกอนและหลังการขายกอนที่จะตัดสินใจทําประกันภัย
ข. นาย ก. เปนตัวแทนฯ ทีด่ ี เพราะมีขอ มูลขาวสารของคูแ ขง ทําใหไดเปรียบคูแ ขงในการเสนอขายประกันภัย
ค. นาย ก. เปนตัวแทนฯ ที่ไมมีจรรยาบรรณ เพราะกลาวรายทับถมบริษัทอืน่
ง. นาย ก. เปนตัวแทนฯ ที่ไมมีจรรยาบรรณ เพราะกลาวรายทับถมตัวแทนฯ และบริษทั อื่น
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 3 หนา 2 จาก 9

9) หากทานสอบผานไดเปนตัวแทนประกันชีวติ ทานคิดวาจําเปนหรือไมทที่ านจะตองหาความรูเกี่ยวกับ
การประกันชีวิตเพิ่มเติม
ก. ไมจําเปน เพราะตอไปจะทําหนาที่ขายประกันชีวติ อยางเดียว
ข. ไมจําเปน เพราะเมือ่ สอบผานแลวแสดงวามีความรูเพียงพอแลว
ค. จําเปน เพราะควรจะมีความรูใหกวางขวางและขาวสารทีท่ ันสมัยจะไดอธิบายลูกคาได
ง. จําเปน เพราะตองการเขาสังคม
10) การ “ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม”ถูกกําหนดใหเปนขอหนึ่งในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต
ในขอตอไปนีท้ านคิดวาอะไรคือเหตุผลที่ถกู ตองและสําคัญที่สุดในการกําหนดจรรยาบรรณดังกลาว
ก. เพื่อใหตวั แทนประกันชีวติ ตั้งอยูในคุณธรรมและปลอดจากภัยพิบตั ติ าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ข. เพื่อใหตวั แทนประกันชีวติ มีภาพพจนที่ดี เปนทีน่ าเชือ่ ถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป ทําใหมีโอกาส
ในการหาลูกคาไดมากขึน้
ค. เพราะการประกันภัยเปนการขาย “ คํามั่นสัญญา ” ในอนาคต ความเชือ่ มัน่ ไววางใจในตัวแทน
ประกันชีวติ เนือ่ งจากตัวแทนฯเปนผูตั้งมัน่ ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม จึงเปนคุณลักษณะที่
สําคัญที่จะทําใหตวั แทนฯ กาวหนาในอาชีพ
ง. ที่กลาวมาเปนเหตุผลที่ถูกตองทุกขอ
11) นาย ก. จะเอาประกันชีวติ นาง ข. ซึ่งเปนภรรยา โดยระบุให นาย ก. เปนผูรับประโยชน ตอมา นาย ก. ได
หยาขาดจากนาง ข. และนาง ข. ประสบอุบตั ิเหตุเสียชีวิต นาย ก. จะไดรับเงินผลประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยหรือไม
ก. ไมได เพราะไดหยาขาดกันแลว
ข. ไมได เพราะ นาย ก. ไมมีสว นไดเสียในชีวิต นาง ข.
ค. ไดรบั เพราะเสียชีวิตดวยอุบตั ิเหตุ
ง. ไดรับเงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย เพราะ นาย ก. มีสวนไดเสียในชีวติ นาง ข.
ในขณะที่ทําสัญญาประกันภัย
12) ขอใดตอไปนี้ ที่บริษัทประกันชีวิตไมตอ งจายจํานวนเงินเอาประกันภัย เมือ่ ผูเอาประกันภัยเสียชีวติ
ก. ผูเอาประกันภัยฆาตัวตายในปที่ 2 นับแตวันทําสัญญา
ข. ผูเอาประกันภัยเสียชีวติ ดวยอุบตั ิเหตุในระยะเวลารอคอย
ค. ผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆา ตายโดยเจตนา
ง. ถูกทุกขอ
13) นาย ก. ทําประกันชีวิต ประเภทอุตสาหกรรม ทําสัญญาเมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน
เดือนละ 800 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 90,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 90,000 บาท ตอมา
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 นาย ก. เสียชีวติ ดวยโรคความดันโลหิตสูงจากเหตุการณนี้
ก. บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทีผ่ ูเอาประกันภัยไดชําระไปแลวทั้งหมดแกผูรบั ประโยชน
เพราะอยูในชวงระยะเวลารอคอย
ข. บริษัทจายคาสินไหมทดแทน 180,000 บาท
ค. บริษัทจายคาสินไหมทดแทน 90,000 บาท
ง. บริษัทไมตอ งจายเงินและไมตอ งคืนเบีย้ ประกันภัยที่ไดชาํ ระไปแลว เพราะอยูในชวงระยะเวลาฃรอคอย
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 3 หนา 3 จาก 9

14) การประกันชีวิตแบบใดที่เนนความคุม ครองการเสียชีวติ ของผูเอาประกันภัยภายในกําหนดระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งโดยไมมีสวนของการออมทรัพย
ก. แบบชั่วระยะเวลา
ค. แบบสะสมทรัพย
ข. แบบตลอดชีพ
ง. แบบบํานาญ
15) นาย ก. ซือ้ สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาล และศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต โดยซือ้
ผลประโยชนคาหองและคาอาหาร 1,000 บาทตอวัน (สูงสุดไมเกิน 45 วัน) ตอมา นาย ก. เจ็บปวยตองเขา
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไขดวยโรคไขขออักเสบเปนระยะเวลา 35 วัน หลังจากนัน้ 30 วัน
นาย ก. ก็เขามารักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคปอดและอยูอกี 20 วัน ในกรณีเชนนีบ้ ริษทั จะจายเงินคา
หองและคาอาหารใหแก นาย ก. ทั้งสองครั้งรวมเปนจํานวนเทาใด
ก. 35,000 บาท
ข. 45,000 บาท
ค. 55,000 บาท
ง. ระหวาง 35,000 บาท ถึง 55,000 บาท ขึน้ อยูกบั การพิจารณาของบริษทั
16) สัญญาเพิ่มเติมคุมครองการเสียชีวิตเนือ่ งจากอุบัติเหตุ จะใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัยในลักษณะใด
ก. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบัติเหตุ
ข. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบัติเหตุทุกกรณี
ค. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบัติเหตุและไมไดอยูใน
ขอยกเวนของการประกันอุบัติเหตุ
ง. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวติ จากโรคภัยไขเจ็บ
17) การพิจารณารับประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย บริษัทประกันชีวติ จะพิจารณาปจจัยอะไรบาง
ก. นิสัยและพฤติกรรมสวนตัว
ค. ฐานะการเงิน
ข. ประวัติสุขภาพ
ง. ถูกทุกขอ
18) ขอใดไมมผี ลตอการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ก. อัตราคาใชจาย
ข. อัตรามรณะ

ค. การกูเงินโดยมีทรัพยสินจํานอง
ง. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

19) โดยปกติเบี้ยประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั เรียกเก็บจากผูเอาประกันภัย
ก. สูงขึ้นทุกป
ค. คงที่ทุกป
ข. สูงขึ้นในระยะแรก และลดลงในระยะปลาย
ง. แลวแตอตั ราใหมทบี่ ริษทั อาจเปลีย่ นแปลง
20) ถาผูเอาประกันภัยไมมคี วามสามารถจะชําระเบีย้ ประกันภัยงวดตอไป หลังจากที่ชาํ ระเบีย้ ประกันภัยไปแลว
เปนเวลา 4 ป ถาผูเอาประกันภัยมาปรึกษาทานในฐานะที่เปนตัวแทนประกันชีวิต ทานจะแนะนําผูเอาประกันภัย
อยางไร
ก. ขอยกเลิกกรมธรรมเพือ่ รับมูลคาใชเงินสําเร็จคืนในกรณีทไี่ มตองการความคุมครอง
ข. ขอเปลี่ยนกรมธรรมเปนแบบกรมธรรมใชเงินสําเร็จ ในกรณีที่ยังตองการความคุมครองอยู
โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลง
ค. ขอกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกันโดยคํานวณจากจํานวนเงินคงเหลือในมูลคาขยายเวลา
และเสียดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 8 ตอป
ง. ขอเปลี่ยนกรมธรรมเปนแบบมูลคาเวนคืนเงินสด โดยกรมธรรมมคี วามคุม ครองอยูเทาจํานวนเงิน
เอาประกันภัยเดิม แตระยะเวลาลดลง
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 3 หนา 4 จาก 9

21) ผูรับประโยชนของผูเอาประกันภัยรายหนึ่งไดไปติดตอขอรับเงินกรณีผูเอาประกันภัยถึงแกกรรมปรากฏวา
บริษัทไดแจงวากรมธรรมสนิ้ สุดระยะเวลาขยายไปแลว 3 เดือน บริษัทไมตอ งจายจํานวนเงินเอาประกันภัย
ใหหมายความวา
ก. ผูเอาประกันภัยไดเวนคืนกรมธรรมขอรับเงินสดคืนไปเปนเวลา 3 เดือนแลว
ข. ผูเอาประกันภัยไดเปลีย่ นกรมธรรมเปนแบบใชเงินสําเร็จและสิ้นสุดระยะเวลาความคุมครองไปแลว 3 เดือน
ค. ผูเอาประกันภัยไดเปลี่ยนกรมธรรมเปนแบบขยายเวลา และสิ้นสุดระยะเวลาความคุม ครองไปแลว 3 เดือน
ง. ผูเอาประกันภัยขาดชําระเบี้ยประกันภัยเกินระยะเวลาผอนผันไปแลว 3 เดือน
22) การประกันชีวติ ประเภทสามัญ มีระยะเวลาผอนผันกี่วนั
ก. 15 วัน
ข. 31 วัน

ค. 60 วัน
ง. 120 วัน

23) ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกันโดยชําระเบีย้ ประกันภัยและดอกเบี้ยเงินกูส ม่ําเสมอ
ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวติ ผูรับประโยชนจะ
ก. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินเอาประกัน หักดวยยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกูท ี่จายไปทั้งหมด
ข. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย หักดวยหนี้สินทีผ่ ูกพันตามกรมธรรมนนั้
ค. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินที่กูไป
ง. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินที่กูไป หักดวยดอกเบี้ย
24) ผูเอาประกันภัยสามารถเปลีย่ นแบบกรมธรรมประกันภัยจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่งไดหรือไม
ก. ไมได เพราะตองไดรับอนุมตั ิจากนายทะเบียนเปนรายๆ
ข. ไมได เพราะเบี้ยประกันภัยแตละแบบไมเทากัน
ค. ได โดยไดรับความยินยอมจากบริษทั
ง. ได แตตอ งใหกรมธรรมมมี ูลคาตามกรมธรรม
25) การเปลี่ยนผูรับประโยชน จะยังไมมผี ลบังคับจนกวาไดรับความเห็นชอบจากบริษัท ผูรับประโยชนดังกลาว
จะเปนบุคคลใดบาง
ก. บิดา มารดา ของผูเอาประกันภัย
ค. บุตร ของผูเอาประกันภัย
ข. สามี ภรรยา ของผูเอาประกันภัย
ง. ใครก็ไดตามที่ไมใชในขอ ก. ข. และ ค.
26) ในใบคําขอเอาประกันชีวิต หากผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลือ่ นจากความเปนจริง กลาวคือ อายุที่
แทจริง 62 ป แตผูเอาประกันภัยแถลงอายุ 60 ป ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยแบบดังกลาวจะรับประกันชีวิต
สูงสุดเพียงอายุ 60 ปถาบริษัทสามารถสืบทราบภายใน 3 ป บริษทั จะดําเนินการอยางไร
ก. ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย
ค. บอกเลิกสัญญาประกันภัย และคืนเบีย้ ประกันภัย
ข. กรมธรรมมีผลบังคับตามปกติ
ง. เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
27) บิดาทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ป ใหบุตร โดยบุตรเปนผูเอาประกันภัย และ
บิดาเปนผูชาํ ระเบีย้ ประกันภัยครั้งเดียว เปนเงิน 120,000 บาท อยากทราบวาบิดาสามารถนําคาเบีย้ ประกันภัยนี้
ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาไดหรือไม
ก. ไมได
ค. ได เปนเงิน 120,000 บาท
ข. ได เปนเงิน 100,000 บาท
ง. ได เปนเงิน 50,000 บาท
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28) ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเกี่ยวกับการใชสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรมทซี่ ื้อผานทางโทรศัพท(Free Look)
ก ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรม ไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรบั กรมธรรม (Free Look Period)
โดยทานไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรับเบี้ยประกันภัยคืนทั้งหมด
ข ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรม ไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรบั กรมธรรม (Free Look Period)
โดยทานไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรับเบี้ยประกันภัยหลังหักคาตรวจ
สุขภาพ และหักคาใชจายอืน่ อีก 500 บาทออกแลวคืน
ค ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรม ไดภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรบั กรมธรรม (Free Look Period)
โดยทานไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรับเบี้ยประกันภัยคืนทั้งหมด
ง ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรม ไดภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรบั กรมธรรม (Free Look Period)
โดยทานไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรับเบี้ยประกันภัยหลังหักคาตรวจสุขภาพ และ
หักคาใชจายอื่นอีก 500 บาทออกแลวคืน
ขอความ 3
ใชโจทยขางลางนี้ในการตอบคําถาม
นาย ก. ไดทําประกันชีวติ ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย 15/10 ชําระเบีย้ ประกันภัยรายป ปละ 4,000
บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว 3 ป ตารางมูลคากรมธรรม
ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สําหรับสิ้นปกรมธรรมที่ 3 มีมูลคาเวนคืนเงินสดเทากับ 110 บาท
มูลคาใชเงินสําเร็จเทากับ 218 บาท และมีการขยายเวลาเทากับ 12 ป และมีเงินสะสมทรัพยเมือ่ ครบกําหนด
อีก 164 บาท
29) นาย ก. ตองการหยุดชําระหนี้เบีย้ ประกันภัย ณ สิน้ ปกรมธรรมที่ 3 จึงแสดงเจตนาไปยังบริษทั วาตองการ
เปลี่ยนเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ นาย ก. จะไดรับตามกรมธรรมมีจํานวนเทาใด
ก. 21,800 บาท
ค. 11,000 บาท
ข. 16,400 บาท
ง. 100,000 บาท
30) นาย ก. ตองการเลิกสัญญาประกันภัย ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 3 จะไดรับเงินเปนจํานวนเทาใด
ก. 4,000 บาท
ค. 11,000 บาท
ข. 100,000 บาท
ง. 16,000 บาท
31) นางน้ําไดทําประกันชีวติ ไวกับบริษทั ประกันชีวติ แหงหนึ่ง จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ระบุนาง
นาเปนผูรับประโยชน ซึ่งนางนาไดรับกรมธรรมชวี ิต และแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาเปน
หนังสือไปยังบริษัทนัน้ แลว ตอมาปรากฏวานางนาเสียชีวติ และตอมานางน้ําไดเสียชีวิตลง สิทธิในเงินตาม
สัญญาประกันชีวิตจะตกเปนของใคร
ก. ตกทอดเปนทรัพยมรดกไปยังทายาทของนางนา
ข. ตกทอดเปนทรัพยมรดกไปยังทายาทของนางน้ํา
ค. ตกทอดเปนทรัพยมรดกแกทายาทนางนาและนางน้ํา
ง. ไทตกทอดเปนทรัพยมรดกจนกวาจะมีการแตงตั้งผูจัดการมรดกโดยคําสั่งศาล
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32) นายจันทร เปนตัวแทนประกันชีวิต นายอังคาร เปนนายหนาประกันชีวิต ทั้งสองเปนเพือ่ นสนิทและรักใคร
กันมาก นายจันทร ไดชักชวนใหนายอังคาร ทําประกันชีวิตไวกับบริษทั ประกันชีวติ แหงหนึ่ง โดยนายจันทร
เปนผูชําระเบีย้ ประกันภัยและเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต เมือ่ นายอังคาร ตาย นายจันทร
จะไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิตนั้นหรือไม
ก. ได เพราะนายจันทร มีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ข. ไมได เพราะนายจันทร ไมมสี วนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ค. ได เพราะนายจันทร เปนเพือ่ นรักของ นายอังคาร
ง. ไมมีขอใดถูก
33) สัญญาประกันชีวติ เกิดขึ้นเมื่อใด
ก. เกิดขึ้นเมือ่ ผูรบั ประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยแลว
ข. เกิดขึ้นเมือ่ ผูรบั ประกันภัยตกลงรับประกันภัยตามคําเสนอของผูเอาประกันภัย
ค. เกิดขึ้นเมือ่ ผูเอาประกันภัยตกลงรับขอเสนอของบริษัท ที่ขอเพิม่ เบีย้ ประกันภัย
ในกรณีที่เปนภัยต่ํากวามาตรฐาน (Substandard)
ง. ถูกเฉพาะขอ ข. และ ค.

