
เอกสารสรุปติวสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 

พรอมแนวขอสอบ   

จรรยาบรรณ และศลีธรรมของตัวแทนประกันชีวิต  

(ออกขอสอบ 10 ขอ) 

1.  มีความซ่ือสตัยตอผูเอาประกันภัย บริษัท และเพ่ือนรวมอาชีพ 

2.  ใหบรกิารท่ีดีอยางสมํ่าเสมอและช้ีแจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหนาท่ีเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

3.  รักษาความลบัอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัย และบริษัทตอบุคคลภายนอก 

4.  เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนท่ีเปนสาระสําคัญเพ่ือการพิจารณารับประกันภัยหรือเพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม 

5.  ไมเสนอแนะผูขอเอาประกันภัยทําประกันภัยเกนิความสามารถในการชําระเบ้ียประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไขแหงกรมธรรม 

6.  ไมลดหรือเสนอท่ีจะลดคาบาํเหนจ็เพ่ือจูงใจใหเอาประกันชีวิต 

7.  ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหมหากทําใหผูเอาประกันภัยเสียผลประโยชน 

8.  ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 

9.  หมัน่ศกึษาหาความรูในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูสมํ่าเสมอ 

10.ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม  ท้ังธํารงไวซ่ึงเกียรติ ศักด์ิศรีและคุณธรรมแหอาชีวปฏิญาณ  

 

ทองจําจรรยาบรรณท้ัง 10 ขอใหได 

1. ซ่ือสตัย    6.   ไมลด 

2. บริการ    7.   ไมสละกรมธรรม 

3. ความลบั    8.   ไมกลาวราย 

4. เปดเผย    9.   หมัน่ศกึษา 

5. เกินความสามารถ   10.  ศลีธรรม 

หลกัการประกันชีวิต (ออกสอบ 20 ขอ) 
การประกนัภยั คอืการเฉล่ียความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกหลายๆ คน 
 การประกนัวินาศภยัคอื การประกันเก่ียวกับทรัพยสิน เชน อัคคีภัย 

รถยนต จายคาสนิไหมตามความเสยีหายจริง  แตไมเกนิจาํนวนเงนิเอาประกนั อาจจายอยูในรูปของตัวเงิน 
ทรัพยสิน หรือทําใหอยูในสภาพกอนเกิดเหตุ 

 การประกนัชีวิตคือ การประกันความเสียหายท่ีเกิดจาก การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ  
 ทุพพลภาพ  เจ็บปวย ชราภาพ  จายจาํนวนเงนิใชให 

ความแตกตางระหวางการประกนัชีวติกบัการประกนัวนิาศภยั คอื 

 การประกนัชีวิตจายคาสินไหมตามจํานวนเงินเอาประกันภัย เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต หรอืเมือ่ครบสญัญา 

 การประกนัวินาศภยัจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีแทจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 



พ้ืนฐานของการประกันชีวิต (ออกสอบ 20 ขอ) 

ความหมายการประกนัชีวติ คอื 

 วิธีการท่ีคนกลุมหนึ่งรวมตัวกันเพ่ือชวยกันเฉล่ียภัยจากการเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 

 ปองกันการสูญเสีย รายได ของครอบครัว 

ประโยชนของการประกนัชีวติ คอื 

 ชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 เปนหลักประกันใหกับครอบครัว 

 ชวยลดความเส่ียงไมใหธุรกิจตองประสบปญหาในการดําเนินงาน 

การประกนัชีวติมปีระโยชนตอสงัคม คอื 

 เปนหลักประกันใหครอบครัว 

 ชวยลดภาระทางสังคมของรัฐบาล 

 ชวยสะสมทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

การประกนัชีวติมปีระโยชนครอบครวั คอื 

 เพ่ือการศึกษาของบุตร 

 เพ่ือเปนคาใชจายของคูชีวิตท่ีเปนหมาย 

 เพ่ือเปนรายไดในยามเดือดรอน 

การประกนัชีวติมปีระโยชนระบบเศรษฐกจิ คอื 

 ชวยสะสมทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ  เปนแหลงระดมเงินออมระยะยาว 

ความหมายของการเสีย่งภยั 

 ความเปนไปไดท่ีจะประสบอุบัติเหตุทําใหเสียชีวิต 

 โอกาสท่ีจะเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรเน่ืองจากโรคภัยไขเจ็บ   
 

การกระจายความเสีย่งภยัจากการรบัประกนัชีวติ 

 การรับประกันชีวิตเปนจาํนวนมากเพ่ือจะไดเฉล่ียภัยท่ีจะเกิดข้ึนจากการรับประกันชีวิต 

โครงสรางพืน้ฐานของอัตราเบีย้ประกนัชีวติและเงนิสาํรองประกนัภยั 

อัตราเบีย้ประกนั 

อัตรามรณะ ตัวเลขทางสถิติท่ีคิดจากการตายของคนตามชวงอายุตางๆ (อัตรามรณะของผูเอาประกันชีวิตท่ีแยกตามอายุตาง ๆ ) 
อัตราดอกเบีย้ ผลกําไรท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุน (อัตราท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต) 
 (อัตราดอกเบีย้สูง เบี้ยประกนัตํ่า) 

อัตราคาใชจาย คาบําเหน็จ , ตรวจโรค , ขยายงาน , คาใชจายอ่ืน ๆ  

การกาํหนดอัตราเบีย้ประกนัชีวติ คอื  นกัคณติศาสตรประกนัภยั 

อัตราเบีย้ประกนัตองไดรบัการอนมุติัจากนายทะเบยีน 

 

**การเกบ็เบีย้ประกนัชีวิต  จะเกบ็คงทีเ่ทากนัทกุป** (สญัญาหลกั) 

นกัคณติศาสตรประกนัภยัยดึหลกัในการกาํหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัมาตรฐาน 
อัตราเบ้ียประกันภัยตองกําหนดใหสอดคลองกับผลประโยชนตามกรมธรรม 

การกาํหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัการใชอตัราดอกเบีย้ตางกนัจะมผีลกระทบตอการกาํหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั คอื 

อัตราดอกเบ้ียสูง  ทําใหเบ้ียประกันภัยตํ่า     

รปูแบบของการประกนัชีวติตามหลกัสากลทัว่ไป 

2 ชนิด  ไดแก  มีเงินปนผล และ ไมมีเงินปนผล 

3 ประเภท ไดแก  สามญั  อุตสาหกรรม  กลุม 

4 แบบ  ไดแก  ช่ัวระยะเวลา  ตลอดชีพ  สะสมทรัพย  เงินไดประจํา (บํานาญ) 