34) กรณีผูขอเอาประกันภัยไดเสนอขอเอาประกันภัยดวยวาจา แตผูรบั ประกันภัยตกลงสนองรับคําเสนอและ
ออกกรมธรรมประกันภัยพรอมลงลายมือชื่อตัวแทนของผูรับประกันภัยใหไวเปนหลักฐาน ตอมาผูเอา
ประกันภัยไมจายคาเบีย้ ประกันภัยตามวัน เวลาที่กําหนด ผูรับประกันภัยจะฟองรองขอบังคับใหจายคาเบีย้
ประกันภัยไดหรือไม
ก. ได เพราะมีกรมธรรมประกันภัยเปนหลักฐานและมีการลงลายมือชือ่ เรียบรอย
ข. ได เพราะเปนสัญญาตางตอบแทนทีแ่ ตละฝายตองมีหนี้ที่จะตองปฏิบตั ิตอ กัน
ค. ไมได เพราะยังไมมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ง. ไมได เพราะผูรับประกันภัยยังไมมีหนังสือทวงถามไปยังผูเอาประกันภัย
35) ในสัญญาประกันชีวิต ผูทมี่ ีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย คือบุคคลใด
ก. ผูรับประโยชน
ค. ผูร ับประกันภัย
ข. ผูเอาประกันภัย
ง. ตัวแทนประกันชีวติ
36) ตามสัญญาประกันภัย เงินทีผ่ ูเอาประกันภัยตองสงใหกับผูรับประกันภัย เรียกวาอยางไร
ก. คาสินไหมทดแทน
ค. เบีย้ ประกันภัย
ข. ดอกเบีย้
ง. คาธรรมเนียม
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37) สามีทําประกันชีวติ ภรรยาไว ตอมาสามีไดหยาขาดกับภรรยา แตก็ยังคงชําระเบีย้ ประกันภัยจนครบกําหนด
สัญญา โดยมิไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการหยารางใหบริษัททราบ เมือ่ บริษทั ทราบความจริงในภายหลังจะ
ปฏิเสธการใชจํานวนเงินตามสัญญาไดหรือไม
ก. ได เพราะสวนไดเสียหมดไปในระหวางสัญญา
ข. ได โดยคืนเบีย้ ประกันภัยทั้งหมดใหสามี
ค. ไมได เพราะถือวาสามีมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยขณะทําสัญญา
ง. ไมได เพราะบริษัทละเลยไมสอบสวนจนเวลาลวงเลยไปจนครบกําหนดอายุสัญญา
38) นายสมบัติ เอาประกันชีวิตตนเองไว โดยใหนายสุขใจและนายเสมอ เปนผูรบั ประโยชนคนละครึ่ง ตอมา
ปรากฏวานายสุขใจ ถึงแกความตายกอนนายสมบัติ นายสมบัติ มิไดแจงบริษัทขอแกไขเปลี่ยนแปลงผูรับ
ประโยชนและนายเสมอแสดงเจตนาวาประสงคจะรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย เมือ่ นายสมบัตติ าย
บริษัทตองจายเงินเอาประกันชีวติ อยางไร
ก. จายใหนายเสมอ ทั้งหมดตามกรมธรรมมาตรฐาน
ข. จายใหนายเสมอ ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งจายใหทายาทของนายสุขใจ
ค. จายใหนายเสมอ ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งจายใหทายาทนายสมบัติ
ง. จายไดทั้ง 3 กรณี ขึ้นอยูกับบริษทั เลือกจายใหเกิดความรวดเร็วและสะดวก
39) ถาผูรับประโยชน ตามสัญญาประกันชีวติ ถึงแกมรณะกอนผูเอาประกันภัย สัญญาประกันชีวติ จะเปนอยางไร
ก. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆะ
ข. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆียะ
ค. สัญญาประกันชีวิตไมมีผลผูกพันคูสัญญา
ง. สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ โดยผูเอาประกันภัยอาจแจงขอเปลี่ยนแปลง
ผูรับประโยชนใหมได
40) ผูรบั ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะมีสทิ ธิ์สมบูรณตามสัญญาประกันภัย โดยที่ผูเอาประกัน
ไมอาจเปลีย่ นแปลงผูรบั ประโยชนได
ก. เมือ่ ผูเอาประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหผรู ับประโยชนแลว
ข. เมือ่ ผูรบั ประโยชนไดแสดงเจตนาเปนหนังสือไปยังผูเอาประกันภัยแลว
ค. เมือ่ ผูรับประโยชนไดแสดงเจตนาเปนหนังสือไปยังผูร ับประกันภัยแลว
ง. ขอ ก. และขอ ค. รวมกัน
41) การวางหลักทรัพยในการประกอบธุรกิจประกันชีวติ นัน้ เพือ่ วัตถุประสงคใด
ก. ใหรัฐบาลยืมไปใชเปนหนีค้ าภาษีอากร
ข. ใหเจาหนี้ของบริษัทยึดไปใชหนี้เมือ่ มีหนี้สิน
ค. เปนหลักประกันแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนในอันที่จะไดรับชําระหนี้กอ นเจาหนี้อนื่
ง. เพื่อจายคืนผูถ ือหุนของบริษัทกอนใครอืน่ เมือ่ ผูถอื หุนของบริษัทประกันชีวติ รองขอ
42) ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตมีอายุใชไดถึงเมื่อใด สําหรับการออกใบอนุญาตในครั้งแรก
ก. ตลอดชีพ
ค. สองปนบั จากวันทีอ่ อกใบอนุญาต
ข. หนึ่งปนับจากวันทีอ่ อกใบอนุญาต
ง. สามปนบั จากวันทีอ่ อกใบอนุญาต
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43) นายใจ ไดรับคําสั่งนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551
นายใจมีความประสงคจะอุทธรณคําสั่งดังกลาว จะตองอุทธรณภายในวันที่เทาใด
ก. 16 กันยายน 2551
ค. 31 ตุลาคม 2551
ข. 1 ตุลาคม 2551
ง. 30 พฤศจิกายน 2551
44) ตัวแทนประกันชีวิตสามารถกระทําการใดตอไปนี้ได โดยไมจําตองไดรับมอบอํานาจจากบริษทั ประกันชีวติ
ก. รับเบีย้ ประกันภัย
ข. ทําสัญญาประกันชีวิต
ค. จายเงินเอาประกันใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูร ับประโยน
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
45) นางสาวฟา ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ครั้งแรก เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2551 ดังนี้ ใบอนุญาต
เปนตัวแทนประกันชีวิตของนางสาวฟาจะมีอายุถึงเมือ่ ใด
ก. วันที่ 31 กันยายน 2552
ค. วันสิ้นปปฏิทินของปทอี่ อกใบอนุญาต
ข. วันที่ 2 กันยายน 2552
ง. หาป นับแตวันออกใบอนุญาต
46) หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทนประกันชีวิตทําสัญญาประกันชีวติ ในนามของบริษัทประกันชีวติ ตองทําตาม
แบบทีผ่ ูใดกําหนด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย
ง. นายทะเบียน
47) ขอใดไมถือวาเปนกองทุนประกันชีวติ
ก. เงินที่บริษัทประกันชีวติ ตองนําสงเขากองทุนประกันชีวติ
ข. เงินที่ตวั แทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวติ ตองนําสงเขากองทุนประกันชีวติ
ค. ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนประกันชีวติ
ง. เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
48) กรณีใดที่รัฐมนตรีอาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ก. บริษทั หยุดประกอบธุรกิจประกันชีวติ โดยไมมีเหตุอนั ควร
ข. บริษทั ประวิงการจายคาสินไหมทดแทน
ค. การที่บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวติ ตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายตอผูเอาประกันภัย
ง. ถูกทุกขอ
49) หากตัวแทนประกันชีวติ ไมแสดงใบอนุญาตการเปนตัวแทนทุกครั้งทีม่ ีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญา
ประกันชีวติ หรือรับเบีย้ ประกันภัยในนามบริษทั ประกันชีวติ ตองมีโทษ ดังนี้
ก. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
ค. ปรับไมเกินสามหมืน่ บาท
ข. ปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ง. ปรับไมเกินสีห่ มื่นบาท
50) หากเงินกองทุนของบริษทั ประกันชีวติ ลดลงต่ํากวาเงินกองทุนที่ตอ งดํารงไว บริษัทประกันชีวติ ตองเสนอ
โครงการเพื่อแกไขฐานะเงินกองทุน ภายใน 30 วันนับแตเมื่อใด
ก. ไดรับแจงจากนายทะเบียน
ข. วันทีผ่ ูสอบบัญชีตรวจพบ
ค. บริษัทประกันชีวิตตรวจพบ
ง. ถูกทุกขอ
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ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 4

1) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัทประกันชีวติ แหงหนึ่ง มีความสามารถในการเสนอขายกรมธรรม
ประกันชีวติ ไดตรงตามเปาหมายของบริษทั เปนประจําและตอเนือ่ งมาโดยตลอดจนไดชอื่ วาเปนตัวแทนดีเดน
ของบริษัททุกป แตแลวเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น นาย ก. ประสบอุบตั ิเหตุตอ งนอนรักษาตัวอยู
เกือบ 2 เดือน ทําใหไมสามารถออกไปเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตได ภรรยา นาย ก. ซึ่งเปนตัวแทน
ประกันชีวติ เกรงวาสามีจะเสียงานและไมประสงคจะใหผูทาํ ประกันภัยตองรอนานเพราะขาดการติดตอ จึงได
ขอรายชือ่ ผูที่สนใจจะทําประกันภัยจากสามี และไดชว ยเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตใหกับสามีซึ่งนอนปวย
จนกระทั่งสามีหายและดําเนินการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตไดตามปกติ ทานคิดวาการกระทําของสามี
และภรรยาคูนี้เปนอยางไร
ก. ไมมีความซือ่ สัตยตอ ผูเอาประกันภัย และเพือ่ นรวมอาชีพ
ข. ไมมีความซือ่ สัตยตอ บริษัทประกันภัย
ค. ไมมีความซือ่ สัตยตอ บริษัทประกันภัย เพื่อนรวมอาชีพและผูเอาประกันภัย
ง. ไมมีความซือ่ สัตยตาเพื่อนรวมอาชีพ
2) ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนประกันชีวิต ขอใดตอไปนี้ทา นไมพึงกระทํา
ก. กรอกใบคําขอเอาประกันชีวต
ิ โดยไมไดสอบถามขอมูล
ข. บอกผูเอาประกัยภัยวาจะมาบริการเก็บเงินคาเบีย้ ประกันชิวิตดวยตนเองทุกงวดแตบางทีกล็ ืม
ค. ลดเบีย้ ประกันชีวต
ิ เพือ่ ชวยเหลือผูเอาประกันภัยที่มีรายไดนอ ยใหไดทาํ ประกันชีวิต
ง. ไมพึงกระทําทั้งขอ ก. ข. และ ค.
3) นาย ก. ทําประกันชีวติ ไวกับ นาย ข. ตอมาเมื่อครบปแลว นาย ข. จึงเรียกเงินเบีย้ ประกันชีวิตปสองจาก
นาย ก. แตเนือ่ งจาก นาย ก. กําลังมีปญหาเรือ่ งหนีส้ นิ อันเกิดจากการลงทุนผิดพลาด และยังไมสามารถ
ชําระเงินไดในขณะนั้น นาย ข. จึงนําเรือ่ งมาบอกแกบริษทั ประกันชีวิตเพือ่ ขอขยายเวลาชําระเบี้ยประกันชีวติ
ดังนี้ นาย ข. กระทําผิดจรรยาบรรณตัวแทนหรือไม
ก. ผิด เพราะนาย ข. นําเรือ่ งความผิดพลาดของ นาย ก. มาบอกแกผอู ื่น
ข. ผิด เพราะนาย ก. ไมชําระเบี้ยประกันตามกําหนดเปนความผิดของ นาย ก. เอง
ค. ไมผิด เพราะเปนเรือ่ งปกติทต
ี่ ัวแทนจะหาทางแกปญ
 หาใหผูเอาประกันภัย
ง. ไมผิด เพราะบริษทั ประกันชีวิตไมใชบค
ุ คลภายนอก
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4) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดชักชวนใหเพือ่ นบานชื่อ นาย ข. ทําประกันชีวิต นาย ก. รูวา นาย ข.
ปวยเปนโรครายแรงในระยะเริ่มตน ซึ่งนาย ข. ไมเคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แตมีเพือ่ นบานที่เปนหมอ
ชวยตรวจรักษาและสั่งยาใหโดยไมมีหลักฐานการตรวจรักษา นาย ก. รูด ีวาผูปวยเปนโรครายแรงบริษทั ไม
รับประกันภัย แตรูสึกเห็นใจเพื่อนบานผูน ี้อยางมาก เนือ่ งจากมีบุตรอยูถึง 2 คน และภรรยาก็มีรายไดไมมาก
นัก ดังนั้นจึงแนะนําให นาย ข. ทําประกันชีวติ และในการกรอกใบคําขอเอาประกันชีวติ ที่เกีย่ วกับการแถลง
เรื่องสุขภาพ นาย ก. แนะนํา นาย ข. วาไมตอ งกรอกขอมูลเรือ่ งการเปนโรครายแรง เนือ่ งจากเห็นวาไมเคยมี
ประวัตกิ ารรักษาที่โรงพยาบาลและคิดวาการเปนโรครายแรงในระยะเริ่มตนรักษาและควบคุมไดดวยการทําให
รางกายแข็งแรงอยูเสมอ อีกทั้งตองการชวยเหลือใหเพือ่ นบานไดทาํ ประกันชีวติ การกระทําของ นาย ก. เชนนี้
ถูกหรือผิดจรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวติ เพราะอะไร
ก. ถูก เพราะวาเปนผูมคี ุณธรรม และชวยเหลือผูม ีความทุกข
ข. ถูก เพราะวาโรครายแรงระยะเริ่มตนสามารถควบคุมไดดว ยการทํารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ
ดังนั้น ถาบริษทั พิจารณารับประกันภัยโดยไมทราบขอเท็จจริงนี้ สัญญาก็ยังมีความสมบูรณ
ค. ผิด เพราะวานาย ก. รูอยูแลววา นาย ข. ปวยแตไมเปดเผยขอความจริงในสวนที่เปนสาระสําคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษทั หรือเพือ่ ความสมบูรณของกรมธรรม
ง. ผิด เพราะวานาย ก. ไมเปดเผยความลับของนาย ข. ตอบริษัททุกๆเรือ่ ง
5) นาย ก. เปนหนี้กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเปนจํานวนมากจึงตองทําการประกันชีวติ ที่มีจํานวนเงินเอา
ประกันภัยสูง ซึ่งคาดวาอาจจะมีปญหาในการจายคาเบีย้ ประกัน นาย ข. ซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวติ ในการ
รับประกันชีวิตนี้ ควรแนะนํานาย ก. อยางไร
ก. แนะนําใหนาย ก. หารายไดพิเศษเพิ่มเติมมาจายคาเบีย้ ประกัน
ข. แนะนําใหนาย ก. ทําประกันชีวต
ิ ตามจํานวนเงินเอาประกันชีวิตที่ตนสามารถจายเบีย้ ประกันภัยได
ค. แนะนําใหนาย ก. หาคนรูจักมาชวยจายคาเบี้ยประกันภัย
ง. แนะนําใหนาย ก. ทําประกันชีวต
ิ ไปกอน แลวคอยหาวิธีแกปญหาภายหลัง
6) นาย ก.เปนตัวแทนประกันชีวติ ไดชักชวนนาย ข. ทําประกันชีวติ โดยไดเสนอที่จะลดคาบําเหน็จใหนาย ข.
เพือ่ จูงใจใหนาย ข. ทําประกันชีวิต ทานเห็นวาการกระทําของนาย ก. เหมาะสม ถูกตองหรือไม
ก. ถูกตอง เพราะตัวแทนฯ ตองพยายามจูงใจใหประชาชนมีการทําประกันชีวติ มากที่สดุ
ข. ไมถูกตอง เพราะเปนการผิดจรรยาบรรณ และเปนการกระทําที่เปนการทําลายอาชีพของเพือ่ นรวม
อาชีพคนอื่นๆ
ค. ไมถูกตอง เพราะตัวแทนฯ ไมควรลดคาบําเหน็จใหผูเอาประกันภัยเพือ่ ทําประกันภัย
ง. ถูกทั้ง ขอ ข. และ ขอ ค.
7) ขอใดไมใชจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวติ
ก. มีความซือ่ สัตยตอ ผูเอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนรวมอาชีพ
ข. ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนประกันชีวติ หรือบริษทั อื่น
ค. แนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิม เพือ่ ทําสัญญาใหม
ง. หมั่นศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพิม่ เติมอยูเสมอ
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8) ในการเสนอขายประกันชีวติ แบบและผลประโยชนของการประกันชีวติ มักไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้น การที่
ตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัทหนึ่งมักอางวา แบบและผลประโยชนของบริษทั ตนเหนือกวาบริษัทอื่นนั้น ทานมี
ความคิดเห็นวาเรือ่ งดังกลาวผิดจรรยาบรรณหรือไม
ก. ไมผิด เพราะเปนเรือ่ งปกปดของการแขงขันทางการคา
ข. ไมผิด หากพูดความจริง
ค. ผิด เพราะกลาวทับถมบริษัทอืน่
ง. ผิด เพราะไมไดกลาวความจริง
9) ปจจุบันมีบริษัทประกันชีวติ เปดใหมเพิม่ ขึ้นอีก 12 บริษัท ซึ่งทุกๆบริษัทยอมจะตองแขงขันกันพัฒนารูปแบบ
กรมธรรมประกันชีวิตใหมๆ ออกมาสูต ลาดเพือ่ การแขงขัน ทานคิดวาขอใดตอไปนี้จึงเปนยุทธวิธีการปรับตัว
ที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต เพือ่ ใหสามารถแขงขันกับตัวแทนอื่นๆได
ก. ตัวแทนฯตองใหบริการทีด่ ีทั้งกอนขายและหลังการขาย
ข. ตัวแทนฯตองหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในวิชาชีพอยูเสมv
ค. ตัวแทนฯ ตองวิจยั ตลาดเพือ่ ชวยใหบริษัทพัฒนากรมธรรมฯ ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเอาประกันภัย
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
10) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ซึ่งบริการลูกคาของตนเองดีมาก แตนาย ก. มีนิสยั เจาชู และมีภรรยา
หลายคน พฤติกรรมของ นาย ก.นีผ้ ิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวติ หรือไม
ก. ผิด เพราะไมไดประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดีงาม
ข. ไมผิด เพราะ นาย ก. ยังใหบริการที่ดแี กลูกคาอยางสม่าํ เสมอ
ค. ไมผิด เพราะเรือ่ งงานและเรือ่ งสวนตัวตองแยกออกจากกัน
ง. ผิด เพราะเมือ่ มีพฤติกรรมเชนนี้ ก็จะมีคาใชจายมาก อาจเปนผลกอใหเกิดการทุจริตในเรือ่ งเงินได
11) การประกันชีวิตตางกับการประกันวินาศภัย คือ
ก. การประกันชีวิตจายตามจํานวนเอาประกันภัย เมือ่ ผูเอาประกันภัยเสียชีวติ สวนการประกันวินาศภัย
จายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง ไมวา จํานวนเงินเอาประกันภัยจะเปนเทาไร
ข. การประกันชีวิตจายตามจํานวนเอาประกันภัย เมือ่ ผูเอาประกันภัยเสียชีวติ สวนการประกันวินาศภัย
จายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
ค. การประกันชีวิตจายเงินตามเบีย้ ประกันที่จายไป เมือ่ ผูเอาประกันภัยเสียชีวติ สวนการประกันวินาศ
ภัยจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงไมวาจํานวนเงินเอาประกันภัยจะเปนเทาไร
ง. การประกันชีวิตจายตามจํานวนเอาประกันภัย เมือ่ ผูเอาประกันภัยเสียชีวติ สวนการประกันวินาศภัย
จายคาสินไหมทดแทนตามเบีย้ ประกันภัยที่จายไป แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
12) การทําประกันชีวติ นัน้ ผูท ี่จะเอาประกันชีวิตบุคคลอืน่ ไดนนั้ จะตองมีสวนไดสวนเสียกับบุคคลใดตอไปนีต้ าม
สัญญาประกันภัย
ก. ผูรับประกันภัย
ค. ผูเอาประกันภัย
ข. ผูรับประโยชน
ง. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
13) การประกันชีวิตประเภทใดที่ไมมีการตรวจสุขภาพ
ก. ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ข. ประเภทสามัญ ประเภทกลุม