ลกัษณะของการประกนัชีวติ 

  ชนิดมีเงินปนผล (เงินสวนเกินท่ีเกิดจากผลกําไร)   ( ทั้ง 2 ชนิด แตกตางกันทีอ่ตัราเบีย้ประกัน ) 
  ชนิดไมมีเงินปนผล 

เงนิปนผลไดมาจาก 

 อัตรามรณะท่ีตํ่ากวาอัตรามรณะท่ีใชในการคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัย 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวาอัตราดอกเบ้ียคาดคะเนท่ีใชในการคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัย 

 อัตราคาใชจายท่ีใชคํานวณเบ้ียประกันภัยท่ีตํ่ากวาอัตราคาใชจายท่ีวางแผนไว 
ชนิดมีเงินปนผลและชนิดไมมีเงินปนผล ความแตกตางกันคือ อัตราเบี้ยประกนัชนิดมีเงินปนผลจะชําระเบีย้ประกนัภยัสูงกวา ชนิด
ไมมีเงินปนผลเงินปนผลท่ีบริษัทจายใหผูเอาประกันภัยน้ัน ไดมาจากเงินสวนเกินจากการดําเนินงานของบริษัท 
 

หลกัเกณฑในการจายเงนิปนผล คือ จายใหกับกรมธรรมท่ีระบุไวตามเง่ือนไขกรมธรรม 
การรบัเงนิปนผล  

1. รับเปนเงินสด 2. ฝากไวกับบริษัท  

3. หักชําระเบ้ีย 4. ซ้ือความคุมครองเพ่ิม 

ประเภทของการประกนัชีวติ  ( 3 ป) 

ประเภทสามญั 

 รายได-ทุนประกันปานกลาง-สูง 
 พ้ืนฐานการชําระเบ้ียรายป, ผอนผัน 30 หรือ 31 วัน 

 พิจารณาความเส่ียงจาก อายุ, เพศ, อาชีพ, 
สุขภาพ, ทุนประกัน 

 ตรวจหรือไมตรวจสุขภาพ ข้ึนอยูกับการพิจารณา 

 มีมูลคากรมธรรมท้ัง 3 มูลคา (มูลคาเงินสด  ใชเงิน
สําเร็จ  ขยายเวลา ) 

 กูชําระโดยอัตโนมัติ  

 ออกกรมธรรม 1 ฉบับ ตอ 1 คน 

 มีการเก็บเบ้ียเพ่ิมพิเศษไดเน่ืองจากสุขภาพหรือ
อาชีพเส่ียง 

หมายเหตุ ประเภทสามัญจะพิจารณาอันดับแรก  คือ อายุและทุนประกัน 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

 รายได-ทุนประกันตํ่า-ปานกลาง 
 พ้ืนฐานการชําระเบ้ียรายเดือน , ผอนผัน 60 วัน 

 พิจารณาความเส่ียงจากอายุเทาน้ัน 

 ไมตรวจสุขภาพ บังคับซ้ืออุบัติเหตุ  
(เบ้ียชีวิตรวมกับเบ้ียอุบัติเหตุ) 

 อตุสาหกรรมไมมมีลูคาขยายเวลาและชําระเบีย้  

อตัโนมติั 

 มีระยะเวลารอคอย 180 วัน 

 มีมูลคากรมธรรม เพียง 2 มูลคาคือมูลคาเวนคืน
เงินสดมูลคาใชเงินสําเร็จ 

 ออกกรมธรรม 1 ฉบับ ตอ 1 คน 

 ไมสามารถเรียกเก็บเบ้ียเพ่ิมพิเศษได 
-หากหยดุชําระเบีย้และไมไดใชสทิธิเวนคนื

กรมธรรมจะเปลีย่นเปนใชเงนิสาํเรจ็โดย

อัตโนมติั 

**อัตราเบีย้ประกนัชีวติอุตสาหกรรมเปนเบีย้ทีร่วมเบีย้อุบติัเหตุเขาดวยกนั** 

ประเภทอุตสาหกรรม ไมมกีารตรวจสขุภาพ เพราะ 

 เพ่ือลดคาใชจายของบริษัทประกันชีวิต 

 มีระยะเวลารอคอย 180 วัน 

 180 วันหมายถึง หากเสียชีวิตดวยโรคหรือชราภาพภายใน180 วันบริษัทจะไมจายทุนประกันแตจะคืนเบ้ียท้ังหมดท่ี
ชําระมาใหกับทายาทหรือผูรับประโยชน  (หากเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจายทุนประกันสัญญาหลักและสัญญาอุบัติเหตุ) 

 จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่าและชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายเดือน 

2 ชนิด 

180 วัน 

ระยะเวลารอคอย 

อบุตัเิหตตุาย = ทนุชีวติ+ทนุ อบ. 



ประเภทกลุม / หมู 

 มากกวา 5 คนข้ึนไป และเปนลูกจางประจํา 
 ไมตรวจสุขภาพ  
 มีการจายเงินตามประสบการณ 
การชําระเบีย้ 

 นายจางชําระเองท้ังหมดลูกจางทําประกัน 100%ของจํานวนผูมีสิทธิเอาประกัน 

 นายจางและลูกจางรวมกันชําระ ลูกจางทําประกันไมนอยกวา 75% ของผูมีสิทธิเอาประกัน 

 ออกกรมธรรม 1 ฉบับ ตอ 1 กลุม 

**การประกนัชีวติกลุม  บริษัทจะออกใบสําคัญในการประกันชีวิตใหสมาชิกทุกคนภายใตกรมธรรมหลัก  
ผูทีจ่ะเรยีกรองผลประโยชน คอื  นายจางหรือผูถือกรมธรรมหากพนักงานขาดงานไปช่ัวคราวเน่ืองจากการเจ็บปวย 

ไมถอืวา สัญญาส้ินสุด 

การประกนัชีวติกลุม   โดยท่ัวไปจะไมมีการตรวจสุขภาพ เพราะ 
 บริษัทประกันจะตองเสียคาใชจายและเวลา ซ่ึงจะไมคุมกับเบ้ียประกัน 