ค. ประเภทอุตสาหกรรม
ง. ถูกทั้ง 3 ขอ
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14) การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีเงือ่ นไขใหความคุมครองการประกันชีวติ และประกันอุบตั ิเหตุใน
กรมธรรมฉบับเดียวกัน จะเลือกซือ้ เฉพาะการประกันชีวิตไมไดเพราะเหตุใด
ก. ผูเอาประกันภัยประเภทนีม้ ีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุสูงมาก
ข. อัตราเบีย้ ประกันภัยประเภทอุตสาหกรรมที่ไดรบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน เปนอัตราเบีย้
ประกันภัยที่รวมการประกันชีวติ และการประกันอุบตั ิเหตุซงึ่ ไมมาสามารถแบงแยกได
ค. การประกันชีวิตประเภทนี้ไมตรวจสุขภาพจึงตองประกันอุบตั ิเหตุดวย
ง. ทําใหผูเอาประกันภัยจายเบี้ยประกันภัยต่าํ แตจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง
15) นาย ก. ทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย และซือ้ ความคุม ครองการประกันชีวติ และประกันอุบัติเหตุใน
กรมธรรมฉบับเดียวกัน จะเลือกซือ้ เฉพาะการประกันชีวิตไมได เพราะเหตุใด
ก. เทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย
ข. สองเทาของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ค. สามเทาของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. ไมตองจายจํานวนเงินใดๆเลย
16) นาย ก. ซือ้ สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม โดยมีคาหองและคาอาหาร 500 บาทตอวัน (
สูงสุดไมเกิน 45 วัน ) และสัญญาเพิ่มเติมคาชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผูปวยในจํานวน 1,000 บาท
ตอวัน ( สูงสุดไมเกิน 365 วัน ) แนบกับการประกันชีวติ ตอมา นาย ก. เจ็บปวยและตองเขารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข ในเปนระยะเวลา 200 วัน ในกรณีนี้บริษัทจะจายผลประโยชนใหแก
นาย ก. เปนจํานวนเทาใด
ก. 22,500 บาท
ค. 172,500 บาท
ข. 100,000 บาท
ง. 222,500 บาท
17) อาชีพของผูเอาประกันภัยที่แตกตางกันมีผลตอการพิจารณารับประกันชีวติ ของบริษทั หรือไม
ก. ไมมีผล เพราะการพิจารณารับประกันชีวติ ขึ้นอยูกับสุขภาพของผูเอาประกันภัย
ข. มีผล เพราะอาชีพบางอาชีพมีความเสี่ยงภัยสูง
ค. มีผล แตไมใชเรื่องสําคัญในการพิจารณารับประกันชีวติ
ง. ไมมีผลตอการพิจารณารับประกันภัย
18) รัฐบาลไดกําหนดใหผูเอาประกันภัยสามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
ไดโดยตองมีระยะเวลาเอาประกันชีวติ ตั้งแต
ก. 10 ปขึ้นไป
ค. 15 ปขึ้นไป
ข. 8 ปขนึ้ ไป
ง. 20 ปขึ้นไป
19) นาย ก. ทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย 20/15 และซือ้ สัญญาเพิ่มเติมเพือ่ คุมครองอุบัติเหตุ ตอมาปที่ 16
นาย ก. หยุดชําระเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยจะมีผลอยางไร
ก. มีผลบังคับ และใหความคุม ครองเหมือนเดิมทุกประการ
ข. มีผลบังคับ แตจํานวนเอาประกันภัยลดลง
ค. มีผลบังคับ แตไมมคี วามคุมครองอุบัติเหตุ
ง. มีผลบังคับตอไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง
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20) นาย ก. ทําประกันชีวติ ประเภทสามัญ แบบชั่วระยะเวลา 10/10 ในขณะที่กรมธรรมมีผลบังคับมาแลว 7 ป
นาย ก. มีสิทธิขอ ใดตอไปนี้
ก. ไมมีสิทธิ์ในมูลคากรมธรรมประกันภัย
ข. ขอยกเลิกกรมธรรมโดยขอรับเงินคืนตามมูลคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
ค. ขอเปลี่ยนกรมธรรมเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ
ง. ขอกูเงินจากบริษทั โดยกูไดไมเกินมูลคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
21) นาย ก. ทําประกันชีวติ ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย 20/20 ผลประโยชนเมือ่ ครบกําหนดเทากับจํานวน
เงินเอาประกันภัย เมือ่ สัญญาครบกําหนดมูลคาเวนคืนกรมธรรม นาย ก. เปนเทาใด
ก. เทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย
ค. มากกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย
ข. นอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. ไมมี
22) “ระยะเวลาภายหลังจากวันที่ถึงกําหนดชําระเบีย้ ประกันภัย แตผูเอาประกันภัยมิไดชําระตามกําหนดบริษัท
ยังคงถือวากรมธรรมฉบับนี้ยังมีผลบังคับสมบูรณ”ระยะเวลานีค้ อื
ก. ระยะเวลารอคอย
ค. ระยะเวลาชําระเบีย้ ประกันชีวติ
ข. ระยะเวลาผอนผัน
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
23) การชําระเบีย้ ประกันภัยอัตโนมัติ หมายถึง
ก. วิธีการทีผ
่ ูเอาประกันภัยสามารถกูเงินไดโดยอัตโนมัติเมือ่ กรมธรรมมีมูลคากรมธรรม
ข. วิธีการทีบ่ ริษทั นํามูลคาเวนคืนเงินสดที่เกิดขึ้นมาชําระเบี้ยประกันภัยใหในกรณีที่ผูเอาประกันภัย
ขาดชําระเบี้ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผอนผัน
ค. วิธีการทีบ่ ริษทั นํามูลคาใชเงินสําเร็จมาชําระเบีย้ ประกันภัยให
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยขาดชําระเบี้ยประกันภัย
ง. วิธีการทีผ
่ ูเอาประกันภัยชําระเบีย้ ประกันภัยโดยวิธีหักผานบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ
24) ถาผูเอาประกันภัยถูกผูรบั ประโยชนฆาตายโดยเจตนาและกรมธรรมประกันภัยยังไมมีเงินคาเวนคืนขอใดเปน
ความรับผิดชอบของบริษทั
ก. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามสวน
ข. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยเต็มตามจํานวน
ค. คืนเบีย้ ประกันภัยที่ไดรับชําระเบีย้ แลวทั้งหมด
ง. คืนเบีย้ ประกันภัยที่ไดรับชําระเบีย้ แลวทั้งหมด หักดวยเบีย้ ประกันภัยของปทผี่ ูเอาประกันภัยถูกฆาตาย
25) เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวติ โดยมิไดระบุชอื่ ผูรับประโยชน จํานวนเงินเอาประกันภัยยอมตกเปนของใคร
ก. กองมรดก ซึ่งเจาหนีม้ ีสิทธิที่จะเรียกรองได
ข. กองมรดก ซึ่งเจาหนี้ไมมีสิทธิที่จะเรียกรองได
ค. บริษัท แลวแตวา บริษัทจะจัดสรรใหกับทายาทคนใด
ง. บริษัท ซึ่งจะจัดสรรใหเปนเงินบริจาคชวยเหลือสังคม
26) ผูรับประโยชนในสัญญาประกันชีวิตนั้น
ก. ตองเปนผูเอาประกันภัยเพียงคนเดียว
ข. ตองเปนญาติของผูเอาประกันภัยเทานั้น
ค. ตองมีสวนไดสวนเสียกับผูเอาประกันภัย
ง. ไมมีขอใดถูก
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27) ขอใดตอไปนี้กลาวถูก
ก. นาย ก. สามารถนําเบี้ยประกันภัยของลูก ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะและตนเปนผูชําระเบี้ยประกัยภัยให
ไปหักลดหยอนเงินไดพึงประเมินของตนเพือ่ เสียภาษีได ไดไมเกิน 10,000 บาท
ข. นาย ก. สามารถนําเบี้ยประกันภัยของลูก ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะและตนเปนผูชําระเบี้ยประกัยภัยให
ไปหักลดหยอนเงินไดพึงประเมินของตนเพือ่ เสียภาษีได ไดไมเกิน 100,000 บาท
ค. นาย ก. สามารถนําเบี้ยประกันภัยของภรรยา ซึ่งภรรยาไมมีรายไดไปหักลดหยอนเงินไดพึงประมาณ
ของตนเพือ่ เสียภาษีได ไดไมเกิน 10,000 บาท
ง. นาย ก. สามารถนําเบี้ยประกันภัยของภรรยา ซึ่งภรรยาไมมีรายไดไปหักลดหยอนเงินไดพึงประมาณ
ของตนเพือ่ เสียภาษีได ไดไมเกิน 100,000 บาท
28) ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการใชสิทธิ์ในการขอยกเลิกกรมธรรม
ก. ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม โดยแจงความประสงคในการขอใชสิทธิเปน
ลายลักษณอักษรพรอมสงคืนกรมธรรมทางไปรษณียลงทะเบียน
ข. ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม โดยแจงความประสงคในการขอใชสิทธิเปน
ลายลักษณอักษรพรอมสงคืนกรมธรรม ผานตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวติ ที่เปนผูเสนอขาย
ประกันใหทาน
ค. ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม โดยแจงความประสงคกับพนักงานของ
บริษัทที่สาขาหรือสํานักงานใหญของบริษัทพรอมสงคืนกรมธรรม
ง. ขอ ก. และ ข. ไมถูกตอง
ตารางมูลคากรมธรรมประกันภัย
แบบสะสมทรัพย 25/25 ป อายุ 30 ป
ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
สิน้ ปกรมธรรมท่ี มูลคาเวนคืน
มูลคาใช
การขยายเวลา
เงินสด
เงินสําเร็จ
ป
วัน
เงินเหลือ
2
16
48
6
22
3
49
141
8
183
4
86
236
17
73
5
125
328
20
99
นาย ก. อายุ 30 ป ทําประกันภัยแบบสะสมทรัพย 25/25 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั เิ หตุ 100,000 บาท กรมธรรมเริม่ มีผลบังคับวันที่ 1 ธันวาคม 2537
ชําระเบีย้ ประกันภัยรายป
29) ถา นาย ก. ชําระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน และชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทายเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2538
และมาขอเวนคืนกรมธรรมเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2539 นาย ก. จะไดรับเงินเทาไหร
ก. 1,600 บาท
ค. จะไดรับเงิน 800 บาท
ข. 3,250 บาท
ง. ไมไดรับเงินเพราะกรมธรรมขาดผลบังคับแลว

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 4 หนา 6 จาก 10

30) ถา นาย ก. ชําระเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน และชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทายเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2540
และ นาย ก. มาขอเวนคืนกรมธรรม เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2541 นาย ก. จะไดรับเงินเทาไร
ก. 8,600 บาท
ค. 5,825 บาท
ข. 6,750 บาท
ง. 7,675 บาท
31) นายไพฑูรยไดเอาประกันชีวติ นางสุดสวย ภรรยาของตน โดยระบุใหบตุ รเปนผูรับประโยชน ตอมา
นางสุดสวย ไดหยาขาดจากการเปนสามีภรรยากับนายไพฑูรย และนางสุดสวย ไปไดสามีใหม นายไพฑูรย
สงชําระเบี้ยประกันภัยตลอดมามิไดขาด หากนางสุดสวย ถึงแกกรรมลงบริษัทตองจายจํานวนเงินเอาประกัน
ชีวิตใหแกใคร หรือไม
ก. ไมตองจาย เพราะสวนไดสวนเสียหมดไปแลว
ข. ตองจายให นายไพฑูรยเพราะเปนผูเอาประกันภัย
ค. ตองจายใหบุตรซึ่งเปนผูรบั ประโยชน
ง. ไมตองจายใหทั้งนายไพฑูรยและบุตร เพราะนางสุดสวยไปไดสามีใหมแลว
32) การเอาประกันภัยในเหตุการณทผี่ านมาแลวสามารถเอาประกันภัยไดหรือไม
ก. สามารถเอาประกันภัยได แตผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงกึ่งหนึ่ง
ข. สามารถเอาประกันภัยได แตผูเอาประกันภัยจะตองชําระคาเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น
ค. ไมสามารถเอาประกันภัยได เพราะสัญญาประกันภัยตองเปนการเอาประกันภัยในเหตุการณ
ในอนาคตซึ่งไมแนนอน
ง. ไมมีขอใดถูก
33) ถาบริษทั ไมไดบอกลางโมฆียะกรรมตามาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ภายในกําหนด
หนึ่งเดือนนับแตวันที่บริษัททราบมูลอันจะบอกลางได สัญญาประกันชีวติ จะมีผลอยางไร
ก. สัญญาตองเปนโมฆะ
ข. สัญญาสมบูรณสิทธิบอกลางของบริษทั ยอมระงับไป
ค. บริษัทจะบอกลางเมือ่ ใดก็ได เพราะสัญญาตกเปนโมฆียะแลว
ง. บริษัทใชสิทธิบอกลางไมได แตผูเอาประกันชีวิตหรือผูรบั ประโยชนบอกลางได
34) เมือ่ ผูเอาประกันภัยถึงแกกรรม บุคคลทีส่ ามารถแจงใหบริษัททราบถึงการมรณะ คือบุคคลใด
ก. ผูรับประโยชน
ค. ตัวแทนประกันชีวต
ิ
ข. ทายาทของผูเอาประกัน
ง. ถูกทุกขอ
35) คําวาผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายความถึงบุคคลใด
ก. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชจํานวนหนึ่งให
ข. ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจหรือนายหนา
ค. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 4 หนา 7 จาก 10

36) ชวงเวลาใดที่ผูเอาประกันภัยตองเปดเผยขอความจริงในการทําสัญญาประกันภัย
ก. เริ่มตั้งแตที่ทาํ คําเสนอขอเอาประกันภัย และมีหนาที่ตลอดไปจนกวาผูรับประกันภัยจะไดสนองรับคํา
เสนอขอเอาประกันภัย
ข. เริ่มตั้งแตที่ทาํ คําเสนอขอเอาประกันภัย และมีหนาที่แจงตลอดไปสําหรับโรครายแรงหรือขอเท็จจริงอัน
สาระสําคัญที่ควรบอกใหแจง
ค. เริ่มชวงเวลาใดก็ไดขนึ้ อยูกับความตกลงของคูสญ
ั ญา
ง. เริ่มตั้งแตเสนอขอเอาประกันภัยจนถึงลงลายมือชือ่ ในใบคําขอเอาประกันภัย
37) นายพินิจ ทําประกันชีวิตเมือ่ อายุ 35 ป เมือ่ สัญญาครบกําหนดพิสูจนอายุแลวปรากฏหลักฐานระบุอายุจริง
สูงกวา เมือ่ ทําประกันชีวิต 1 ป เชนนีบ้ ริษทั จะจายจํานวนเงินใหเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันชีวติ หรือไม
ก. จายใหเพียงครึ่งเดียว
ข. จายใหเต็มจํานวนเงินเอาประกันชีวติ
ค. จายลดลงตามสวนโดยคํานวณวา เบี้ยประกันชีวิตที่จายนัน้ จะซื้อจํานวนเงินเอาประกันชีวิตไดเทาใด
ง. ไมจายเลย เพราะสัญญาเปนโมฆียะ
38) นางสาวสุขใจ ไดขอทําประกันชีวติ และปกปดความจริงในเรื่องอายุไว โดยขณะทําสัญญาแถลงวาอายุเพียง 35 ป
ซึ่งความจริงอายุ 40 ปแลว ในกรณีนี้ผลของสัญญาจะเปนอยางไร
ก. สัญญามีผลสมบูรณ หากอายุที่แทจริงยังอยูในจํากัดอัตราทางการคาปกติของบริษัท
ข. สัญญามีผลสมบูรณ หากผูเอาประกันชีวิตไดแจงความจริงใหบริษัททราบภายหลัง
ค. สัญญาตกเปนโมฆียะและผูเอาประกันชีวติ ขอลดเบี้ยประกันภัย
ง. สัญญาตกเปนโมฆะ
39) ในเวลาทําสัญญาประกันชีวติ ผูเอาประกันภัยแถลงขอความอันเปนเท็จและผูรับประกันภัยรูวาขอแถลงนั้น
เปนเท็จ หรือควรจะทราบไดหากใชความระมัดระวังตามสมควร ดังนี้ สัญญาประกันชีวติ จะมีผล อยางไร
ก. สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ
ค. สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆะ
ข. สัญญาประกันชีวิตไมสมบูรณ
ง. สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะ
40) บุคคลใดตอไปนี้ ไมสามารถขอเอาประกันชีวติ เองโดยลําพัง
ก. พระภิกษุ
ข. ผูเยาว

ค. คนพิการ
ง. ถูกทุกขอ

41) ผูใดมีอํานาจสั่งใหบริษทั ประกันชีวติ เปดเผยขอมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต
ก. รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ข. นายทะเบียน
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
42) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือฝาฝนคําสั่งนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษ
ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 4 หนา 8 จาก 10

43) ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2551 บริษัทไดรับอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตแลว ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทจะตองดํารงเงินกองทุน
ภายในระยะเวลาใด
ก. ภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท
ข. ภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท
ค. ภายใน 9 เดือน นับแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท
ง. ภายใน 1 ป นับแตวนั ที่ไดจดทะเบียนบริษทั
44) บริษัทประกันชีวิตประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือประวิง
การคืนเบี้ยประกันภัยทีต่ อ งจายหรือคืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริตตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2551 มีโทษอยางไร
ก. ปรับไมเกินสองแสนบาท
ข. ปรับไมเกินหาแสนบาท
ค. ปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนความผิดตอเนื่องใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท
ตลอดเวลาทีย่ ังฝาฝนอยู
ง. ปรับไมเกินสองแสนบาท และถาเปนความผิดตอเนือ่ งใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยู
45) นายสําราญ ตัวแทนประกันชีวิตไดรับเบีย้ ประกันภัยจากผูเอาประกันภัย แลวไมนําสงบริษทั ประกันชีวติ
บริษัทประกันชีวิตจึงฟองคดีฐานยักยอกทรัพย ศาลพิพากษาใหจําคุกนายสําราญ ดังนี้ จะมีผลกระทบตอ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ของนายสําราญ อยางไรบาง
ก. เปนเหตุใหใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ของนายสําราญ สิ้นสุดลง
ข. เปนเหตุใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญได
ค. ไมมีผลกระทบตอใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ของนายสําราญแตอยางไร
ง. ไมมีขอใดถูก
46) บริษัทประกันชีวิตตองเก็บรักษาสมุดทะเบียน และบัญชีเกีย่ วกับธุรกิจของบริษัทไวที่สํานักงานของบริษทั ไม
นอยกวากีป่  นับแตวันลงรายการครั้งสุดทายในสมุดทะเบียน
ก. 1 ป
ค. 5 ป
ข. 3 ป
ง. 10 ป
47) ผูใดมีสิทธิรบั เบีย้ ประกันภัยในนามบริษทั ได โดยไมตอ งมีหนังสือมอบอํานาจจากบริษทั ประกันชีวติ
ก. พนักงานของบริษัทประกันชีวิต
ค. นายหนาประกันชีวติ
ข. ตัวแทนประกันชีวติ
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค.
48) การยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตในครั้งแรก ตองมีเอกสารใดประกอบไปพรอมกับ
คําขอรับใบอนุญาต
ก. ตองมีหนังสือแสดงความตองการของบริษัทประกันชีวติ
ข. ตองมีหนังสือมอบอํานาจของบริษัทประกันชีวติ
ค. ตองมีหนังสือรับรองวาผานการอบรมตามที่กฎหมายกําหนด
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค.
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 4 หนา 9 จาก 10

49) ตัวแทนประกันชีวติ ซึ่งถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกฐานปลนทรัพยจะมีผลตอใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวติ หรือไม
ก. เปนเหตุใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตได
ข. เปนเหตุใหใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตสิ้นสุดลง
ค. เปนเหตุใหไมอาจตออายุใบอนุญาตในปถัดไป ไมมีผลกระทบตอใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ แตอยางใด
ง. เปนเหตุใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพิกถอนใบอนุญาต
50) เมื่อตัวแทนประกันชีวติ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประสงคจะอุทธรณคาํ สั่งนายทะเบียน จะตองอุทธรณตอผูใด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ง. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 4 หนา 10 จาก 10