 จํานวนเงินเอาประกันภัยพนักงานหรือสมาชิกท้ังหมดน้ัน โดยเฉล่ียแลวจํานวนเงินไมมาก 

 นายจางมักจะตรวจสุขภาพรางกายพนักงานทุกคนกอนเขามาทํางาน 

**การประกนัชีวติกลุม  ตองใชความระมัดระวังในการพิจารณารับประกันเปนพิเศษ คือกลุมท่ีมีวัตถุประสงคจัดต้ังข้ึน 

เพ่ือทําประกันชีวิตกลุม  นอกจากน้ีแลวบริษทัรับประกนัมสีทิธิ ท่ีจะปฏิเสธการรับประกันชีวิตสมาชิก
บางคนในกลุมได 
 

ระยะเวลาผอนผัน  ระยะเวลาท่ีบริษัทใหสิทธ์ิกับผูเอาประกันภัย  
  (กรณีท่ียังไมมาชําระเบ้ีย) 

หมายถงึ  ระยะเวลาหลังจากวันท่ีถึงกําหนดชําระเบ้ียประกันภัยแตผูเอาประกันภัยมิไดชําระเบ้ียประกันภัย 

  ตามกําหนด บริษัทจะผอนผันใหอีกระยะหน่ึง  โดยกรมธรรมยังมีผลบังคับโดยสมบูรณ 
ระยะเวลารอคอย  กรณีไมตรวจสุขภาพ (อุตสาหกรรม) ณ วันเร่ิมสัญญา 

  ชวงระยะเวลา 180  วัน บริษัทไมคุมครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากสุขภาพและชราภาพ  (ไมรวมอบุติัเหตุ) 

หมายถึง ระยะเวลาหลังจากท่ีผูเอาประกันภัยทําสัญญาหรือขอตออายุกรมธรรมประกันภัยแลว ถาผูเอา
ประกันเสียชีวิตจากการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตโดยธรรมชาติ  บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยแกผูรับ
ประโยชนเทาน้ัน 

การจายเงนิตามประสบการณ การปรับอัตราเบ้ียประกันใหสอดคลองกับความเส่ียงภัยของผูเอาประกันภัย 

การกูชําระโดยอัตโนมติั    กรณีท่ีลูกคาไมมาชําระเบ้ีย และเลยระยะเวลาผอนผัน บริษัทจะกูชําระคาเบ้ียจากมูลคากรมธรรม 
หมายถงึ วิธีการท่ีบริษัทนํามูลคาเวนคืนเงินสดท่ีเกิดข้ึน มาชําระเบ้ียประกันภัยให ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัย

ขาดชําระเบ้ียประกันภัยจนเลยระยะเวลาผอนผัน 

การกูเงนิโดยมกีรมธรรมเปนประกนั คือ กรมธรรมน้ันยังคงมีผลบังคับอยู 1.ผูเอาประกันประสงคกูยืมเงิน โดยคํานวณ
จากมูลคาเงินสด ณ ปน้ันปน้ี จนกวาหน้ีสินรวมกับดอกเบ้ียท่ีคงคางกับบริษัทท้ังส้ิน ณ เวลาใดมีจํานวนเทากับหรือมากกวาเงิน
คาเวนคืนในขณะน้ัน และมิไดชําระเบ้ียประกันภัยงวดท่ีถึงกําหนด 

การกูเงนิโดยมกีรมธรรมเปนประกนัคือ บริษัทประกันชีวิตคิดอัตราดอกเบ้ียสําหรับกรมธรรมประเภทสามัญตํ่ากวา
กรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม 

การกูเงนิโดยมกีรมธรรมเปนประกนั  กูจากตารางมูลคาตามกรมธรรม 
(โดยการกูชําระเบีย้อัตโนมติัและการกูโดยมกีรมธรรมเปนประกนั บรษิทัจะคดิอัตราดอกเบีย้ทัง้ 2 กรณเีทากนั) 
 



แบบประกนัชีวติ( 4 แบบ) 

1.แบบช่ัวระยะเวลา / เฉพาะกาล(คุมครองการเสยีชีวติเพยีงอยางเดยีว) 
ลกัษณะ คือจายเงนิใหเม่ือผูเอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

 เหมาะกับผูท่ีมีรายไดนอยเนนความคุมครอง 
 เหมาะกับผูท่ีมีภาระหน้ีสิน 

 เหมาะกับผูท่ีเดินทางไปทํางานตางจังหวัดใน
ชวงเวลาส้ัน ๆ  

 ไมมีมูลคากรมธรรม 
 มีลักษณะคลายการประกันวินาศภัย 

* หากผูเอาประกันตองการคุมครองหน้ีสินจากการเชาซ้ือบานเพียงอยางเดียว ควรทําประกันแบบช่ัวระยะเวลาจํานวนเงินเอา
ประกันภัยลดลง 

 

 

 

 

2.แบบเงนิไดประจาํหรอืบาํนาญ (ออมทรพัย) 

ลกัษณะ คอืจายเงนิใหเมือ่ผูเอาประกันมชีีวิตอยูครบกาํหนดสญัญา 

 เหมาะกับผูท่ีตองการความคุมครองรายไดท่ีแนนอนเพ่ือเล้ียงชีพไปตลอดชีวิตในวัยชราและไมตองการเปนภาระ
ลูกหลาน 

 ไมมีความคุมครอง  มีเฉพาะการออมทรัพยเพียงอยางเดียว 

 เหมาะสําหรับบุคคลท่ีตองการเงินไวใชจายยามชรา 

 

 

ลกัษณะของการประกนัชีวติแบบเงนิไดประจาํคอื  

 เปนประกันชีวิตท่ีคุมครองความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  เน่ืองจากรายไดลดลงเม่ืออายุมากข้ึน 

 บริษัทจะจายเงินจํานวนหน่ึง เทากันทุกงวดอยางสมํ่าเสมอ ใหแกผูเอาประกันภัย ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในเง่ือนไข
กรมธรรม 

 เปนการคุมครองรายไดท่ีสมํ่าเสมอแกผูเอาประกันภัย 

3.แบบสะสมทรพัย (คุมครองการเสยีชีวติและมกีารออมทรพัย) 

ลกัษณะ คอืจายเงนิใหเมือ่ผูเอาประกันมชีีวิตอยูครบกาํหนดหรอืเสยีชีวิตกอนกาํหนด 

 เปนการรวมแบบช่ัวระยะเวลาและแบบสะสมทรัพยแทจริง 

 เพ่ือเปนทุนการศึกษา 
 เนนใหความคุมครองการเสียชีวิตกับการออมทรัพยไปพรอม ๆ กัน 

 

 



4.ตลอดชีพ (คุมครองและออมทรพัย) 

ลกัษณะ คอืจายเงนิใหเมือ่ผูเอาประกันมชีีวิตอยูครบกาํหนดหรอืเสยีชีวิตกอนกาํหนด 

 เหมาะกับผูท่ีตองการความคุมครองระยะยาว 

 เหมาะกับผูท่ีประสงคจะต้ังกองมรดกเม่ือเสียชีวิต 

 อัตราเบ้ียประกันภัยตํ่ากวาแบบสะสมทรัพย 
 มีสิทธิกูเงินไดหลังจากกรมธรรมมีมูลคาเงินสด 

 เนนความคุมครองการเสียชีวิตทุกอายุของผูเอาประกันภัย 

 

 

 

มกีารชําระเบีย้ดงันี ้

 ชําระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียวและคุมครองการเสียชีวิต 

 ชําระเบ้ียประกันภัยตลอดชีพและคุมครองการเสียชีวิต 

 ชําระเบ้ียประกันภัยช่ัวระยะเวลาหน่ึงและคุมครองการเสียชีวิต 

ประโยชนของการประกนัแบบตลอดชีพ 

 มิสิทธิกูเงินไดหลังจากกรมธรรมมีมูลคาเงินสด 

 มีอัตราเบ้ียประกันภัยตํ่ากวาแบบสะสมทรัพย 

 เปนการใหความคุมครองระยะยาว 

เบ้ียประกันชีวิตของแบบช่ัวระยะเวลา ถูกกวา เบ้ียประกันชีวิตของตลอดชีพ 

เบ้ียประกันชีวิตของแบบตลอดชีพ ถูกกวา เบ้ียประกันชีวิตของสะสมทรัพย 

เกณฑในการจายเงนิตามกรมธรรม 

 การมีชีวิตอยูของผูเอาประกันภัย/การเสียชีวิตของผูเอาประกันภัย 

 จายจํานวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุไวในกรมธรรม 

การลดหยอนภาษ ี

กรมธรรมมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวา 10 ป เบ้ียหักลดหยอนไดตามท่ีจายจริงแตไมเกนิ 100,000 บาท 

สญัญาคุมครองเพิม่เติมตามกรมธรรมประกนัภยั 

การประกนัอุบติัเหตุ 

เอกสารแนบทายกรมธรรม หรือ ที่เรียกวาสัญญาเพ่ิมเติมหรืออนุสัญญาจะซ้ือหรือไมก็ได 
ยกเวนประเภทอุตสาหกรรมบงัคบัซ้ือ 

สญัญาเพิม่เติมคุมครองการเสยีชีวิตและสญูเสยีอวัยวะเนือ่งจากอบุติัเหตุ จะคุมครองผูเอาประกนัภยั ดงันี ้

 สัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

 สัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพและคาชดเชยคาผาตัด  เน่ืองจากอุบัติเหตุ 

 สัญญาเพ่ิมเติมคุมครองคารักษาพยาบาลและการผาตัด 

สญัญาเพิม่เติมทีไ่มเขาเกณฑหลกัการชดใชคาสนิไหมทดแทนตามความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ แตตองชดใชเงนิ

ตามมลูคาทีก่าํหนดไว 
* สัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

 



สญัญาเพิม่เติมผลประโยชนการยกเวนเบีย้ประกนัภยักรณทีพุพลภาพถาวรสิน้เชิง 
หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงตามคําจํากัดความแลว  ผูเอาประกันภัยไมตอง 

ชําระเบ้ียประกันภัยอีกตอไป  แตไดรับความคุมครองการประกันชีวิตในลักษณะเดิมตอไป 

กรณทีีส่ญัญาทพุพลภาพสิน้สดุ 

 ผูเอาประกันตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงและไดรับเงินคาชดเชยการทุพพลภาพไปแลว 

 ผูเอาประกันมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือตามเง่ือนไขกรมธรรม 

 ขาดชําระเบ้ียประกันภัยอุบัติเหตุและทุพพลภาพ 

สญัญาเพิม่เติมคารกัษาพยาบาล 

 กรณีเจ็บปวยกรมธรรมตองออกมาแลว 30 วัน 

 เบิกสินไหมไดตามท่ีจายจริงแตไมเกินวงเงินแผนท่ีซ้ือไว 

 ในการรักษาตัวดวยโรคเดียวกันหางกันไมเกิน  90 วันถือวาเปนคร้ังเดียวกัน แตถาคนละโรคใหนับเร่ิมตนใหม 

หลกัเกณฑเบือ้งตนในการพจิารณารบัประกนัชีวติ 

การพจิารณารบัประกนัหมายถึงการพิจารณาผูขอเอาประกันภัยตามสภาพตามความเส่ียงภัย 

โดยพจิารณาจากนิสัยและพฤติกรรมสวนตัว  ประวัติสุขภาพ  สภาวะแวดลอมความเปนอยู และฐานะการเงิน 

ผูพจิารณาเบือ้งตน คอื ตัวแทนประกันชีวิต 

การเปลีย่นแบบประกนัภยั , การจายเงนิตามกรมธรรม , การแจงการตายและการพสิจูนศพ 
การเปล่ียนแบบกรมธรรมประกันภัยเปนแบบอ่ืนแลวทําใหมีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยลดลง 

“เงนิคาเวนคนืกรมธรรมประกนัภยัลดลง”  หมายถงึ สวนแตกตางระหวางเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยตามแบบ
การประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัยใหม 
 

สทิธิและการใชสทิธิในกรมธรรม, การโอนประโยชนแหงสญัญาประกนัภยั  การเปลีย่นตัวผูรบัประโยชน,  

การชําระเบีย้ประกนัภยั 

สทิธิทีผู่เอาประกนัสามารถใชไดโดยไมตองไดรบัความเหน็ชอบจากบรษิทั คอืขอเปล่ียนเปนกรมธรรม  ใชเงินสําเร็จ 
หรือขยายเวลา(กรณีมูลคาเงินสดเกิดข้ึนแลว) 