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 5

1) นาย ก.ตกลงทําประกันชีวิต และไดชําระเบี้ยประกันภัยผาน นาย ข. ซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวติ นาย ข.
เห็นวา การชําระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผอนผัน 30 วัน จึงนําเงินนั้นไปใชสวนตัว และนําสงบริษัทภายหลัง
โดยไมเกินระยะเวลาผอนผันนัน้ ทานคิดวาการกระทําของ นาย ข. ถูกหรือไม
ก. ถูก เนือ่ งจากไมเกิดผลเสียตอ นาย ก. และบริษัท
ข. ผิด เนือ่ งจาก นาย ข. ไมซอื่ สัตยตอ นาย ก. และบริษัท
ค. ผิด เนือ่ งจาก นาย ข. ควรบอกกลาว นาย ก. กอน
ง. ไมมีขอถูก
2) จรรยาบรรณขอใดที่ตวั แทนประกันชีวิตควรปฏิบตั ิมากที่สดุ ในการขายประกันชีวิต
ก. ลดเบีย้ ประกันภัย เพือ่ ชวยเหลือผูเอาประกันภัยใหจายเบีย้ ประกันภัยลดลง
ข. ชวยเหลือผูเอาประกันภัย ใหไดทําประกันชีวติ
ค. แนะนําใหผูเอาประกันภัยทําประกันภัย โดยมีจํานวนเงินเอาประกันชีวติ ทีส่ ูงมากเพือ่ จะไดผลประโยชนสูง
ง. ใหบริการที่ดอี ยางสม่ําเสมอ และชีแ้ จงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหนาที่เพือ่ รักษาผลประโยชน
ของผูเอาประกันภัย
3) การกระทําขอใดตอไปนี้ถอื วาตัวแทนประกันชีวิตรักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัย
ก. ปกปดเรือ่ งของผูเอาประกันภัยเปนโรคมะเร็ง เพือ่ ใหบริษทั พิจารณารับทําประกันชีวิตใหกับผูเอาประกันภัย
ข. ปกปดอายุทแี่ ทจริงของผูเอาประกันภัยเปนโรคติดตอไมใหเพื่อนๆของผูเอาประกันภัยรู
ค. ปกปดเรือ่ งมารดาของผูเอาประกันภัยเปนโรคติดตอไมใหเพื่อนๆของผูเอาประกันภัยรู
ง. ปกปดผูรับประโยชนเรือ่ งผูเอาประกันภัยไดทาํ ประกันชีวิตไว
4) นาย ก. ไดทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวติ แหงหนึ่ง โดยไดแจงแกตัวแทนประกันชีวิตวาตนเปน
โรคเบาหวาน ตัวแทนประกันชีวติ เกรงวาถาแจงความจริงใหบริษทั ทราบแลวจะทําใหเกิดการพิจารณารับ
ประกันภัยของบริษัทฯ ลาชา จึงไมแจงแกบริษทั ในกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิต ทําถูกหรือไม
ก. ถูก เนือ่ งจากเพือ่ คุม ครองผลประโยชนของผูขอทําประกันชีวิต
ข. ถูก เนือ่ งจากตัวแทนตองการรักษาความลับของผูเอาประกันภัย
ค. ผิด เนือ่ งจากตัวแทนไมเปดเผยขอความจริงของนาย ก. แกบริษทั ในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ในการพิจารณารับประกันภัย
ง. ผิด เนือ่ งจากตัวแทนเสนอขายกรมธรรมประกันชีวติ โดยไมแจงเงื่อนไขแหงกรมธรรมฯ
5) นาย ก. มีบดิ าเปนเศรษฐีพันลาน แตตนเองมีรายไดเปนจํานวนเงินเดือนละ 9,000 บาท ตองการทํา
ประกันชีวติ ใหตนเองโดยมีคาเบี้ยประกันภัยปละ 100,000 บาท ซึ่งใกลเคียงกับรายไดทั้งปของ นาย ก.
ตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัทประกันภัยก็ทําเรือ่ งขอประกันชีวิตใหนาย ก. ดังนี้ ตัวแทนฯ จะผิดตอ
จรรยาบรรณหรือไม
ก. ผิด เพราะนาย ก. ไมสามารถชําระคาประกันภัยไดเอง
ข. ผิด เพราะไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถของตนเอง
ค. ไมผิด เพราะอาจจะเปนการกระตุนใหนาย ก. ทํางานมากขึ้น
ง. ไมผิด เพราะนาย ก. เปนผูขอทําประกันภัยเอง ตัวแทนไมไดเสนออะไรเลย

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 5 หนา 1 จาก 10

6) ขอใดเปนสิ่งที่ตวั แทนประกันชีวิตไมพึงปฏิบตั ิ
ก. ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนฯ หรือบริษทั อื่น
ข. ลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จเพือ่ จูงใจใหเอาประกันภัย
ค. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญเพือ่ การพิจารณารับประกันภัย
ง. รักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัยและของบริษัทตอบุคคลภายนอก
7) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัท หนึ่ง จํากัด แตเนือ่ งจากไมพอใจระบบการบริหารงาน
ของบริษัทหนึ่ง จํากัด จึงไดยา ยมาเปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษทั สอง จํากัด พรอมกับไดชักชวนให
นาย ข. ยกเลิกกรมธรรมประกันชีวติ เดิมที่ทํากับบริษัท หนึ่ง จํากัด มาทํากับบริษัท สอง จํากัด
โดยนาย ก. จะลดคาบําเหน็จใหทุกป ผลก็คอื นาย ข. นอกจากจะชําระเบี้ยประกันภัยใกลเคียงแบบเดิม
แลวยังไดผลประโยชนความคุมครองสูงกวาแบบเดิมมาก จงพิจารณาขอความขางลางนี้ขอ ใดถูกตอง
ก. การกระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณ ขอแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมเพือ่ ทํา
สัญญาใหม ซึ่งทําใหผูเอาประกันภัยเสียผลประโยชน
ข. การกระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณขอลดคาบําเหน็จ เพื่อจูงใจใหทําประกันภัย แตไมผดิ
จรรยาบรรณขอแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมเพือ่ ทําสัญญาใหมซึ่งทําใหผูเอา
ประกันภัยเสียผลประโยชน
ค. การกระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณทั้งขอลดคาบําเหน็จเพือ่ จูงใจใหทําประกันภัย
ผิดจรรยาบรรณขอแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมเพือ่ ทําสัญญาใหม ซึ่งทําให
ผูเอาประกันภัยเสียประโยชน
ง. ไมมีขอใดถูก
8) ทานคิดวาขอใดถูกที่สดุ
ก. ตัวแทนประกันชีวติ ทีด่ ีจะตองไมกลาวใหรายตอตัวแทนประกันชีวิตอืน่ ที่ประกอบอาชีพเชนเดียวกับตน
ข. ตัวแทนประกันชีวติ ทีด่ ีจะตองไมกลาวใหรายตอตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยอื่น
ค. ตัวแทนประกันชีวติ ทีด่ ีจะตองยึดมัน่ ในอุดมการณของการเปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี
ง. ถูกทุกขอ
9) ถาตัวแทนประกันชีวติ หมั่นศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ และนําความรูที่ไดรบั ไปใชในการ
ใหบริการลูกคา แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันชีวติ ผูน ั้น
ก. มีความรับผิดชอบตอลูกคา เพราะวาไดใหบริการทีด่ ีและเชื่อถือได ตอลูกคา
ข. มีความรับผิดชอบตอสังคม เพราะตัวแทนประกันชีวติ ผูนนั้ จะรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรคสังคม
ค. มีความรับผิดชอบตออาชีพ เพราะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเปนอาชีพอิสระเชนเดียวกับอาชีพอืน่ ๆ
ที่ผูประกอบอาชีพตองใฝหาความรูเพิม่ เติมอยูเสมอ
ง. ถูกทั้งขอ ก. ข. และ ค.
10) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ และไดไปขายประกันชีวติ ใหกับนางสาว ข. กับนาย ก. ไดตกหลุมรักกัน
และในที่สุดทั้งคูก็แตงงานกันทามกลางการคัดคานจากเพือ่ นและพีๆ่ รวมอาชีพเปนการผิดจรรยาบรรณและ
ศีลธรรมของตัวแทนฯ ดังนีท้ านเห็นดวยหรือไม
ก. เห็นดวย เพราะนาย ก. อาศัยความเปนตัวแทนฯและความใกลชิดมาหาประโยชน
ข. เห็นดวย เพราะการกระทําของนาย ก. ไมสมควรอยางยิง่ ที่จะเอาเปนตัวอยาง
ค. ไมเห็นดวย เพราะความรักไมมพ
ี รมแดน
ง. ไมเห็นดวย เพราะไมมอี ะไรหามไมใหตัวแทนฯกับผูเอาประกันภัยแตงงานกัน
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 5 หนา 2 จาก 10

11) ความหมายของการประกันชีวติ คือขอใด
ก. วิธีการรวมการปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ข. วิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนือ่ งจากการเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
ค. วิธีการขจัดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ง. วิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนือ่ งมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าํ
12) นาย ก. ทําประกันชีวติ จํานวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท และซือ้ สัญญาเพิ่มเติมคุมครองการ
ประกันภัยอุบัติเหตุแนบทาย จํานวน 200,000 บาท ตอมา นาย ก. เมาสุราจนไมสามารถครองสติได และ
ขับรถชนราวสะพานเสียชีวติ กรณีเชนนี้บริษัทประกันชีวติ จะจายเงินใหผูรับประโยชนเทาไร
ก. จายจํานวนเงินประกันภัย 300,000 บาท และจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 200,000 บาท
ข. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ 200,000 บาท
ค. จายจํานวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
ง. ไมจายทั้งจํานวนเงินเอาประกันภัยและจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ
13) บุคคลทีต่ อ งการความคุมครองเนือ่ งจากตองเดินทางไปทํางานตางจังหวัดบอยๆ โดยรถยนตสวนตัว ควรทํา
ประกันชีวติ แบบใด
ก. แบบชั่วระยะเวลา
ค. แบบเงินไดประจํา
ข. แบบตลอดชีพ
ง. แบบสะสมทรัพย
14) ขอใดไมใชลักษณะของการประกันชีวติ แบบบํานาญ
ก. เปนแบบการประกันภัยที่สรางความมั่นใจใหกับผูเอาประกันภัยวาจะมีรายไดเลี้ยงชีพในวัยชรา
ข. บริษัทจะจายเงินใหกับผูรบั ผลประโยชนเปนรายงวดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวทุกกรมธรรม
ค. การชําระเบีย้ ประกันภัยมีเพียงวิธีเดียวคือ ชําระแบบครั้งเดียวเปนเงินกอนทั้งหมด
ง. ทั้งขอ ข. และ ค.
15) นาย ก. ทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท และสัญญาเพิม่ เติม
คุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 100,000 บาท และสัญญาเพิ่มเติม
แบบชั่วระยะเวลา ( Term Rider ) จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ถานาย ก. เสียชีวติ จาก
อุบตั ิเหตุผรู ับประโยชนของ นาย ก. จะไดรับจํานวนเงินเทาใด
ก. 100,000 บาท
ค. 300,000 บาท
ข. 200,000 บาท
ง. 400,000 บาท
16) นาย ก. ซือ้ สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม โดยมีคาหองและคาอาหาร 1,000 บาทตอวัน
( สูงสุดไมเกิน 45 วัน ) และสัญญาเพิม่ เติมคาชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผปู วยในจํานวน 1,500 บาท
ตอวัน ( สูงสุดไมเกิน 365 วัน ) แนบกับการประกันชีวิต ตอมา นาย ก. เจ็บปวยและตองเขารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไขในเปนระยะเวลา 50 วัน ในกรณีนี้บริษัทจะจายผลประโยชนคาหอง คาอาหาร
คาชดเชยรายวันใหแก นาย ก. เปนจํานวนเทาใด
ก. 60,000 บาท
ค. 100,000 บาท
ข. 80,000 บาท
ง. 120,000 บาท
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17) ในจํานวนเงินเอาประกันภัยและแบบประกันชีวิตที่เทากัน อัตราเบีย้ ประกันภัยจะเพิ่มขึ้นตามอายุของผูเอา
ประกันภัย แตมีปจจัยในการพิจารณารับประกันชีวิตบางอยางทีอ่ าจทําใหเบี้ยประกันภัยเพิม่ ขึ้นได
ก. ประวัตกิ ารศึกษา
ค. ฐานะการเงิน
ข. สวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ง. ประวัตสิ ุขภาพ
18) ตารางมรณะไทยทีบ่ ริษทั ใชในการกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยมาจาก
ก. อัตรามรณะของผูเอาประกันชีวติ ทีแ่ ยกตามสาเหตุการเสียชีวิต
ข. อัตรามรณะของประชากรที่แยกตามอายุตางๆ
ค. อัตรามรณะของผูเอาประกันชีวติ ทีแ่ ยกตามเพศและอายุ
ง. อัตรามรณะของผูเอาประกันชีวติ ทีแ่ ยกตามอาชีพ
19) การประกันชีวิต ประเภทสามัญและแบบเดียวกัน จํานวนเบี้ยประกันภัยจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ก. อายุและจํานวนเงินเอาประกันภัย
ข. อาชีพและสุขภาพของผูเอาประกันภัย
ค. อายุ จํานวนเงินเอาประกันภัย และรายไดของผูเอาประกันภัย
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
20) ผูเอาประกันภัยรายหนึ่ง ไดทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม มีความประสงคจะขอยกเลิกกรมธรรมและ
รับเงินสดคืน ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. ได เพราะมีมูลคากรมธรรมเกิดขึ้นแลว
ข. ไมได เพราะทําประกันชีวติ และชําระเบี้ยประกันภัยมาแลวยังไมถึง 2 ป
ค. ไดหรือไม ขึ้นอยูกับจํานวนมูลคาในตารางมูลคากรมธรรม
ง. ไมได เพราะการประกันชีวติ ประเภทอุตสาหกรรมไมมีมูลคาเวนคืนเงินสด
21) นาย ก. ทําประกันชีวติ แบบตลอดชีพ ชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว 5 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000
บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 100,000 บาท เมื่อกรมธรรมครบ 5 ป นาย ก. มาขอเวนคืน
กรมธรรมและหลังจากนัน้ เพียง 3 วัน นาย ก. ประสบอุบตั ิเหตุเสียชีวิตทายาทของนาย ก. จะไดรับ
ก. คาสินไหมมรณกรรม 200,000 บาท
ข. คาสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท
ค. ไมไดรับเงินคาสินไหมมรณกรรม
ง. ไดรับเงินเทากับมูลคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
22) เมื่อกรมธรรมประกันภัยขาดอายุแลว ผูเอาประกันภัยจะขอตออายุสญ
ั ญาไดหรือไม
ก. ได ถาผูเอาประกันภัยขอตออายุสญ
ั ญาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข. ไดตลอดเวลา โดยชําระเบีย้ ประกันภัยที่คางชําระทั้งหมดรวมดอกเบี้ย
ค. ไดตลอดเวลา โดยชําระเบีป้ ระกันภัยทีค่ างชําระทั้งหมด
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
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23) การชําระเบีย้ ประกันภัยโดยอัตโนมัติ หมายถึง
ก. วิธีการทีผ่ ูเอาประกันภัยสามารถกูเงินไดโดยอัตโนมัติเมือ่ กรมธรรมมีมูลคากรมธรรม
ข. วิธีการทีบ่ ริษทั นํามูลคาเวนคืนเงินสดที่เกิดขึ้นมาชําระเบี้ยประกันภัยใหในกรณีที่ผูเอาประกันภัยขาด
ชําระเบี้ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผอนผัน
ค. วิธีการทีบ่ ริษทั นํามูลคาใชเงินสําเร็จมาชําระเบีย้ ประกันภัยให ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยขาดชําระเบีย้
ประกันภัย
ง. วิธีการทีผ่ ูเอาประกันภัยชําระเบีย้ ประกันภัยโดยวิธีหักผานบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ
24) หลักเกณฑและเงือ่ นไขในการเปลีย่ นแบบประกันภัยเปนแบบอืน่ ขึ้นอยูกับการกําหนดของ
ก. นายทะเบียน
ค. ผูรับประโยชน
ข. ผูเอาประกันภัย
ง. บริษัท
25) “ การเปลีย่ นผูรับประโยชน จะมีผลบังคับนับแตวนั ทีผ่ ูเอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจงใหบริษัททราบเปน
ลายลักษณอักษร เพือ่ บริษัทจะทําการบันทึกการเปลีย่ นแปลงในกรมธรรม และออกใบสลักหลังกรมธรรม
ประกันภัยใหผรู ับประโยชน ” บุคคลนั้นเปนใครไดบาง
ก. บิดา มารดา ของผูเอาประกันภัย
ค. เจาหนี้ หุนสวน ของผูเอาประกันภัย
ข. สามีภรรยา ของผูเอาประกันภัย
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
26) ขอใดในใบคําขอเอาประกันชีวติ ทีผ่ ูเอาประกันภัยไมตองกรอกขอความ
ก. เลขที่กรมธรรม
ค. ผูรับประโยชน
ข. ที่อยู
ง. ประวัตสิ ุขภาพของผูเอาประกันภัย
27) ขอใดตอไปนี้ กลาวไมถกู ตองกรณี การนําเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยสุขภาพของบิดามารดา
มาหักลดหยอนภาษี
ก. เบี้ยประกันภัยที่จะนําไปหักลดหยอนภาษีได ตองเปนเบีย้ ประกันภัยจากการประกันสุขภาพบิดาหรือ
มารดาของผูมีเงินไดและคูสมรส ทีอ่ ยูในอุปการะเลี้ยงดู
ข. บิดาหรือมารดาของผูม ีเงินได ที่จะนําเบีย้ ประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีตอ งมีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป
ค. ผูมีเงินได ที่จะนําเบีย้ ประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีตอ งเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย (รวมทั้งบุตรบุญ
ธรรมดวย )
ง. ผูมีเงินไดสามารถนําเบีย้ ประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีไดไมเกินจํานวนที่จายจริงและไมเกิน 15,000 บาท
28) ในการซื้อกรมธรรมประกันชีวติ ผานตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวติ ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง
ก. ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับกรมธรรม
หากพบวาตัวแทนประกันชีวิตชี้แจงผลประโยชนไมตรงกับกรมธรรมที่ไดรับ
ข. ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับกรมธรรม
หากพบวาตัวแทนประกันชีวิตชี้แจงผลประโยชนไมตรงกับกรมธรรมที่ไดรับ
ค. ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับกรมธรรม
หากทานไมมีเหตุผลในการขอยกเลิก
ง. ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับกรมธรรม
โดยทานไมจาํ เปนตองชี้แจงเหตุผลในการขอยกเลิก

( Free Look Period )
( Free Look Period )
( Free Look Period )
( Free Look Period )
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ขอความที่ 1
พิจารณาขอความตอไปนีแ้ ละตอบคําถาม
ขอความ 1 ผูเอาประกันภัยตองชําระเบีย้ ประกันภัยจนมีมูลคากรมธรรมเกิดขึ้นแลว
ขอความ 2 ระยะเวลาความคุมครองจะลดลง แตจํานวนเงินเอาประกันภัยจะเทาเดิม
ขอความ 3 ถาขยายระยะเวลาเอาประกันภัยจนเทากับระยะเวลาของกรมธรรมเดิมแลวยังมีเงิน
เหลือจะคืนใหเมือ่ มีชวี ิตรอดอยู ถาเสียชีวิตในระยะเวลาขยายจะจายเงินเอาประกันภัยให
ขอความ 4 ระยะเวลาความคุมครองจะเทาเดิม แตจํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเทากับ
มูลคาในตารางทีค่ ํานวณตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
ขอความ 5 ขอเวนคืนกรมธรรมและรับเงินสดคืนตามจํานวนมูลคาเงินสดในตารางทีค่ ํานวณตอ
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
29) จากขอความที่ 1 มูลคาขยายเวลา หมายถึง
ก. ขอความ 1 และขอความ 4
ข. ขอความ 2 และขอความ 5

ค. ขอความ 2 และขอความ 3
ง. ขอความ 1 และขอความ 2 และขอความ 3

30) จากขอความที่ 1 มูลคาใชเงินสําเร็จ หมายถึง
ก. ขอความ 1 และขอความ 4
ข. ขอความ 2 และขอความ 5

ค. ขอความ 2 และขอความ 3
ง. ขอความ 1 และขอความ 2 และขอความ 3

31) ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของสัญญาประกันชีวติ คืออะไร
ก. ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดสวนเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ข. ผูเอาประกันภัยไมจําเปนตองมีสว นไดเสียในชีวิตของผูเอาประกันภัย
ค. ผูรับประโยชนตอ งมีสว นไดเสียในชีวิตของผูเอาประกันภัย
ง. เปนสัญญาพนันขันตอวาผูเอาประกันภัยจะตายเมือ่ ใด
32) คําวาผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายความถึงบุคคลใด
ก. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชจํานวนเงินหนึ่งให
ข. ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจหรือนายหนา
ค. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน
33) นายโชติ ทําประกันชีวิตไวกบั บริษัทประกันชีวติ แหงหนึ่ง ระบุใหนางศรี ซึ่งเปนภรรยานอย เปนผูร ับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวติ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะทําไดหรือไม
ก. ทําได เพราะผูร ับประโยชนจะเปนบุคคลใดก็ได
ข. ทําได ถาระบุใหบุตรที่เกิดจากนางศรี เปนผูรบั ประโยชน
ค. ทําไมได เพราะนางศรี ไมถอื วาเปนผูม ีสวนไดเสียกับนายโชติ
ง. เปนไปไดทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของบริษัท
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34) นายเอกและนางบีม เปนสามีภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย นายเอกไดทําประกันชีวติ ไวกับบริษทั ประกันชีวติ
แหงหนึ่ง จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ระบุนางบีมเปนผูรับประโยชน ปรากฏวาระหวางอายุ
สัญญา นายเอกไปตรวจสุขภาพพบวาเปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย หลังจากนัน้ นางบีมขับรถยนตพา นาย
เอกไปโรงพยาบาล แตดว ยความประมาทเลินเลออยางรายแรงรถยนตไปชนตนไมขางทาง เปนเหตุใหนายเอก
เสียชีวติ ทันที นางบีมบาดเจ็บสาหัส นางบีม จะขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวติ เชนนีบ้ ริษทั ประกันชีวติ
จะตองจายเงินใหนางบีมหรือไม เพราะเหตุใด
ก. ตองจายเงินตามสัญญา เนือ่ งจากนางบีมเปนผูรับประโยชนและไมมีเจตนาฆานายเอก
ข. ไมตองจายเงินตามสัญญา เนือ่ งจากนางบีมขับรถดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
เปนเหตุใหนายเอกเสียชีวติ
ค. ไมตองจายเงินตามสัญญา เนือ่ งจากนายเอกปกปดขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ซึ่งปวยเปนมะเร็งระยะสุดทาย
ง. ไมมีขอใดถูก
ก ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ตองมีสว นไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไวดวยหรือไม
ก. ไมตองเพราะผูรับประโยชนจะเปนใครก็ได ไมจําเปนตองมีสว นไดเสีย
ข. ตอง เพราะกฎหมายกําหนด
ค. ตอง มิฉะนั้นสัญญาจะตกเปนโมฆียะ
ง. ไมมีคําตอบที่ถกู ตอง
ข การเอาประกันภัยในเหตุการณทผี่ านมาแลวสามารถเอาประกันภัยไดหรือไม
ก. สามารถเอาประกันภัยได แตผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงกึ่งหนึ่ง
ข. สามารถเอาประกันภัยได แตผูเอาประกันภัยจะตองชําระคาเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น
ค. ไมสามารถเอาประกันภัยได เพราะสัญญาประกันภัยตองเปนการเอาประกันภัยในเหตุการณในอนาคต
ซึ่งไมแนนอน
ง. ไมมีขอถูก
37 ) นายกําธร เปนตัวแทนประกันชีวติ ไดจดั ใหนายขจร ทําประกันชีวติ ไวกับบริษัทแหงหนึ่งโดย นายกําธร
เปนผูชําระเบีย้ ประกันภัย และกรมธรรมประกันชีวติ ระบุใหนายกําธร เปนผูรบั ประโยชน โดยนายกําธรไมมี
สวนไดเสียหรือความสัมพันธใดๆในการเอาประกันชีวติ ของนายขจร เมือ่ นายขจร ตาย นายกําธร จะไดรับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวติ หรือไม
ก. ได เพราะนายกําธร เปนผูชาํ ระเบีย้ ประกันภัย
ข. ไมได เพราะนายกําธร เปนตัวแทนประกันชีวิต
ค. ได เพราะในกรมธรรมประกันชีวติ ระบุใหนายกําธร เปนผูร ับระโยชน
ง. ไมได เพราะนายกําธร ไมมีสว นไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
38) คูหมัน้ จะเอาประกันชีวติ ซึ่งกันและกันไดหรือไม
ก. ได เพราะถือวามีสว นไดเสียในชีวติ ซึ่งกันและกัน
ข. ยังไมไดจนกวาจะไดทาํ การสมรสแลวโดยชอบดวยกฎหมาย
ค. ไมไดจนกวาจะไดอยูกนิ ดวยกันฉันทสามีภรรยา
ง. ไมมีขอใดถูก
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39) เมื่อมีการสงมอบกรมธรรมประกันชีวติ ใหแกผูรับประโยชนแลว และผูรับประโยชนแสดงความจํานงเปน
หนังสือบริษทั วา ตนประสงคถอื เอาประโยชนแหงสัญญา ผูเอาประกันภัยจะเปลีย่ นผูรับประโยชนอีกไดหรือไม
ก. จะเปลี่ยนแปลงผูรบั ประโยชนอีกก็ได
ข. จะเปลี่ยนแปลงผูรบั ประโยชนอีกไมได
ค. จะเปลี่ยนแปลงผูรบั ประโยชนอีกได ถาผูร ับประกันภัยยินยอม
ง. จะเปลี่ยนแปลงผูรบั ประโยชนอีกได ถาแจงเปนหนังสือใหผูรับประกันภัยทราบ
40) นางสาวแกวใจ ตกลงจะเอาประกันชีวติ ไวกับบริษทั ประกันชีวิตแหงหนึ่ง แตเนือ่ งจากนางสาวแกวใจ
ไมมีญาติพนี่ อ งเลยจึงประสงคจะใหสภากาชาดไทยเปนผูรบั ประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต ดังนี้จะทําไดหรือไม
ก. ทําไดโดยไมตองไดรบั ความเห็นชอบหรือยินยอมจากผูใด
ข. ทําได แตตอ งใหสภากาชาดไทยยินยอมกอน
ค. ทําไดโดยตองใหกระทรวงมหาดไทยอนุญาตกอน
ง. ทําไมได เพราะสภากาชาดมิใชบคุ คลธรรมดาแตเปนนิตบิ คุ คล
41) บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินคาตอบแทนใหแกตัวแทนประกันชีวิตไดหรือไม
ก. ได ถาเปนคาจางหรือคาบําเหน็จทีพ
่ ึงจายตามปกติ
ข. ได ตามที่ตกลงโดยไมจํากัด
ค. ไมได นอกจากไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ง. ไมไดทุกกรณี
42) รัฐมนตรีมอี ํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเมือ่ ปรากฎวา บริษัทประกันชีวิตกระทําการใด
ก. ประกอบธุรกิจประกันชีวติ ตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน
ข. หยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ค. ประวิงการจายเงินที่ตอ งใชตามกรมธรรมประกันภัยหรือประวิงการคืนเบีย้ ประกันภัยทีต่ อ งจายหรือ
คืนโดยไมมีเหตุอนั สมควรหรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต
ง. ถูกทุกขอ
43) การเปดกิจการรับประกันภัยโดยไมไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เปนความผิดตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันชีวิต ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2551 หรือไม
ก. ไมเปนความผิด
ข. เปนความผิด โดยตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองแสนบาทถึง หาแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. เปนความผิด โดยตองระวางโทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท
ง. เปนความผิด โดยตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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44) ขอใดถูกตอง
ก. ตัวแทนประกันชีวติ หมายถึง ผูชี้ชอ งหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต โดยกระทําเพือ่ บําเหน็จจากการนัน้
ข. นายหนาประกันชีวติ หมายถึง ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหทาํ การชักชวนใหบคุ คลทําสัญญาประกันชีวติ
กับบริษทั ประกันชีวติ
ค. นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
ง. รัฐมนตรีผูรักษาตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หมายถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
45) นางศรีนวล เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย แลวไมนําสบริษทั ประกันชีวติ
ภายในระยะเวลากําหนด ทําใหกรมธรรมประกันภัยขาดผลบังคับ การกระทําของ นางศรีนวลมีผลตามกฎหมาย
อยางไร
ก. เปนการดําเนินงานทีท่ ําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย
ข. นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต
ค. เปนการดําเนินงานที่ทาํ ใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยเมือ่ นําเบี้ยสงบริษทั ประกันชีวติ ในภายหลัง
ง. ถูกทั้ง ก. และ ขอ ข.
46) นายแสง ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ตอมานายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวติ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวติ (
ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 นายแสง จะชักชวนผูอ นื่ ใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษทั ประกันชีวิต ไดหรือไม
ก. ได จนกวาจะพนเวลา 3 เดือน
ข. ได จนกวาจะพนเวลา 6 เดือน
ค. ไมสามารถชักชวนใหผอู ื่นทําสัญญาประกันชีวติ กับบริษัทประกันชีวติ ใดๆไดอีก
ง. ได จนกวาจะพนเวลา 1 ป
47) ตัวแทนประกันชีวติ ตองแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่กระทําการใด
ก. รับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันชีวิต
ข. ชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย
ค. ไมตองแสดงใบอนุญาตแตตอ งออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทเมือ่ รับเบี้ยประกันภัย
ง. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข.
48) ผูใดมีคุณสมบัติซึ่งสามารถขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ได
ก. นายเอ เคยถูกศาลมีพพ
ิ ากษาถึงที่สุด วากระทําความผิดฐานขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผอู ื่นถึง
แกความตาย
ข. นายบี เปนนายหนาประกันชีวติ
ค. นายซี มีสัญชาติไทย แตมีภูมิลาํ เนาอยูที่มาเลเซีย
ง. นายดี เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ มาแลว 3 ปกอ นวันขอรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวติ
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49) นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มอี ํานาจตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษทั ประกันชีวติ และเพือ่
ประโยชนในการตรวจสอบใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาทีม่ ีอาํ นาจอะไรบาง
ก. เขาไปในสํานักงานของบริษทั ประกันชีวติ ในระหวางเวลาทําการเพือ่ ทราบขอเท็จจริง
ข. สงใหบริษัทประกันชีวิตหรือผูเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ประกันชีวติ สงเอกสารหลักฐานหรือหลักฐาน
ค. เรียกกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของบริษัทประกันชีวติ มาใหถอ ยคํา
ง. ถูกทุกขอ
50) นายแดง ไมมีใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ บริษัทประกันชีวติ จึงออกบัตรประจําตัวพนักงานเก็บเบีย้
ประกันภัยให ดังนี้ นายแดง มีสิทธิชักชวนใหบคุ คลทําสัญญาประกันชีวิต ใหบริษัทประกันชีวิตไดหรือไม
ก. มีสิทธิ เพราะมีบัตรประจําตัวพนักงานเก็บเบี้ยประกันภัยแลว
ข. ไมมีสิทธิ เพราะไมมีใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ
ค. มีสิทธิ เพราะเมือ่ รับเบีย้ ประกันภัยไดกย็ อ มชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวติ กับ
บริษัทประกันชีวิตได
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค.
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1) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัทประกันชีวติ แหงหนึ่ง มีความสามารถในการหาประกันชีวิตไดตรง
ตามเปาหมายของบริษัทเปนประจําและตอเนือ่ งมาโดยตลอดจนไดชอื่ วาเปนตัวแทนดีเดนของบริษทั ทุกป แต
แลวเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดก็เกิดขึน้ นาย ก. ประสบอุบัติเหตุตอ งนอนรักษาตัวอยูเกือบ 2 เดือน ทํา
ใหไมสามารถออกไปหาประกันภัยได ภรรยานาย ก. ซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิต เกรงวาสามีจะเสียงานและไม
ประสงคจะใหผูทําประกันภัยตองรอนานเพราะขาดการติดตอ จึงไดขอรายชือ่ ผูที่สนใจจะทําประกันภัยจากสามี
และไดชวยหาประกันภัยใหกับสามีซึ่งนอนปวย จนกระทั่งสามีหายและออกหาประกันภัยไดตามปกติ ทานคิด
วาการกระทําของสามีและภรรยาคูน ี้เปนอยางไร
ก. ไมมีความซือ่ สัตยตอ ผูเอาประกันภัย และเพือ่ นรวมอาชีพ
ข. ไมมีความซือ่ สัตยตอ บริษัทประกันภัย
ค. ไมมีความซือ่ สัตยตอ บริษัทประกันภัย เพือ่ นรวมอาชีพและผูเอาประกันภัย
ง. ไมมีความซือ่ สัตยตอ เพือ่ นรวมอาชีพ
2) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ไดชักชวนใหนาย ข. ซึ่งเปนเพือ่ นที่ทํางานที่เดียวกับพี่ชายของตนทําประกัน
ชีวิต หลังจากนั้น 5 ป นาย ข. ไดเลือ่ นตําแหนงสูงขึ้น ทําใหพี่ชายนาย ก. ไมพอใจ นาย ก. ซึ่งเปน
นองก็ไมพอใจตามไปดวยไมไปเก็บเบีย้ ประกันจากนาย ข. เมื่อถึงกําหนดรวมทั้งเมือ่ มีการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน นาย ก. ก็ไมสนใจใหบริการเหมือนเคยปฏิบตั ิมากอน การกระทําเชนนี้เปนการผิดจรรยาบรรณ
และศีลธรรมหรือไม
ก. ผิด เพราะไมไดใหบริการทีด
่ ีแกผูเอาประกันภัยอยางสม่ําเสมอ
ข. ผิด เพราะนําเอาเรือ่ งสวนตัวมาเกีย่ วของกับเรือ่ งงาน ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของผูเอาประกันภัย
ค. ไมผิด เพราะถึงแมนาย ก. จะไมไปเก็บเบี้ยประกันก็เปนหนาที่ของนาย ข. ตองเปนผูนาํ ไปจาย
ใหแกบริษัทเอง
ง. ไมผิด เพราะเมือ่ นาย ก. ไมใหบริการแกนาย ข. นาย ข. สามารถแจงแกบริษัทประกันชีวต
ิ ให
ตัวแทนอื่นมาบริการแทนได
3) นาย ก. เปนตัวแทน ไดชักชวนใหนาย ข. ซึ่งเปนเพือ่ นสนิทกันทําประกันชีวติ แตนาย ข. ไมมีเงินจึง
ปฏิเสธ นาย ก. คิดวานาย ข. โกหกเรือ่ งไมมีเงินจึงโกรธมากไดเอาเรือ่ งสวนตัวของนาย ข. ไปเลาให
เพื่อนฟง นาย ก. ประพฤติผดิ จรรยาบรรณหรือไม
ก. ไมผิด เพราะนาย ข. ไมไดเปนผูเอาประกันภัย
ข. ไมผิด เพราะนาย ก. เลาเรื่องสวนตัวของนาย ข. ที่ไมเปนความลับ
ค. ผิด เพราะนําเอาความลับของผูเอาประกันภัยไมเปดเผยตอบุคคลภายนอก
ง. ผิด เพราะนาย ก. ทําใหนาย ข. ถูกเพือ่ นๆรังกียจ
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4) ในการหาประกันชีวิตนาย ก. ซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิตของ นาย ก. จะใหผูขอทําประกันชีวติ กรอก
รายละเอียดในใบคําขอเอาประกันชีวติ เองโดยไดบอกใหผทู าํ ประกันชีวติ ตอบคําถามในใบคําขอฯใหถูกตองตรง
กับความจริงทุกประการเพราะการไมเปดเผยขอความจริงจะทําใหผูเอาประกันภัยเสียผลประโยชน บริษัทจะไม
รับประกันภัย นอกจากนี้นาย ก. จะตองขอสําเนาทะเบียนบานของผูเอาประกันภัยแนบติดกับใบคําขอฯ และ
ตรวจสอบรายละเอียดในใบคําขอฯ ทุกครั้ง หากพบขอสงสัยจะซักถามจากผูเอาประกันภัยจากการ
ปฏิบัติงานของนาย ก. ปรากฎวาบริษัทสามารถรับประกันภัยไดทุกราย ทานคิดวา
ก. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ทีด่ ี แตทาํ ใหลูกคาไมไดรับความสะดวก
ข. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ทีด่ ี แตการบริการผูเอาประกันภัยยังใชไมได
ค. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ทีด่ ี แตไมสมควรยึดถือเปนตัวอยาง
ง. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวต
ิ ทีด่ ี เปนผูม ีจรรยาบรรณและศีลธรรม
5) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ แหงหนึ่งไดชักชวนใหนาย ข. ซึ่งมีอาชีพรับราชการทําประกันชีวติ พรอมทั้ง
สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาล โดยบอกแกนาย ข. เมื่อเจ็บปวยจะสามารถเบิกคารักษาพยาบาลทั้งจาก
บริษัทและหนวยงานของรัฐที่นาย ข. ทํางาน นับตั้งแตวนั ที่สัญญาเพิ่มเติมเริม่ มีผลบังคับ ทานจงพิจารณาวา
นาย ก. ประพฤติผดิ จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวติ หรือไม
ก. ไมผิด เพราะเสนอแบบประกันชีวต
ิ ที่ตรงตามความตองการของผูเอาประกันภัย
ข. ไมผิด เพราะผูเอาประกันภัยตองศึกษาแบบประกันชีวต
ิ ทีต่ อ งการดวยตนเอง
ค. ผิด เพราะจะทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยในอนาคตได
ง. ผิด เพราะเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแหงกรมธรรม
6) คุณสมบัติของการเปนตัวแทนประกันชีวติ ขอหนึ่งบอกวา ตัวแทนประกันชีวติ ตองมีความซือ่ สัตย จริงใจตอผู
เอาประกันภัยและเพื่อนรวมอาชีพ ขอใดตอไปนี้ที่จะแสดงใหเห็นวา ตัวแทนประกันชีวติ มีความจริงใจในการ
ชวยเหลือผูเอาประกันภัย แตประพฤติผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของผูประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
ก. ผูเอาประกันภัยยังไมมีเงินชําระเบีย้ ประกันของงวดถัดไป จึงเสนอใหความชวยเหลือโดยการพาผูเอา
ประกันภัยไปกูเงินจากบริษทั เพือ่ นํามาชําระเบีย้ ประกันภัย
ข. ไปบริการเก็บเบี้ยประกันภัยทุกงวดอยางสม่าํ เสมอ และคอยใหความชวยเหลือในการติดตอกับ
บริษัทแทนผูเอาประกันภัย
ค. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่มอี ด
ุ มการณวาตองสรางสรรคสังคม และหาวิถีทางที่จะใหกลไกของการ
ประกันชีวติ ไดรบั ใชสังคมมากทีส่ ุด โดยการชักชวนใหครอบครัวที่มีรายไดนอยทําประกันชีวิตที่มีแต
ความคุม ครองการเสียชีวติ เทานั้น เนือ่ งจากเบี้ยประกันต่าํ
ง. ผูขอเอาประกันชีวต
ิ มีภาระตองใชเงินมากในขณะที่จะตองจายเบีย้ ประกันภัยงวดแรกจึงใหความชวยเหลือ
โดยการลดเงินคาบําเหน็จจากเบี้ยประกันชีวติ ใหครึ่งหนึ่งเพื่อเปนการจูงใจใหทําประกันชีวติ
7) นาย ก. ไดทําประกันชีวติ กับบริษัทแหงหนึ่ง มีความตองการเปลีย่ นแบบกรมธรรมใหม เพราะเห็นวามี
ประโยชนมากกวา แลวมาปรึกษาทานซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิต ทานควรใหขอ เสนอแนะอยางไร
ก. เปลี่ยนไปตามความประสงคของนาย ก. จึงจะนับไดวาเปนตัวแทนประกันชีวิตที่ใหบริการทีด
่ ี
ข. ใหเปลี่ยนแบบกรมธรรมใหนาย ก. เพราะเปนความตองการของนาย ก. ไมใชทานเปนผูชักชวนให
เปลี่ยน
ค. ใหเปลี่ยนแบบกรมธรรมใหนาย ก. เพราะเปนหนาที่ของบริษัทมอบหมายใหชักชวนใหบุคคลทํา
สัญญาประกันชีวิตกับบริษัท
ง. ไมควรใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพือ่ ทําสัญญาใหม เพราะจะทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน
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8) ในการเสนอขายประกันชีวติ แบบและประโยชนของการประกันชีวติ มักไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้น การที่
ตัวแทนประกันชีวติ ประกันชีวติ ของบริษทั หนึ่งมักอางวา แบบและผลประโยชนของบริษัทตนเหนือกวาบริษัทอื่น
นั้น ทานมีความคิดเห็นวาเรือ่ งดังกลาวผิดจรรยาบรรณหรือไม
ก. ไมผิด เพราะเปนเรือ่ งปกปดของการแขงขันทางการคา
ข. ไมผิด หากพุดความจริง
ค. ผิด เพราะกลาวทับถมบริษัทอืน่
ง. ผิด เพราะไมไดกลาวความจริง
9) นาย ก. และ นาย ข. นอกจากจะเปนเพือ่ นกันแลว ยังเปนตัวแทนประกันชีวติ บริษัทเดียวกันดวย ตอมา
นาย ก. ทราบวา นาย ข. ไดไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการประกันชีวติ เพิม่ เติม ซึ่งไมไดเกียวกับการ
ขายประกันชีวติ เลย เมือ่ พบปะกัน นาย ก. จึงไดตอ วา นาย ข. ที่เสียเวลาในการเรียนหลักสูตรดังกลาว
ซึ่งตองใชระยะเวลาในการเรียน 2 สัปดาหเต็ม เพราะนอกจากเสียเวลาในการทํามาหากินแลวยังไมตรงกับ
วิชาชีพของตัวแทนประกันชีวติ ทีต่ อ งเนนเรือ่ งการขายเปนหลัก จงพิจารณาขอความขางลางนี้วา ขอใดถูกตอง
มากที่สดุ
ก. การกระทําของ นาย ข. นั้น สมควร เพราะถือวาตัวแทนประกันชีวิตที่ดนี ั้น ตองหมั่นศึกษาหา
ความรูในวิชาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ
ข. การกระทําของ นาย ข. นั้นไมสมควรเอาเยี่ยงอยาง เพราะเสียเวลาในการทํามาหากิน ซึ่งขัด
จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวติ
ค. การกระทําของ นาย ข. นั้นไมถกู ตอง เพราะนอกจากจะทําใหไมมีเวลาในการใหบริการลูกคาแลว
หลักสูตรที่เรียนก็ไมตรงกับความตองการของตัวแทนประกันชีวิตที่เนนเรื่องการขายเปนหลัก
ง. การกระทําของ นาย ข. นั้นถูกตอง เพราะเปนสิทธิของนาย ข. ที่จะไปเรียนหรือทําอะไรก็ไดตราบ
ใดที่ไมทําใหผูเอาประกันเสียผลประโยชน
10) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ ของบริษทั หนึ่ง จํากัด ตอมาบริษัท สอง จํากัด เห็นวา นาย ก.
เปนตัวแทนที่มคี วามสามารถในการขายประกันชีวิตไดอยูในระดับดี จึงเสนอเงินเดือนพรอมตําแหนงใน
หนาที่การงานให นาย ก. ไดชักชวนเพือ่ นฝูงที่เปนตัวแทนดวยกันใหไปอยูบริษัท สอง จํากัด โดยบอกวา
บริษัท หนึ่ง จํากัด ไมดีใหคา นายหนานอย สูบริษัท สอง จํากัดไมได การกระทําเชนนี้ผดิ จรรยาบรรณและ
ศีลธรรมหรือไม
ก. ผิด เพราะนาย ก. พูดโกหก เพือ่ ชักชวนใหตัวแทนคนอื่นยายบริษัท
ข. ผิด เพราะไมประพฤติตนอยูในคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาณของตัวแทนประกันชีวต
ิ
ค. ไมผิด เพราะบริษทั สอง จํากัด ใหรายไดและตําแหนงหนาที่การงานที่ดขี ึ้น
ง. ไมผิด เพราะ ตัวแทนคนอืน่ ยินดียายไปอยูบริษัท สอง จํากัด เอง
11) นาย ก. เปนเพือ่ นกับ นาย ข. นาย ก. จะเอาประกันชีวิต นาย ข. โดยนาย ก. ระบุใหตนเอง
เปนผูรบั ประโยชน เมือ่ นาย ข. เสียชีวติ นาย ก.จะไดรับผลประโยชนหรือไม
ก. ได เพราะ นาย ก. เปนผูรบั ประโยชนตามกรมธรรม
ข. ได เพราะ นาย ก. เปนผูชําระเบีย้ ประกัยภัย
ค. ไมได เพราะ นาย ก. ไมมีสว นไดเสียในชีวิต นาย ข.
ง. ไมได เพราะการทําประกันชีวต
ิ นัน้ นาย ก. ไมสามารถทําใหคนอื่นได นอกจากตนเอง
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12) ความหมายของการประกันชีวติ คือขอใด
ก. วิธีการรวมปองกันภัยที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
ข. วิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนือ่ งจากการเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
ค. วิธีการขจัดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ง. วิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนือ่ งมาจากภาวะเศรฐกิจตกต่าํ
13) กรมธรรมประกันภัยแบบเงินไดประจํา เหมาะสําหรับบุคคลที่
ก. ตองการสรางฐานะ
ข. ตองการความคุมครองระยะสั้น