สทิธิในกรมธรรมคอื ผูเอาประกนัภยั 

 สิทธิของเวนคืน   

 สิทธิขอเปล่ียนเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ 

 สิทธิขอกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน 

 สิทธิในการเปล่ียนงวดการชําระเบ้ียประกันภัย 

การชําระเบีย้ประกนัภยั 

 ตัวแทนมาเก็บเบ้ียประกันภัย 

 ชําระผานทางธนาคารตามท่ีบริษัทกําหนด 

 นําเบ้ียประกันภัยไปชําระเองท่ีบริษัท 

การชําระเบีย้ประกนัภยัของประเภทกลุม 

 สมาชิกในกลุมชําระเองฝายเดียว 

 นายจาง และลูกจางชวยกันชําระเบ้ีย 

 นายจางชําระเองท้ังหมด 

 



การชําระเบีย้ประกนัภยัทีแ่บงเปนงวดการชําระ (ในกรณกีารเสยีชีวติระหวางสญัญา) 

 บริษัทตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีหักดวยจํานวนเบ้ียประกันภัยท่ียังไมครบกําหนดงวดรายป 

องคประกอบของสญัญาประกนัชีวติ  

ผูทีท่าํประกนัชีวติสามารถทาํประกนัชีวติอีกบรษิทัหนึง่ได  แต 

 ตองแถลงขอความจริงในใบคําขอเอาประกันชีวิตของบริษัทใหม 
ในการประกนัชีวติ ผูเอาประกนัจาํเปนตองแถลงอาชีพดวย 

 เพราะอาชีพมีผลตอการพิจารณารับประกันชีวิต 

ผูเอาประกนัชีวติจะทาํประกนัแบบใดและทนุประกนัเทาใดพจิารณาจาก 

 ความสามารถในการชําระเบ้ีย 

 เง่ือนไขในการจายเงินของการประกันชีวิตในแตละแบบ 

 วัตถุประสงคในการทําประกันชีวิต 

กรมธรรมประกนัภยั 

 ตองลงลายมือช่ือของผูรับประกันภัย  

(กรณีไมสามารถเขียนหนังสือได ใหพิมพลายน้ิวมือผูเอาประกันภัย โดยมีพยาน 2 คน รับรอง) 

 ตองสงมอบกรมธรรมใหลูกคาแมลูกคาจะไมรองขอ 

 จะระบุผูรับประโยชนหรือไมก็ได 
 ตองมีช่ือผูเอาประกนัภัยและผูรับประกันภัย 

 ตองระบุสถานท่ีและวันท่ีไดทํากรมธรรมประกันชีวิต 

 ตองมเีนือ้ความตองตามสญัญา 

 ตองระบุช่ือหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย 

กรมธรรมประกนัภยั กฎหมายกาํหนดใหมรีายการ ดงันีเ้สมอคอื 

 วัตถุท่ีเอาประกันภัย (ผูเอาประกันภัย) 
สวนประกอบของกรมธรรม คอื 

 ขอกําหนดการจายเงินผลประโยชน 

 ตารางมูลคากรมธรรม 

 สิทธิและการใชสิทธิในกรมธรรม 
*รายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมาย อาจไมมี ช่ือผูเอาประกนัภยั ก็ได 
** การตรวจสอบความถูกตองของช่ือผูเอาประกัน ผูรับประโยชน ทุนประกัน  เบ้ียประกัน ฯลฯ ไดท่ี…หนาแรกของกรมธรรม 

ใบคาํขอเอาประกนัชีวติสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื 

 กรอกขอมูลตรงตามความเปนจริง 

 ประวัติการทําประกันชีวิตของผูเอาประกันภัย 

 ใบคําขอตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 เพ่ือเปนหลักฐานในการแสดงเจตนาทําประกันชีวิต 

 

 

 

 

 



การตออายกุรมธรรม 
ตอภายใน 5 ป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัท และคาใชจายผูเอาประกันภัยเปนผูออก 

การตออายกุรมธรรมม ี2 วธีิ 

1.แบบธรรมดา (ยอนหลงั) 

 ชําระเบ้ียท่ีคางอยูรวมดอกเบ้ีย 

2.แบบพเิศษ (เริม่สญัญาใหม) 

 ชําระเบ้ียในอัตราใหม ณ วันท่ีขอตออายุ 

 

การแปลงกรมธรรมเปนมลูคาเงนิสด มลูคาใชเงนิสาํเรจ็ มลูคาขยายเวลา 

 **มลูคากรมธรรมจะเริม่เกดิขึน้ ณ สิน้ปกรมธรรมที ่2 – 3 ขึน้ไป** 

**เมือ่ลกูคาเลอืกใชมลูคาแลวสญัญาเพิม่เติมทกุตัวสิน้ผลบงัคบัทนัท*ี* 

1. มลูคาเงนิสด หมายถึงหยุดชําระเบ้ีย / รับเปนเงินสด / สัญญาจบ นับต้ังแตวันท่ีทําเร่ืองของเวนคืนกรมธรรม 
 1.กูชําระโดยอัตโนมัติ   2.เวนคืนเงินสด  3.กูยืมเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน (กูไดไมเกินมูลคาเงินสด) 
*กรณทีีล่กูคาไมสามารถชําระเบีย้ไดหรือตองการใชเงนิ ควรเลือกใชมูลคาเงินสดหรือกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน 

2.มลูคาใชเงนิสาํเรจ็   หมายถึง หยุดชําระเบ้ีย / ความคุมครองเทากับระยะเวลาเดิม /ทุนประกันลดลง 
3.มลูคาขยายเวลา  จะเกิดได 2 กรณี 

3.1 หยุดชําระเบ้ีย / ระยะเวลาส้ันลง / ทุนประกันเทาเดิม / ไมมีเงินครบกําหนด 

3.2 หยุดชําระเบ้ีย / ระยะเวลาเทาเดิม / ทุนประกันเทาเดิม / มีเงินครบกําหนด  
 

*มูลคาขยายเวลามีลักษณะเหมือนการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา* 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิกกรมธรรมในชวงปแรก บริษัทไมมีเงินคืนใหแกผูเอาประกนัเพราะ 
บริษัทคิดเปนคาความคุมครองการเส่ียงภัยจากการเสียชีวิตในชวงระยะเวลาท่ีผานมา และคาใชจายตางๆ ของบริษัท 

สตูรการหามลูคาเงนิสด 
มูลคาเงินสด X ทุนประกัน 

1,000 

สตูรการหามลูคาใชเงนิสาํเรจ็ 
มูลคาใชเงินสําเร็จ X ทุนประกัน 

1,000 

 

สตูรการหาเงนิครบกาํหนด 
เงินครบกําหนด X ทุนประกัน 

1,000 



ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย (ออกสอบ 10 ขอ) 
สญัญาประกนัชีวติ เปนสัญญาตางตอบแทนมีคูสัญญา 2 ฝาย คือ บริษัทประกันชีวิต(ผูรับประกัน) กับ ลูกคา (ผูเอาประกัน) 
 

สญัญาตางตอบแทน หมายความวา ผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีตองสงเบ้ียประกันตามท่ีกําหนดไว และผูรับประกันภัยมีหนาท่ี
ตองมอบเงินทุนประกันใหเม่ือมีการมรณะหรือเม่ือผูเอาประกันมีชีวิตอยูจนสัญญาครบอายุ (ครบกําหนดสัญญา) 
 

สญัญาประกนัภยัมบีคุคลเกีย่วของอยู 3 ฝาย 
1. ผูเอาประกันภัย คูสัญญาซ่ึงตกลงจะชําระเบ้ียประกันภัย 

2. ผูรับประกัน   คูสัญญาซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหน่ึงให(ตามท่ีระบุไวในสัญญา) 
3. ผูรับประโยชน บุคคลผูจะพึงไดรับจํานวนเงินใชใหจากผูรับประกันภัย  ผูรับประโยชนเปนใครก็ไดไมมีก็ได ไมจําเปนตองมีสวน
ไดเสียกับผูเอาประกัน  สามารถระบุไดมากกวา 1 คน   (โดยท่ัวไปเปล่ียนได บางกรณีเปล่ียนไมได) 

3.1 ผูรับประโยชนเปล่ียนแปลงได คือ  กรมธรรมอยูในมือ(ความครอบครอง)ผูเอาประกันภัย 

ผูเอาประกันภัยสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา  โดยทําหนังสือเปล่ียนตัวผูรับผลประโยชนแจงไปยังผูรับประกัน   
และผูรับประกันออกบันทึกสลักหลังแนบทายกรมธรรมดวย 

 

3.2 ผูรับประโยชนเปล่ียนแปลงไมได  ผูเอาประกันทําหนังสือยินยอมใหผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมเปนผูรับผลประโยชน
ถาวร  และสงหนังสือดังกลาวไปยังผูรับประกัน  ผูรับประกันรับทราบและยินยอมโดยออกบันทึกสลักหลังแนบทายกรมธรรม  
และกรมธรรมฉบับน้ันอยูในมือ(ความครอบครอง)ผูรับผลประโยชน ( หากจะเปล่ียนผูรับประโยชนเปนอีกคน ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูรับประโยชนคนแรกเสียกอนเสียกอน) 

 

การเสียชีวิตของผูรับประโยชน  ในเวลาใกลเคียงกัน 

ถาเสียชีวิตกอนหรือพรอมกับผูเอาประกัน บริษัทจะจายเขากองมรดกเพ่ือจัดสรรใหกับทายาทของผูเอาประกัน  
ถาเสียชีวิตหลังผูเอาประกัน บริษัทจะจายเงินเขาสูกองมรดกเพ่ือจัดสรรใหกับทายาทผูรับประโยชน (ถามีการระบุ
ผูรับประโยชนมากกวา 1 คนสิทธิจะตกแกผูรับประโยชนคนที่เหลือ) 

เมือ่ผูเอาประกนัชีวติเสยีชีวติและมไิดระบผูุรบัประโยชน จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัยอมตกเปนของ….. 

 กองมรดก ซ่ึงเจาหน้ีมีสิทธิท่ีจะเรียกรองได  

สญัญาประกนัชีวติจะระบช่ืุอผูรบัประโยชน เพือ่ .......... 

 สะดวกในการเรียกรองขอรับจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 เพ่ือใหจํานวนเงินเอาประกันภัยไมตกเปนของทายาทแหงกองมรดก 

การเปลีย่นตัวผูรบัประโยชนจะมผีลบงัคบักต็อเมือ่ 
บริษัททําการบันทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม หรือออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยให 
การเปล่ียนแปลงผูรับประโยชนตองแจงเปนลายลักษณอักษรบันทึกสลักหลัง 

 
 

เบีย้ประกนั คือ จํานวนเงินท่ีเรียกเก็บผูเอาประกันภัย เบ้ียประกัน แตกตางกันตาม อายุ เพศ อาชีพ สขุภาพ 

(และเบี้ยประกันไมใชจํานวนเงินที่ผูเอาประกันจายใหกับบริษัทเพ่ือชําระหนี)้ 
 

การเกบ็เบีย้ประกนัคงที ่ หมายถึง การเก็บเบ้ียประกันเทากันทุกงวดตลอดสัญญา (สญัญาหลกั) 
 

ลกัษณะของสญัญาประกนัชีวิต  คือ ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย 

  การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของผูเอาประกันภัย 



สวนไดเสยี หมายถึง บุคคลท่ีไดรับประโยชนจากการคงอยูของชีวิตหรือทรัพยและไดรับความเสียหายจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

** การประกนัชีวติใหถอืเอาการมสีวนไดเสยีในวนัทีเ่ริม่สญัญาเปนสาํคญั** 

วนัแรกทีท่าํสญัญาไมมสีวนไดสวนเสยีถอืวาสญัญาไมผูกพนัและไมสมบรูณ ไมสามารถลงสตัยาบนัได คนื

เบีย้ประกนัใหกบัผูเอาประกนั 

การมสีวนไดเสยีแบงออกเปน 
1. การมีสวนไดเสียกับตนเอง(การทําประกันชีวิตแลวระบุตนเองเปนผูรับผลประโยชน) 
2. บุคคลอ่ืน 

2.1 สายโลหิต  พอ แม ลูก พ่ีนอง (บุตรบุญธรรม) 
2.2 การสมรส  สามี-ภรรยา,คูหม้ัน 

2.3 ทางธุรกิจ   เจาหน้ี-ลูกหน้ี,(ลูกหน้ีไมสามารถเอาประกันชีวิตเจาหน้ีได) นายจาง-ลูกจาง 

 