ค. มีรายไดนอ ย
ง. ตองการเงินไวใชจายยามชรา

14) การประกันชีวติ แบบใดที่บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน
หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตกอนสัญญาครบกําหนดหรือมีชีวิตอยูรอดจนสัญญาครบกําหนด
ก. แบบสะสมทรัพย
ค. แบบตลอดชีพ
ข. แบบชั่วระยะเวลา 20 ป
ง. แบบตลอดชีพ มีเงินปนผล
15) ขอตอไปนีข้ อ ใดเปนลักษณะของการประกันชีวติ ประเภทสามัญ
ก. การประกันชีวิตรายบุคคล มีระยะเวลารอคอย และระยะเวลาผอนผันการชําระเบี้ยประกันภัย
ข. ชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน รับประกันชีวต
ิ เปนกลุม จํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํา
ค. การประกันชีวิตรายบุคคล จํานวนเงินเอาประกันสูง ไมตรวจสุขภาพ มีระยะเวลารอคอย
ง. เปนการประกันชีวต
ิ รายบุคคล จํานวนเงินเอาประกัยคอนขางสูง และอาจมีการตรวจสุขภาพ
16) นาย ก. ซือ้ สัญญาเพิม่ เติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรมไว 2 บริษทั โดยแตละบริษัทมีผลประโยชนคา
หองและคาอาหาร 1,000 บาทตอวัน (สูงสุดไมเกิน 45 วัน) ตอมา นาย ก. ปวยและเขารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลในฐานะคนไขในเปนระยะเวลา 60 วัน ในกรณีนี้ ขอความขางลางขอใดถูก
ก. นาย ก. จะไดรับเงินคาหองและคาอาหาร จํานวน 45,000 บาท
ข. นาย ก. จะไดรับเงินคาหองและคาอาหาร จํานวน 50,000 บาท
ค. นาย ก. จะไดรับเงินคาหองและคาอาหาร จํานวน 60,000 บาท
ง. นาย ก. จะไดรับเงินคาหองและคาอาหาร จํานวน 55,000 บาท
17) ถาผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิน้ เชิงถาวร และไดรบั ความคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติม
ผลประโยชนการยกเวนเบีย้ ประกันเนือ่ งจากทุพพลภาพสิน้ เชิงถาวรแลว ถาหากตอมาปรากฎวาผูเอา
ประกันภัยพนสภาพจากการเปนบุคคลทุพพลภาพสิน้ เชิงถาวร ผลจะเปนอยางไร
ก. การยกเวนเบีย้ ประกัยภัยจะยังคงดําเนินตอไป เพราะบริษทั ใหความคุมครองไปแลวจะยกเลิกไมได
ข. การยกเวนเบีย้ ประกัยภัยจะยังคงดําเนินตอไป ตราบใดที่ผเู อาประกันภัยยังมีชีวต
ิ อยู
ค. การยกเวนเบีย้ ประกัยภัยจะสิ้นสุดลง และผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบีย้ ประกันภัยตอไปตามปกติ
ง. การยกเวนเบีย้ ประกัยภัยจะสิ้นสุดลง และบริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
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18) ผูเอาประกันภัยที่มีสขุ ภาพไมสมบูรณเหมือนคนทั่วไป แตบริษัทประกันชีวิตพิจารณาแลว สามารถรับประกันชีวติ ได
ผูเอาประกันภัยคนนัน้
ก. ตองแจงผลการตรวจสุขภาพใหบริษทั ทราบทุกป
ข. ตองชําระเบีย้ ประกันภัยในอัตราปกติ เพราะบริษทั ตกลงรับประกันชีวิตแลว
ค. ตองชําระเบีย้ ประกัยภัยเพิ่มกวาอัตราปกติ
ง. ไมตองแจงผลการตรวจสุขภาพ แตตอ งชําระเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ
19) บุคคลใดขางลางนีท้ ี่บริษัทสามารถพิจารณารับประกันชีวิตไดคอื
ก. คนวิกลจริต
ข. นิติบค
ุ คล
ค. ผูเยาวที่มสี ุขภาพสมบูรณ
ง. คนทีอ่ ายุเกินอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
20) ขอตอไปนีข้ อ ใดถูก
ก. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรมไมมค
ี วามแตกตางกัน
ข. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญมีการเก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษได
ค. เบี้ยประกันภัยในแตละงวดไมเทากัน
ง. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมของอาชีพตางกัน จะไมเทากัน
21) การประกันชีวติ แบบสะสมทรัพยธรรมดา ถาอายุผูเอาประกันภัยเทากัน ภัยมาตรฐาน และมีจํานวนเงิน
เอาประกันภัยเทากัน แบบใดตองชําระเบีย้ ประกันมากที่สดุ
ก. สะสมทรัพย 20/20
ค. สะสมทรัพย 15/15
ข. สะสมทรัพย 10/10
ง. เทากันทั้ง 3 แบบ
22) นาย ก. ทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย 15/10 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท กรมธรรมเริ่มมี
ผลบังคับเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2535 ชําระเบี้ยประกันรายปโดยชําระงวดที่ 7 ไปแลวและมาขอเวนคืนในวันที่
28 กุมภาพันธ 2541 นาย ก. ไดรับเงินเทาไร
(อัตรามูลคาเวนคืนเงินสด ณ สิน้ ปกรมธรรมที่ 6 = 350 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
อัตรามูลคาเวนคืนเงินสด ณ สิน้ ปกรมธรรมที่ 7 = 432 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
อัตรามูลคาเวนคืนเงินสด ณ สิน้ ปกรมธรรมที่ 8 = 405 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
ก. 35,000 บาท
ข. 35,000 บาท รวมเบีย้ ประกันภัยจายคืนที่ชําระลวงหนา 1 งวด
ค. 50,200 บาท
ง. 43,200 บาท
23) นาย ก. ทําประกันชีวติ ประเภทอุตสาหกรรม ชําระเบี้ยประกันได 8 ป ขอตอไปนีข้ อใดไมถูกตองเกี่ยวกับ
การใชสิทธิเกี่ยวกับมูลคากรมธรรมประกันภัย
ก. ขอยกเลิกกรมธรรม และใชสิทธิรับเงินสดจากมูลคาเวนคืนเงินสด
ข. ขอเปลี่ยนกรมธรรมเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ
ค. ขอแปลงกรมธรรมเปนการประกันภัยแบบขยายเวลา
ง. ขอกูเงินจากบริษทั โดยใชมูลคาเวนคืนเงินสด

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 6 หนา 5 จาก 10

24) นาย ก. ทําประกันชีวติ ประเภทสามัญ และซือ้ สัญญาเพิม่ เติมคุม ครองการเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ นาย ก.
เปนโรคมะเร็ง แตไมไดแถลงในใบคําขอเอาประกันชีวติ ตอมาอีก 1 ป นาย ก. เสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุรถชน
กันขอตอไปนี้ขอ ใดถูกตอง
ก. บริษทั มีสทิ ธิบอกลางสัญญาประกันภัย และคืนเบี้ยประกันที่ชําระมาแลวทั้งหมด
ข. บริษทั มีสทิ ธิบอกลางสัญญาประกันภัย และไมคนื เบี้ยประกันที่ชาํ ระมาแลวทั้งหมด
ค. บริษัทจายจํานวนเงินเอาประกันภัย
ง. ไมมีขอใดถูก
25) เมื่อผูเอาประกันภัยใชสิทธิ์ในการกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน ผลที่มตี อ กรมธรรมนนั้ คือ
ก. กรมธรรมนั้นไมมผ
ี ลบังคับชั่วขณะ จนกวาผูเอาประกันภัยจะไดชําระหนี้สินพรอมดอกเบีย้ ครบถวนแลว
ข. ผูเอาประกันภัยไมตอ งชําระเบีย้ ประกันภัย เพือ่ เปนกานแบงเบาภาระ
ค. กรมธรรมนั้นยังคงมีผลบังคับอยู จนกวาหนี้สินรวมกับดอกเบีย้ ทีค
่ งคางกับบริษัททั้งสิ้น ณ เวลาใด
มีจํานวนเทากับหรือมากวาเงินคาเวนคืนในขณะนัน้ และมิไดชําระเบีย้ ประกันภัยงวดที่ถึงกําหนด
ง. ไมมีขอใดถูก
26) หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยเปนแบบอื่น ขึ้นอยูกบั การกําหนดของ
ก. นายทะเบียน
ค. ผูรับประโยชน
ข. ผูเอาประกันภัย
ง. บริษัท
27) “ การเปลี่ยนผูรบั ประโยชน จะมีผลบังคับนับแตวันทีผ่ ูเอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจงใหบริษัททราบเปน
ลายลักษณอักษร เพือ่ บริษัทจะทําการบันทึกการเปลีย่ นแปลงในกรมธรรม และออกใบสลักหลังกรมธรรม
ประกันภัยใหผรู ับประโยชน” บุคคลนั้นเปนใครไดบาง
ก. บิดา มารดา ของผูเอาประกันภัย
ค. เจาหนี้ หุนสวน ของผูเอาประกันภัย
ข. สามีภรรยา ของผูเอาประกันภัย
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
28) ขอตอไปนีข้ อ ใดไมมีความจําเปนตองกรอกในใบคําขอเอาประกันชีวติ
ก. อาชีพผูขอเอาประกันภัย
ค. อายุของคูสมรส
ข. ทีอ่ ยูผ ูขอเอาประกันภัย
ง. สุขภาพของผูเอาประกันภัย
ขอความ 3
ใชโจทยขา งลางนีใ้ นการตอบคําถาม
นาย ก. ไดทําประกันชีวิต ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย 15/10 ชําระเบีย้ ประกันรายป ปละ 4,000 บาท
จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว 3 ป ตารางมูลคากรมธรรมตอ
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สําหรับสิน้ ปกรมธรรมที่ 3 มีมูลคาเวนคืนเงินสดเทากับ 110 บาท
มูลคาใชเงินสําเร็จเทากับ 218 บาท และมีการขยายเวลาเทากับ 12 ป และมีเงินสะสมทรัพยเมือ่ ครบกําหนด
อีก 164 บาท
29) นาย ก. ตองการกูเงินจากบริษัทโดยมีกรมธรรมเปนประกัน ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 3 นาย ก. สามารถกู
ไดสูงสุดเทาใด
ก. 100,000 บาท
ค. 11,000 บาท
ข. 12,000 บาท
ง. 4,000 บาท
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30) ถา นาย ก. ซึ่งเปนผูเอาประกันภัยไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัย บริษทั จะชําระเบีย้ ประกันภัยใหในลักษณะ
การกูยืมชําระ บริษัทคิดคํานวณอัตราดอกเบีย้ อยางไร
ก. ไมคิดดอกเบีย้
ค. คิดอัตราดอกเบีย้ ไมทบตน
ข. คิดอัตราดอกเบีย้ ทบตน
ง. คิดอัตราดอกเบีย้ ขึ้นลงตามธนาคาร
31) คําวาผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายความถึง
ก. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งให
ข. ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจหรือนายหนา
ค. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน
32) นาย ก. ยื่นใบคําขอเอาประกันชีวิตลงวันที่ 1 มิถุนายน 2534 ตอมาบริษัทออกกรมธรรมประกันชีวติ
ระบุวันเริม่ สัญญา 10 มิถนุ ายน 2534 ถา นาย ก. ไดรับอุบตั ิเหตุเมือ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2534
เวลา 23.30 น. และถึงแกกรรมเมือ่ เวลา 00.15 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2534 สัญญาประกันชีวิตมี
ผลคุม ครองหรือไม
ก. มีผลคุมครอง
ข. ไมมีผลคุมครองมาตั้งแตตน
ค. ไมมีผลคุมครอง เพราะนาย ก. ไดรบั อุบต
ั ิเหตุเปนเหตุใหถึงแกกรรมในวันที่ 9 มิถุนายน 2534
ง. มีผลคุมครอง เพราะนาย ก. ยื่นใบคําขอลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2534
33) สัญญาประกันภัยมีคสู ัญญาอยางนอย 2 ฝาย คือ
ก. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับผูรบั ประโยชนฝายหนึ่ง
ข. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับผูเอาประโยชนฝา ยหนึ่ง
ค. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับตัวแทนประกันชีวิตฝายหนึ่ง
ง. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับนายหนาประกันชีวิตฝายหนึ่ง
34) นายแสง เอาประกันชีวติ ตนเองไวโดยใหนายสุขและนายสิน เปนผูรับประโยชนคนละครึ่ง ตอมาปรากฏวา
นายสุข ถึงแกความตายกอนนายแสง นายแสงมิไดแจงบริษัทขอแกไขเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชน เมือ่ นาย
แสงตาย บริษัทตองจายเงินเอาประกันชีวติ อยางไร
ก. จายใหนายสินทั้งหมดตามกรมธรรมมาตรฐานทีอ่ อกใหม
ข. จายใหนายสินครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งจายใหทายาทของนายสุข
ค. จายใหนายสินครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งจายใหทายาทนายแสง
ง. จายไดทั้ง 3 กรณี ขึน้ อยูกับบริษัทเลือกจายใหเกิดความรวดเร็วและสะดวก
35) สัญญาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะเปนขอพิจารณาเบีย้ ประกันภัยเพิ่มขึน้
หากภัยนั้นหมดไปแลว
ก. ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัยสวนที่เพิม่ นั้นลงมาอยูในอัตราปกติ
ข. ผูเอาประกันภัยจะไดลดเบีย้ ประกันภัยตอเมือ่ บริษัทยินยอม
ค. ผูเอาประกันภัยไมมสี ิทธิไดลดเบีย้ ประกันเลย
ง. ไมมีผลผูกพัน เพราะบังคับคดีไมได

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 6 หนา 7 จาก 10

36) นาย ก. อายุ 40 ป เอาประกันชีวติ ไวกับบริษทั ประกันชีวิตแหงหนึ่ง โดยแถลงขอความอันเปนเท็จวามี
สุขภาพสมบูรณไมเคยปวยเปนโรคใดๆมากอน ซึ่งตามขอเท็จจริงในขณะขอเอาประกันชีวิตนั้น นาย ก.
กําลังปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งถาหากบริษัททราบความจริงเชนนั้นจะตองเพิ่มเบี้ยประกันอีกเล็กนอย
แตไมถึงกับบอกปดไมยอมรับประกัน ผลของสัญญาประกันชีวิตรายนี้จะเปนอยางไร
ก. เปนโมฆียะ
ข. เปนโมฆะ
ค. สมบูรณแตผูรับประกันภัยมีสิทธิลดจํานวนเงินอันจะพึงใชลงตามสวน
ง. สมบูรณทกุ ประการ
37) หางหุนสวนหรือบริษัท จํากัด สามารถเปนผูรบั ประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตไดหรือไม
ก. ไมได เพราหางหุนสวนหรือบริษทั จํากัด ไมใชบุคคลธรรมดา
ข. ได
ค. ได ถานายทะเบียนเห็นชอบ
ง. ไมได เพราะหางหุนสวนหรือบริษทั เปนเพียงนิติบค
ุ คล
38) สัญญาประกันชีวติ เมือ่ มีผลสมบูรณแลว จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงบางรายการไดหรือไม
ก. ขอแกไขเปลี่ยนแปลงไมไดเลย
ข. แกไขไดโดยผูเอาประกันภัยขอแกไข
ค. แกไขไดโดยผูรบั ประกันภัยขอแกไข
ง. ขอแกไขเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
39) สัญญาประกันชีวติ จะตกเปนโมฆียะ ในกรณีดังตอไปนี้
ก. ผูเอาประกันภัยแถลงขอความอันเปนเท็จ ซึ่งถาหากผูร ับประกันภัยทราบความจริง
อาจบอกปดไมยอมรับประกันชีวิต
ข. ผูเอาประกันภัยแถลงขอความอันเปนเท็จ ซึ่งถาหากผูร ับประกันภัยทราบความจริง
จะตองเพิ่มเบีย้ ประกันภัยขึน้ อีก
ค. ผูเอาประกันภันแถลงอายุคลาดเคลือ่ น และอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจํากัดอัตรา
ตามทางคาปกติของผูรับประกันภัย
ง. ถูกทั้งขอ ก. ข. ค.
40) คํากลาวที่วา สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทน ถูกหรือไม
ก. ไมถูก
ข. ถูก
ค. ที่ถูกเปนสัญญาฝายเดียว
ง. ที่ถูกเปนสัญญาระหวางผูรบั ประกันภัย ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน
41) บริษัทประกันชีวติ ลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ใด ไดหรือไม
ก. ได ตามทีค
่ ณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
ข. ได ตามที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด
ค. ได ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
ง. ได ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
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42) ตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 หามมิใหบริษัทประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม คําวาประวิง
การใชเงินหมายถึง
ก. ถวงเวลาในการชดใชคาสินไหมทดแทน
ข. หนวงเวลาในการชดใชคาสินไหมทดแทนใหลาชา
ค. ไมประสงคที่จะจายคาสินไหมทดแทน หรือจายไมเปนไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
ง. ถูกทุกขอ
43) ขอใดตอไปนี้เปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต
ก. เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ข. เปนบุคคลลมละลาย
ค. มีภูมิลําเนาในตางประเทศ
ง. ถูกทุกขอ
44) นาย ก. ตองการเปนตัวแทนประกันชีวิตบริษทั รักไทยประกันชีวติ จํากัด แตนาย ก. ไมมีใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวติ บริษัทจึงออกบัตรประจําตัวพนักงานเก็บเบี้ยประกันภัยใหนาย ก. ดังนัน้ นาย ก. จะมี
สิทธิ์ชักชวนใหบคุ คลทําสัญญาประกันชีวติ กับบริษัท รักไทยประกันชีวติ จํากัดไดหรือไม
ก. มีสิทธิเพราะมีบัตรประจําตัวพนักงานเก็บเบี้ยประกันภัยแลว
ข. มีสิทธิเพราะเมือ่ รับเบีย้ ประกันภัยได ก็ยอ มชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวต
ิ กับบริษทั ได
ค. ไมมีสิทธิ เพราะยังไมไดรับใบอณุญาตจากนายทะเบียน
ง. มีสิทธิถาไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง
45) บริษัทประกันชีวติ ประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัย หรือผูรบั ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือการ
ประวิงคืนเบี้ยประกันภัยทีต่ อ งจายหรือคืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริตตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มีโทษอยางไร
ก. ปรับไมเกินสองแสนบาท
ข. ปรับไมเกินหาแสนบาท
ค. ปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนความผิดตอเนื่องใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท
ตลอดเวลาทีย่ ังฝาฝนอยู
ง. ปรับไมเกินสองแสนบาท และถาเปนความผิดตอเนื่งใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท
ตลอดระยะเวลาทีย่ ังฝาฝนอยู
46) บริษัทประกันชีวิตที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยดวย
ก. ได เพราะไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตแลว
ข. ไมได เพราะกฎหมายหามไว
ค. ได แตตอ งไดรับใบอณุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวต
ิ มาแลวไมต่ํากวา 5 ป
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค.
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47) ขอใดถูกตอง
ก. ตัวแทนประกันชีวต
ิ หมายถึง ผูชี้ชอ งหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต
กับบริษทั โดยกระทําเพือ่ บําเหน็จจากการนั้น
ข. นายหนาประกันชีวต
ิ หมายถึง ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหทาํ การชักชวนใหบคุ คล
ทําสัญญาประกันชีวติ กับบริษทั
ค. นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ง. รัฐมนตรีผูรักษาตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หมายถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
48) นาย ก. ทําประกันชีวติ ไวกับบริษัท ข. โดยมีนาย ค. เปนผูรับประโยชน เมือ่ นาย ก. เสียชีวิต นาย ค.
ผูรับประโยชนมีสิทธิไดรับการใชเงินจากบริษัทตามกรมธรรมประกันชีวิตของนาย ก. แตนาย ค. มิไดใช
สิทธิเรียกรองดังกลาวจากบริษทั ข. จนลวงพนอายุความแลว บริษทั ข. จะทําอยางไรกับเงินดังกลาว
ก. ใหบริษัท ข. เก็บเงินดังกลาวไว เพือ่ เปนทุนสํารองในการจายใหกับผูเอาประกันภัยรายอืน่ ๆ
ข. ใหบริษัท ข. เก็บเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ
ค. ใหบริษัท ข. เก็บเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันชีวต
ิ ไทย
ง. ใหบริษัท ข. เก็บเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันวินาศภัย
49) ถาบริษัทประวิงการชดใชคาสินไหมทดแทน จะมีผลอยางไร
ก. อาจถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ข. ตองถูกปรับไมเกิน 300,000 บาท
ค. ตองถูกปรับไมเกิน 500,000 บาท
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค.
50) บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวติ ได ตองวางแผนหลักทรัพยไวกับผูใด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. นายทะเบียน
ง. ถูกทุกขอ
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ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 7

1) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดแนะนําใหนาย ข. ทําประกันชีวิตทั้งๆ ที่ทราบวานาย ข. เปนโรคมะเร็งโดย
บอกแกนาย ข. วา ถาบริษทั ไมบอกเลิกสัญญาภายใน 2 ป ผูรบั ประโยชนของนาย ข. จะไดรับจํานวนเงิน
เอาประกันภัยเมือ่ เสียชีวิต แตหากบริษัทสืบทราบวา นาย ข. เปนโรคมะเร็งมากอน นาย ข. ก็จะไดรับเบีย้
ประกันภัยคืน ถามวา นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตทีด่ ีหรือไม
ก.
ข.
ค.
ง.

นาย
นาย
นาย
นาย

ก.
ก.
ก.
ก.

เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ไมดี เพราะการแนะนําเชนนั้น เปนการไมซื่อสัตยตาบริษัท
เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี ที่พยายามชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน
เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี เพราะพยายามชวยเหลือ นาย ข. และไมไดปกปดความจริง
เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี เพราะซื่อสัตยตอบริษัท

2) มีผูเอาประกันภัยรายหนึ่งประกันภัยแบบสะสมทรัพย20/20ปตัวแทนที่ขายประกันไดแจงแกผูเอาประกันภัยวา
ชําระเบี้ยครบ 7 ปกรมธรรมก็จะคุมครองตอไปจนครบกําหนดสัญญาโดยไมตอ งชําระเบีย้ ตอไป ผูเอา
ประกันภัยเขาใจวาจะไดรับความคุมครองเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยโดยทีต่ ัวแทนไมไดชแี้ จงอะไรเพิม่ เติม
ทานคิดวาผิดจรรยาบรรณหรือไม
ก. ผิดในขอไมชี้แจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิอยางละเอียดเพือ่ รักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
ข. ไมผิด เพราะตัวแทนไดชแี้ จงแลวผูเอาประกันภัยตองอานกรมธรรมใหเขาใจประกอบกันไปดวย
ค. ไมผิด เพราะเปนการแนะนําที่ถูกตองแลว
ง. ไมผิด เพราะไดชแี้ จงแลว แตผูเอาประกันภัยเขาใจผิดพลาดเอง
3) นาย ก. ไดขอทําประกันชีวิตผาน นาย ข. ตัวแทนประกันชีวิต แตบริษทั ประกันชีวติ ไมรับ เนือ่ งจากปวยเปน
โรครายแรง นาย ข. ไดบอกเรือ่ งนีต้ อ บุคคลภายนอกทราบ ทานวา นาย ข. ผิดหลักจรรยาบรรณหรือไม
ก. ไมผิด เพราะนาย ก. ไมไดเปนผูเอาประกันภัย
ข. ไมผิด เพราะเปนความจริง หากเฝาดูใกลชิดก็รวู าเปนโรครายแรง
ค. ผิด เพราะทําใหนาย ก. เปนที่รังเกียจตอผูใกลชิด
ง. ผิด เปดเผยความลับของผูเอาประกันภัย
4) นาย ก. ไดทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวติ แหงหนึ่งโดยไดแจงแกตัวแทนประกันชีวิตวาตนเปน
โรคเบาหวาน ตัวแทนประกันชีวติ เกรงวาถาแจงความจริงใหบริษทั ทราบแลวจะทําใหการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทฯ ลาชา จึงไมแจงแกบริษัท ในกรณีนี้ตวั แทนประกันชีวติ ทําถูกหรือไม
ก. ถูก เนือ่ งจากเพือ่ คุม ครองผลประโยชนของผูขอทําประกันชีวิต
ข. ถูก เนือ่ งจากตัวแทนตองการรักษาความลับของผูเอาประกันภัย
ค. ผิดเนื่องจากตัวแทนไมเปดเผยขอความจริงของนายก.แกบริษัทในสวนที่เปนสาระสําคัญในการ
พิจารณารับประกันภัย
ง. ผิด เนือ่ งจากตัวแทนเสนอขายกรมธรรมโดยไมแจงเงื่อนไขแหงกรมธรรม
5) ขอใดเปนสิ่งที่ตวั แทนประกันชีวิตพึงปฏิบตั ิ
ก. ชวยเหลือเพือ่ ใหผูเอาประกันภัยจายเบีย้ ประกันภัยนอยทีส่ ุด
ข. ไมเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญเพือ่ การพิจารณารับประกันภัย
ค. ไมเสนอขายกรมธรรมประกันภัยนอกเหนือเงื่อนไขในกรมธรรม
ง. ถูกทั้งขอ ก. และข.
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6) ทานคิดวาการกระทําใดจะสามารถทําใหผอู ื่นตกลงทําประกันภัยกับทาน
ก. ลดคาบําเหน็จใหผูเอาประกันภัย
ข. ออนวอนใหผอู ื่นทําประกันชีวต
ิ กับทาน
ค. ชักชูงดวยการจูงใจใหเห็นความสําคัญของการทําประกันชีวิต
ง. ไมมีขอใดถูก
7) ทานคิดวาจรรณยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตขอใดที่แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันชีวิตมี
ความซือ่ สัตยและรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
ก. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพื่อการพิจารณารับประกันภัยหรือ
เพื่อความสมบูรณแหงกรมธรรม
ข. ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพือ่ ทําสัญญาใหมหากทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน
ค. ไมเสนอแนะผูขอทําประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่ นไขแหงกรมธรรม
ง. ถูกทุกขอ
8) ทานคิดวาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวติ ขอใดที่สอนใหตัวแทนประกันชีวิตเปนผูมี
คุณธรรมตอบริษัทประกันชีวิตดวยกันและเพือ่ นรวมอาชีพ
ก. ประพฤติอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงามทั้งธํารงไวซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาณ
ข. ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนฯ หรือบริษทั อื่น
ค. ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพือ่ ทําสัญญาใหมหากทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน
ง. มีความซือ่ สัตยตอ ผูเอาประกันภัย บริษัท และเพือ่ นรวมอาชีพ
9) นางสาวชบา เปนตัวแทนประกันชีวิต นางสาวชบาเห็นวาการเปนตัวแทนขายประกันชีวติ ตองพูดเกงดวยจึงจะ
สามารถจูงใจลูกคาไดจึงไดชักชวนนางสาวสรอยทองไปสมัครเรียนที่โรงเรียนฝกพูดแตนางสาวสรอยทองไมสนใจโดย
มองวาไมจําเปนและเสียเวลานางสาวชบาจึงไปสมัครเรียนโดยลําพังจนไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิและมีทักษะ
ที่ดีขึ้น จงพิจารณาวาขอความขางลางนี้ขอ ใดถูกตองที่สุด
ก. นางสาวชบา ควรสนใจวิชาประกันภัยและรายละเอียดตางๆในกรมธรรมมากกวาเพื่อประโยชนในการอธิบาย
ใหผูเอาประกันภัยเขาใจ
ข. นางสาวชบา ควรเนนเฉพาะการศึกษารายละเอียดกรมธรรมและเทคนิคการขายเพื่อเปนตัวแทนขายประกัน
ชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
ค. นางสาวชบา มีความคิดถูกตองเพราะการเปนตัวแทนฯตองใชทั้งศาสตรและศิลปตัวแทนฯจึงตองหมั่นศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ทั้งความรูทางวิชาการประกันชีวิตและความรูอื่นๆที่เกี่ยวของ
ง. นางสาวสรอยทอง ถูกตอง เพราะตัวแทนประกันชีวิตตองเนนสนใจเรื่องเทคนิคการขาย
10) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หนึ่ง จํากัด ชักชวน นาย ข. ใหทําประกันชีวิต ตอมา นาย ข. และ
ภรรยา ประสบอุบัติเหตุตอ งเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลา 6 เดือน ในชวงดังกลาว นาย ก. ไดดูแลชวยเหลือ
นาย ข.และภรรยาเปนอยางดีในเรื่องคารักษาพยาบาลและการดูแลบุตร 2 คน ของนาย ข. ทานคิดวาการกระทํา
ของนายก.ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตขอใด
ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี เพราะมีความซื่อสัตยตอ ผูเอาประกันภัย
ข. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี เพราะใหบริการที่ดีอยางสม่าํ เสมอ
ค. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี เพราะประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธํารงไวซึ่งเกียรติ
ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาณ
ง. ถูกทุกขอ
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11) ขอใดเปนประโยชนของการประกันชีวติ ทีม่ ีตอ ครอบครัว
ก. เพื่อการศึกษาของบุตร
ข. เพื่อเปนคาใชจายของคูชีวต
ิ ที่เปนหมาย

ค. เพื่อเปนรายไดในยามเดือดรอน
ง. ถูกทุกขอ

12) การประกันชีวิตมีประโยชนตอ สังคม
ก. เปนหลักประกันใหครอบครัว
ข. ชวยลดภาระทางสังคมของรัฐบาล