** ผูเยาวจะทาํประกนัชีวติไดตองไดรบัความยนิยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 

สทิธ์ิของผูเอาประกนั เม่ือสัญญามีผลสมบูรณแลว ผูมีสิทธิแกไขเปล่ียนแปลงคือ ผูเอาประกัน และ ตองไดรับ ความยินยอม
จาก ผูรับประกันซ่ึงเปนคูสัญญาซ่ึงผูเอาประกันมีสิทธิดังตอไปน้ี 

1. บอกเลิกสัญญา (เม่ือใดก็ได) 
2. ขอลดเบ้ียประกัน กรณีภาวะเส่ียงลดลง (อาชีพ,สุขภาพ) 
3. เปล่ียนแปลงกรมธรรม คือ  เปล่ียนแบบประกัน  เปล่ียนจํานวนเงินเอาประกัน  เปล่ียนผูรับประโยชน   

และเปล่ียนแปลงขอมูลตางๆ ในกรมธรรมโดยตองไดรับความยินยอมจากผูรับประกัน 

 

สทิธิของเจาหนี(้กรณทีีผู่เอาประกนัระบหุรอืไมระบช่ืุอผูระบผลประโยชนในกรมธรรม)  

 ระบผูุรบัประโยชนสามารถเรียกรองหน้ีไดตามจํานวนหน้ีแตไมเกนิเบี้ยท่ีชําระมาแลว  
 ไมระบผูุรบัประโยชนสามารถเรียกรองหน้ีเต็มตามจํานวนหน้ีแตไมเกนิทนุประกนัภยั 

สญัญาเปนโมฆะ  สัญญาน้ันไมมีผลบังคับมาต้ังแตตน 

โมฆยีะกรรม หมายถึง การกระทําท่ีสมบูรณ ใชบังคับไดตามกฏหมายจนกวาจะถูกบอกลาง 

การปกปดขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ นับแตวันเร่ิมสัญญามีระยะเวลาการบอกลางภายใน 2 ป  
และทันทีท่ีทราบเร่ืองตองรีบ บอกลางภายใน 1 เดือน  

การปฏเิสธการจายเงนิเอาประกนัภยั 
1. การอัตวินิบาตกรรม (ฆาตัวตาย) ดวยใจสมัครภายใน 1 ป 
- คนืเบีย้ประกนัทีไ่ดชําระใหแกบรษิทัแลวทัง้หมด 

2. การถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
- คนืเงนิคาไถถอนกรมธรรม (กรณีมีผูรับประโยชนหลาย
คน คนท่ีไมมีสวนรูเห็นจะไดรับตามสัดสวน) 
คาไถถอน คอื จาํนวนเงนิเทากบัเบีย้ประกนัทีผู่เอาประกนั

ไดชําระใหแกผูรบัประกนัไปแลวหกัดวยคาใชจายในการ

ดาํเนนิงานของบรษิทั 

3. สัญญาเปนโมฆียะ (บอกลางสัญญาไดภายใน 2 ป) 
- คนืเงนิไถถอนกรมธรรม 

4. ผูเอาประกันหยุดสงเบ้ียประกันจนมูลคาเงินสดหมดลง 

สัญญาประกันชีวิตชีวิต 

โมฆะ สมบูรณ 

โมฆียะกรรม 
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การบอกลางสญัญาประกนัชีวติ หมายถึง บริษัทบอกลางเพ่ือใหสัญญาประกันชีวิตท่ีสมบูรณมาแตเร่ิมตน ใหไมมีผลบังคับ
อีกตอไป (โมฆยีะ) 

การฟองรอง อายุความ 10 ป นับแตวันท่ีมีสิทธ์ิฟองรอง 
ผูเอาประกัน                      ใชกรมธรรม 
ผูรับประกัน                       ใบคําขอเอาประภัย 

 

การเกดิสญัญาประกนัชีวติ 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** สัญญาประกนัภยัเกดิขึน้เมือ่ สิทธิท่ีผูเอาประกันพึงไดรับทันทีท่ีสัญญาเร่ิมมีผลบังคับภายใตเง่ือนไขท่ีบริษัทกําหนดแมวายัง
มิไดออกกรมธรรมก็ถือวาสัญญามีผลบังคับเกิดข้ึน  

“ภัยมาตรฐาน” คือ ผูท่ีมีสุขภาพสมบูรณและมีอาชีพไมเส่ียงภัย  
    

การแถลงอายคุลาดเคลื่อน 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

** ถามกีารแถลงอายทุีค่ลาดเคลือ่นจากความเปนจรงิๆ โดยเจตนาปกปดความจรงิ 

�  อายุอยูนอกจํากัดการคาปกติ  สัญญาเปนโมฆียะ 
�  สัญญาสมบูรณโดยตองปรับเบ้ียประกันภัยเพ่ิมข้ึน หรือลดเงินเอาประกันภัยลง 

สัญญาเปนโมฆียะ (การแถลงอายุคลาดเคล่ือน) 
             1. บริษัทตองบอกลางภายใน 10 ป นับจากวันทําสัญญา 
             2. บริษัทจะคืนเบ้ียประกัน 

** หากแจงเกิดชาไป 1 ป มีหนังสือทางราชการถูกตองใหยึดอายุตามหนังสือราชการ** 

ผูขอเอาประภนัชีวติ 

- ใบคําขอเอาประกันภัย 

-เบี้ยประกันงวดแรกรับประกัน 

- ถอยแถลงสุขภาพ(ถามี) 

ผูรับประกันภัย 

 

มาตรฐาน 

 

ตกลง 

 

ออกกรมธรรม 
 

ปฏิเสธ 

 

พิจารณา 

มาตรฐาน
 

ตํ่ากวามาตรฐาน 

 

ไมไดมาตราฐาน 
 

นอกจํากัดอัตราการคาปกติ 
(ผลของสัญญาเปนโมฆียะ) 

ในจํากัดอัตราการคาปกติ 

(ผลของสัญญาสมบูรณ) 

แถลงตํ่ากวาอายุจริง 
ลดทุนประกัน 

แถลงอายุสูงกวาอายุจริง 
คืนเบ้ียสวนท่ีเกิน 
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การเสยีชีวติ 
ผูเอาประกัน  เสียชีวิตกอน    สิทธ์ิตกเปนของผูรับประโยชน 
ผูรับประโยชน  เสียชีวิตกอน    สิทธ์ิตกเปนของผูเอาประกัน 