ค. ชวยสะสมทุนเพือ่ การพัฒนาประเทศ
ง. ถูกทุกขอ

13) ขอใดตอไปนี้ไมใชลักษณะของการประกันชีวติ ประเภทอุตสาหกรรม
ก. ชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน
ข. คุมครองการประกันชีวต
ิ และการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ค. ตรวจสุขภาพหรือไมตรวจสุขภาพก็ได
ง. กรมธรรมทุกกรมธรรมมีระยะเวลารอคอย
14) การประกันชีวิตประเภทกลุม โดยทัว่ ไปจะไมมีการตรวจสุขภาพเพราะ
ก. บริษัทประกันภัยจะตองเสียคาใชจายและเวลา ซึ่งจะไมคมุ กับเบี้ยประกันภัย
ข. จํานวนเงินเอาประกันภัยพนักงานหรือสมาชิกทั้งหมดนัน้ โดยเฉลี่ยแลวจํานวนเงินไมมาก
ค. นายจางมักจะตรวจสุขภาพรางกายพนักงานทุกคนกอนเขามาทํางาน
ง. ถูกทุกขอ
15) การประกันชีวิตแบบชัว่ ระยะเวลา ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. ผูเอาประกันภัยทีม่ อี ายุสูง ยอมตองชําระเบีย้ ประกันภัยสูงกวาผูเอาประกันภัยที่มอี ายุตา่ํ กวา
ข. ใหความคุมครองการเสียชีวิต
ค. กรมธรรมมีมูลคาใชเงินสําเร็จสําหรับใชในการกูยืมชําระเบีย้ ประกันภัยได
ง. หากผูเอาประกันภัยมีชีวต
ิ อยูจนครบกําหนดสัญญาจะถือวาสัญญาสิน้ สุดลงและจะไมมีการคืนเงินเบีย้
ประกันภัยที่ชําระมาแลวใหแกผูเอาประกันภัย
16) ผูเอาประกันภัยทําประกันชีวติ ประเภทสามัญ ตอมาไดปวยและเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน 1 เดือน
ผูเอาประกันภัยจะไดรบั เงินคารักษาพยาบาลจากบริษทั หรือไม
ก. ได เพราะผูเอาประกันภัยซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุมครองการเสียชีวต
ิ จากอุบตั ิเหตุ
ข. ได เพราะผูเอาประกันภัยซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุมครองคารักษาพยาบาล
ค. ไมได เพราะบริษทั ไมใหความคุม ครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน
ง. ได เพราะผูเอาประกันภัยซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุมครองการสูญเสียอวัยวะ
17) นาย ก. ซื้อสัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาล และศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวติ โดยซือ้
ผลประโยชนคาหองและคาอาหาร 1,000 บาทตอวัน (สูงสุดไมเกิน 45 วัน) ตอมา นาย ก. เจ็บปวยตอง
เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไขดว ยโรคไขขออักเสบเปนระยะเวลา 35 วัน หลังจากนั้นอีก 4
เดือน นาย ก. ก็เขามารักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคเดิม และอยูอ ีก 20 วัน ในกรณีเชนนี้บริษัทจะ
จายเงินคาหองและคาอาหารใหแก นาย ก. ทั้งสองครั้งรวมเปนจํานวนเงินเทาใด
ก. 35,000 บาท
ข. 45,000 บาท
ค. 55,000 บาท
ง. ระหวาง 35,000 บาท ถึง 55,000 บาท ขึ้นอยูกับการพิจารณาของบริษัท
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 7 หนา 3 จาก 9

18) กรณีที่ผูเอาประกันภัยมีสุขภาพไมสมบูรณ บริษทั จะคํานวณเบี้ยประกันภัยอยางไร
ก. เพิ่มตามความเสี่ยงของอัตรามรณะที่เพิ่มขึ้น
ค. เพิ่มในอัตราคงที่
ข. เพิ่มในอัตราถดถอย
ง. เพิ่มในอัตรากาวหนา
19) นาย ก. และนายข.เปนเพือ่ นสนิทกันพักอาศัยอยูท ี่บานเดียวกันและชวยเหลือกันมาตลอดเปนเวลานานแลว
ถา นาย ก. จะเอาประกันชีวติ ของ นาย ข. ทานวาบริษัทจะรับประกันชีวติ นาย ข. ไดหรือไม
ก. ได เพราะพึ่งพาอาศัยกัน
ข. ได เพราะเปนเพือ่ นสนิทกัน

ค. ไมได เพราะนาย ก. ไมมีสวนไดเสียในชีวิต นาย ข.
ง. ได เพราะมีความสัมพันธทชี่ วยเหลือกัน

20) ขอใดตอไปนี้ถูก
ก. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรมไมมค
ี วามแตกตางกัน
ข. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญมีการเก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษได
ค. เบี้ยประกันภัยในแตละงวดไมเทากัน
ง. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมของอาชีพตางกัน จะไมเทากัน
21) ขอใดไมมผี ลตอการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ก. อัตราคาใชจาย
ข. อัตรามรณะ

ค. การกูเงินโดยมีทรัพยสินจํานอง
ง. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง

22) ผูเอาประกันภัยรายหนึ่งไดทําประกันชีวติ ประเภทอุตสาหกรรมมีความประสงคจะขอยกเลิกกรมธรรมและรับ
เงินสดคืน ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. ได เพราะมีมูลคากรมธรรมเกิดขึ้นแลว
ข. ไมได เพราะ ทําประกันชีวต
ิ และชําระเบีย้ ประกันภัยมาแลวยังไมถึง 2 ป
ค. ไดหรือไม ขึ้นอยูกับจํานวนมูลคาในตารางมูลคากรมธรรม
ง. ไมได เพราะการประกันชีวต
ิ ประเภทอุตสาหกรรมไมมมี ูลคาเวนคืนเงินสด
23) การประกันชีวิตแบบตลอดชีพชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป ผูเ อาประกันภัยขอเวนคืนกรมธรรมเพือ่ ขอรับเงินสด
ไดหรือไม
ก. ได ถาไดชําระเบี้ยประกันภัยมีมูลคาเงินสด
ข. ได เพราะเบี้ยประกันชีวต
ิ สูง
ค. ไมได
ง. ไมได เพราะเบี้ยประกันชีวต
ิ ต่ํา ไมมีสว นของการออมทรัพย
24) เมื่อกรมธรรมประกันภัยขาดอายุแลว ผูเอาประกันภัยจะขอตออายุสญ
ั ญาไดหรือไม
ก. ได ถาผูเอาประกันภัยขอตออายุสญ
ั ญาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข. ไดตลอดเวลา โดยชําระเบีย้ ประกันภัยที่คางชําระทั้งหมดรวมดอกเบี้ย
ค. ไดตลอดเวลา โดยชําระเบีย้ กันภัยทีค
่ างชําระทั้งหมด
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
25) การกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน บริษัทประกันชีวติ
ก.
ข.
ค.
ง.

คิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับกรมธรรมประเภทสามัญต่ํากวากรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม
คิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับกรมธรรมประเภทสามัญสูงกวากรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม
ไมคิดดอกเบี้ย ถากรมธรรมนั้นเปนแบบมีเงินปนผล
ไมคิดดอกเบี้ย ถากรมธรรมนั้นเปนแบบมีเงินจายคืน
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 7 หนา 4 จาก 9

26) บริษัทจะมีการจายจํานวนเงินเอาประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาในกรณีใด ตอไปนี้
ก. กรมธรรมประกันภัยครบกําหนดสัญญา
ข. ผูเอาประกันภัยเสียชีวต
ิ
ค. ผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆา ตายโดยเจตนา
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
27) การประกันชีวิตประเภทกลุม มีการชําระเบีย้ ประกันภัยอยางไรบาง
ก. สมาชิกในกลุมชําระเองฝายเดียว
ข. นายจางและลูกจางชวยกันชําระเบีย้ ประกันภัยโดยตองมีสมาชิกจํานวนรอยละ75ของจํานวนสมาชิกที่มี
สิทธิไดรับความคุมครองรวมทําประกันชีวติ
ค. นายจางชําระเองทั้งหมดโดยตองมีสมาชิกที่มีสทิ ธิไดรบั ความคุม ครองทั้งหมดรวมทําประกันชีวต
ิ
ง. ถูกทุกขอ
28) ใบคําขอเอาประกันชีวิตสําคัญอยางไร
ก. เพื่อเปนหลักฐานในการแสดงเจตนาทําประกันชีวต
ิ
ข. เพื่อเปนหลักฐานในการเรียกคาเสียหาย
ค. เพื่อใชเปนหลักฐานในการเสียภาษี
ง. ผิดทุกขอ
ตารางมูลคากรมธรรมประกันภัย แบบสะสมทรัพย 25/25 ป อายุ 20 ป
ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
สิป้ ก รมธรรมที่
มูลคาเวนคืน
มูลคาใชเงิน
การขยายเวลา
เงินสด
สําเร็จ
ป
วัน
เงินเหลือ
2
17
61
6
327
3
51
174
22
26
4
89
288
21
166
5
130
399
20
301
นางสาว ก. อายุ 30 ป ทําประกันชีวติ ประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย 25/25 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 100,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันอุบตั เิ หตุ 100,000 บาท กรมธรรมเริม่ มีผลบังคับ
วันที่ 4 เมษายน 2536
29) ถานางสาวก.ชําระเบีย้ ประกันภัยครั้งสุดทายเมือ่ วันที4่ เมษายน2537และมาขอเปลีย่ นกรมธรรมเปนกรมธรรม
ใชเงินสําเร็จ เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2538 นางสาว ก. จะไดรับความคุมครองดังนี้
ก. ไมไดรับความคุมครอง เพราะขอยกเลิกกรมธรรมและรับเงินสด 6,100 บาท
ข. ไมไดรับความคุมครอง เพราะขอยกเลิกกรมธรรมและรับเงินสด 5,100 บาท
ค. ไดรับความคุมครองในกรณีมรณกรรม และมีชีวต
ิ รอดอยูจนครบกําหนดสัญญาจะไดรับเงิน 6,100 บาท
ง. ไดรับความคุมครองในกรณีมรณกรรม และมีชีวต
ิ รอดอยูจนครบกําหนดสัญญาจะไดรับเงิน 17,400 บาท

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 7 หนา 5 จาก 9

30) ถานางสาวก.ชําระเบีย้ ประกันครั้งสุดทายเมือ่ วันที4่ เมษายน2539และมาขอเปลี่ยนกรมธรรมเปนกรรมธรรมใช
เงินสําเร็จเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2540 ตอมาอีก 4 เดือน นางสาว ก. ประสบอุบตั ิเหตุเสียชีวิต บริษทั จะ
จายเงินใหผูรับประโยชน จํานวนเทาใด
ก. 28,800 บาท
ค. 200,000 บาท
ข. 100,000 บาท
ง. 17,400 บาท
31) ถาผูเอาประกันภัยถูกรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา บริษทั ประกันภัยจะจาย
ก. ไมตองจายเงินใดๆตามสัญญา
ข. จายเงินเอาประกันภัย แกกองมรดกผูเอาประกันภัย
ค. คืนเงินไถถอนกรมธรรม แกทายาทผูเอาประกันภัย
ง. คืนเบีย้ ประกันภัย แกทายาทผูเอาประกันภัย
32) หลักสําคัญของสัญญาประกันชีวิต คือ
ก. ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้น
ข. ผูเอาประกันภัยตองมีความซือ่ สัตยสุจริต
ค. ตองมีทั้งสองประการ ตามขอ ก. และขอ ข.
ง. บุคคลทุกคนมีสิทธิเอาประกันชีวิตไดโดยไมตอ งมีสว นไดสว นเสีย แตตอ งมีความซือ่ สัตยสุจริต
33) สัญญาประกันภัยมีบคุ คลที่เกีย่ วของอยู 3 ฝาย คือ
ก. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยและผูชําระเบี้ยประกันภัย
ข. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยและตัวแทนนายหนาประกันภัย
ค. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยและผูขอเอาประกันภัย
ง. ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยและผูรับประโยชน
34) ถาผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตถึงแกมรณะกอนผูเอาประกันภัย
ก. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆะ
ข. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆียะ
ค. สัญญาประกันชีวิตไมมีผลผูกพันคูสัญญา
ง. สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณโดยผูเอาประกันภัยอาจแจงขอเปลีย่ นแปลง
ผูรับประโยชนใหมได
35) ในกรมธรรมประกันชีวติ ผูเอาประกันชีวิตจะระบุผูรบั ประโยชนมากวาหนึ่งคนไดหรือไม
ก. ได ถาไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข. ได
ค. ไมได
ง. ไมไดเลย ยกเวนตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรขอเปนพิเศษตอบริษทั
36) นาย ก. อายุ 40 ปเอาประกันชีวิตไวกบั บริษัทแหงหนึ่งโดยแถลงขอความอันเปนเท็จวามีสุขภาพสมบูรณไม
เคยปวยเปนโรคใดๆมากอนซึ่งตามขอเท็จจริงในขณะขอเอาประกันชีวติ นัน้ นายก.กําลังปวยเปนโรคความดัน
โลหิตสูงซึ่งถาหากบริษัททราบความจริงเชนนั้นจะตองเพิ่มเบี้ยประกันอีกเล็กนอยแตไมกับบอกปดไมยอม
รับประกัน ผลของสัญญาประกันชีวติ รายนี้จะเปนอยางไร
ก.
ข.
ค.
ง.

เปนโมฆียะ
เปนโมฆะ
สมบูรณแตผูรับประกันภัยมีสิทธิ ลดจํานวนเงินอันจะพึงใชลงตามส วน
สมบูรณทุกประการ
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 7 หนา 6 จาก 9

37) นายสง ตัวแทนประกันชีวติ ไดจัดให นายสม เพือ่ นของตนทําประกันชีวติ ไวโดยระบุใหตนเองเปนผูรับ
ประโยชนซึ่งนายสมเต็มใจโดย นายสง เปนผูชําระเบีย้ ประกันภัยเพือ่ แลกเปลีย่ นทีน่ ายสงชวยติดตอทําธุรกิจ
ใหเมื่อไดทําสัญญาประกันชีวติ มาแลว 6 ป นายสม ถึงแกกรรมดังนี้บริษัทประกันชีวติ ตองชดใชเงินใหนาย
สงหรือไม
ก. ไมตองชดใช เพราะสัญญาเปนโมฆียะ
ข. ไมตองชดใช เพราะนายสงไมมีสว นไดสว นเสียในชีวิตของนายสม
ค. ตองชดใชใหเสมอ เพราะมีสว นไดสว นเสียแลกเปลี่ยนกัน
ง. ตองชดใชให เพราะไดทําสัญญามาเกินกวาหาปแลว
38) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวติ นาย ข. เปนนายหนาประกันชีวติ ทั้งสองเปนเพือ่ นสนิทและรักใครกันมาก
นาย ก. ไดชักชวนใหนาย ข. ทําประกันชีวติ ไวกับบริษทั ประกันชีวติ แหงหนึ่ง โดย นาย ก. เปนผูชําระเบี้ย
ประกันภัยและเปนผูรบั ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย เมื่อ นาย ข. ตาย นาย ก. จะไดรับประโยชน
ตามกรมธรรมประกันภัยนั้นหรือไม
ก. ได เพราะนาย ก. ไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ข. ไมได เพราะนาย ก. ไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ค. ได เพราะนาย ก. เปนเพือ่ นรักของ นาย ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
39) บุคคลทีย่ ังไมบรรลุนติ ิภาวะ จะทําประกันชีวติ ไดนนั้
ก. ทําไดเลย เพราะเปนการเฉพาะตัว
ข. ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง

ค. ตองไดรับความยินยอมจากบริษทั
ง. ทําไมไดจนกวาศาลไดมีคําสั่ง

40) นายแสวงทําประกันชีวติ ตนเองไวโดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งลานบาทขณะทําสัญญาประกันภัยสุขภาพ
สมบูรณทกุ ประการแตตอ มาอีก 3 ปนายแพทยตรวจรางกายนายแสวงพบวานายแสวงเริ่มเปนมะเร็งแตไม
อาจรักษาใหหายไดและอาจเสียชีวติ ไดภายใน1ปความนี้ทราบถึงบริษทั ดังนีบ้ ริษทั จะบอกเลิกสัญญากับนาย
แสวงไดหรือไม
ก. ได เพราะกฎหมายเปดโอกาสให
ค. ได เพราะสัญญายังไมครบ 5 ป
ข. ไมได บริษทั ตองจายเงินตามสัญญา
ง. บอกเลิกสัญญาไมไดแตบอกลางโมฆียะได
41) “ นายทะเบียน ” ตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่เติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หมายถึง
ก. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
42) นายแดงทําประกันชีวติ กับบริษทั A โดยมีนายดําเปนตัวแทนตอมานายดดํายายไปเปนตัวแทนบริษัท B ดําจึง
แนะนําใหนายแดงมาทําประกันชีวิตกับบริษัท B และเลิกสงเบี้ยประกันกับบริษัท A ทานเห็นวาขอใดถูกตอง
ก. หากนายแดงปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนําของนายดํา นายแดงจะเสียผลประโยชนของตนเอง
ข. การกระทําของนายดําจะตองถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข.
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 7 หนา 7 จาก 9

43) นายแสง ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ ตอมานายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวติ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต (ฉบับที่ 2)
พ. ศ 2551 นายแสง จะชักชวนใหผอู ื่นทําสัญญาประกันภัยกับบริษทั ประกันชีวิต ไดหรือไม
ก. ได จนกวาจะพนเวลา 3 เดือน
ข. ได จนกวาจะพนเวลา 6 เดือน
ค. ไมสามารถชักชวนใหผอู ื่นทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวต
ิ ใดๆไดอีก
ง. ได จนกวาจะพนเวลา 1 ป
44) ผูที่มอี ํานาจออกใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตคือ
ก. นายทะเบียน
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
45) นายแดง เปนตัวแทนประกันชีวิตไดยายภูมิลําเนาไปอยูต างประเทศโดยถาวรดังนี้จะมีผลตอใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวติ หรือไม
ก. นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต
ข. ขาดคุณสมบัติในการเปนตัวแทนประกันชีวิต
ค. ทําใหหมดสิทธิ์ในการตออายุใบอนุญาตในปถัดไป
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
46) นายแดง อายุ 18 ป ไดทําการสมรสกับนายดําอายุ18 ป ถูกตองตามกฎหมายจะขอรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวติ ไดหรือไม
ก. ได ถานายทะเบียนอนุญาต
ข. ได เพราะบรรลุนต
ิ ิภาวะตามกฎหมาย
ค. ไมได เพราะยังไมบรรลุนต
ิ ิภาวะ
ง. ไมได เพราะยังไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
47) บริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวติ ตางประเทศ จะเปดสาขา ณ ที่ใดๆอีกไดหรือไม
ก. ไดโดยตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการและคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข. ได โดยตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. ได โดยตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนประกันชีวต
ิ
ง. ไมได เนือ่ งจากกฎหมายบัญญัติ หามไว
48) นางสาวฟา ไดรับอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติ เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2541 ดังนี้ ใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวิตของนางสาวฟา จะมีอายุถึงเมือ่ ใด
ก. วันที่ 31 กันยายน 2542
ข. วันที่ 2 กันยายน 2542
ค. วันสิ้นปปฏิทินของปทอี่ อกใบอนุญาต
ง. หาป นับแตวันออกใบอนุญาต

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 7 หนา 8 จาก 9

49) การยื่นคําขอตอใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตผูขอตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบทีผ่ ูใดกําหนด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย
ง. นายทะเบียน
50) ผูที่ขายประกันชีวติ กอนไดรบั ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตมีโทษอยางไร
ก. ปรับ
ข. จําคุก
ค. จําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ผิดทั้งขอ ก. และขอ ข.

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดที่ 7 หนา 9 จาก 9
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