เสียชีวิตพรอมกัน  สิทธตกเปนของทายาทของผูเอาประกัน 

*ถาผูเอาประกนัเสยีชีวติ  ผูรับประโยชนตองแจงบรษิทัภายใน  14 วนั 

*กรณไีมทราบวามกีารประกันชีวิตและทราบในภายหลัง ตองแจงภายใน  7  วนั 

ผูแจงบรษิทัได คอื ผูรบัประโยชน, ทายาท, ตัวแทน  และตองยนิยอมในการพสิจูนศพถาจาํเปนและไมขดั

กฎหมายหรอืหลกัศาสนา 
 

 

พระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพิม่เติมโดย พระราชบญัญติัประกนัชีวติ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2551 (มผีลบงัคบัต้ังแต กมุภาพนัธ 2551) (ออกขอสอบ 10 ขอ) 
คาํศพัททีเ่กีย่วของ 

 รมต.วาการกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ 

 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ค.ป.ภ  

 นายทะเบียน คือเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย( คปภ.)หรือผูซ่ึง
เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย 

 ข้ึนตรงกับกระทรวงการคลัง 
 ควบคุมธุรกิจประกันชีวิตบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตตัวแทนและนายหนาประกันชีวิต นักคณิตศาสตร

ประกันภัย และดูแลลูกคาผูถือกรมธรรม 
 “บริษัท” หมายความวาบริษัทมหาชนจํากัดท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ีและ

หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

ตัวแทนประกนัชีวติ คอืผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหชักชวนบุคคลอ่ืนมาทําสัญญากับบริษัท 

 ตัวแทนตองกระทําการดวยตนเอง เวนแตจะมีกฎหมายใหมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําแทน 

 สามารถรับเบ้ีย ทําสัญญาประกันชีวิต และจายเงินเอาประกันใหผูเอาประกันไมจํากัดวุฒิการศึกษา 
 ตัวแทนจะทาํสัญญาประกนัชีวิตในนามบรษิทัไดเมือ่ไดรบัมอบอํานาจเปนหนงัสอืจากบรษิทัประกนัชีวิต 

 ตองระบุวาเปนตัวแทนบริษัทใด 

ตัวแทนประกนัชีวติ ไมตองมีหนังสือมอบอํานาจในการรับเบ้ีย (มาตรา 71) 

ลกัษณะของการเปนตัวแทน 

  สามารถเปนตัวแทนไดมากกวา 1 บริษัท ตองยืน่หนังสอืแสดงความยนิยอมของบรษิทัเดมิท่ีเปนอยูแลวพรอมดวยหนังสือ 

แสดงความตองการของบรษิทัใหม 

ตัวแทนประกนัชีวติทีไ่ดรบัการยกเวนไมตองสอบความรูเกีย่วกบัประกนัชีวติ 

 จบการศึกษาปริญญาตรีและศึกษาวิชาประกันชีวิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 จบการศึกษาปริญญาโทและศึกษาวิชาประกันชีวิตไมนอยกวา 10  หนวยกิต 

 จบการศึกษาปริญญาเอกและศึกษาวิชาประกันชีวิตไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

นายหนาประกนัชีวติคอืผูช้ีชองหรือใหคนเขามาทําสัญญา โดยหวังคาบําเหน็จ 
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ความแตกตางระหวาง ตัวแทน กบั นายหนา 

ตัวแทน 

* เปนบุคคลธรรมดา 
* ไมตองมีสํานักงาน 

* ไมตองทําสมุดทะเบียน   

นายหนา 

* เปนบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล 

* ตองมีสํานักงาน 

* ตองทําสมุดทะเบียน / สมุดบัญชี
อํานาจหนาทีข่องรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั 
1. รักษาการตามพระราชบัญญัติ 

2. แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี  (ไมใชเจาหนาท่ีใน คปภ.) 
3. กําหนดเง่ือนไขการจัดต้ังบริษัทฯ 

4. ออกใบอนุญาตการจัดต้ังบริษัทฯ โดยอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

5. เพิกถอนใบอนุญาตบริษัทฯ 

6. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดเงินสํารองของบริษัท
ประกันชีวิต 

7. กําหนดใหวางเงินสํารองไวกับนายทะเบียนไมเกนิรอยละ 25 

ของเงนิสาํรอง   (ของกรมธรรมท่ีมีผลผูกพันธตาม
สัญญา) 

8. แตงต้ังผูชํารระบัญชี กรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

 

รฐัมนตรมีอํีานาจสัง่เพกิถอนใบอนญุาตประกอบธุรกจิประกนัชีวติเมือ่ปรากฏวา 

 ประกอบธุรกิจตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันหรือประชาชน 

 กําหนดกฎกระทรวง  ออกประกาศ 

 หยุดประกอบธุรกิจโดยไมมีเหตุอันสมควร 

 ประวิงการจายเงินหรือประวิงการคืนเบ้ียประกันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

( ประวิง คือ การถวงและหนวงเวลาการใชเงิน ) ถูกปรับ 500,000 บาท  ถากระทําความผิดตอเน่ืองปรับอีกวันละ 20,000 บาท 

อํานาจหนาทีข่องนายทะเบยีน 

 กําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบใบอนุญาตตัวแทน 

 ใหความเห็นชอบในเร่ืองตางๆ  เชน  การออกใบอนุญาตตัวแทน(ตองแจงใหบรษิทัราบ)  การออกกรมธรรม เอกสารตาง ๆ
การอนมุติัอัตราเบีย้ประกนั 

 การเพิกถอน และ อนุมัติตอใบอนุญาตตัวแทน (การเพิกถอนนายทะเบียนตองแจงใหตัวแทนทราบ) 
 การเปด และปดสาขาของบรษิทัประกนัชิวตในประเทศ 

 บรษิทัประกนัชีวิตตางประเทศจะเปดสาขายอยในประเทศไทยอกีไมได 

***สาขาหมายถึง สํานักงานท่ีแยกออกจากสํานักงานใหญของบริษัทเรียกช่ือ และไดรับเงนิคาใชจายจากบริษัทไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม 

 หามมใิห ออกกรมธรรมประกนัภยัโดยระบจุาํนวนเงนิอนัพงึใชใหเปนเงนิตราตางประเทศ แกผูเอาประกนัภยัหรอืผูรบั

ผลประโยชน 

 

อาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการฯ 

 ประกาศกาํหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุรวมทั้งหลกัเกณฑและเงือ่นไขในการคาํนวณเงนิกองทนุของบรษิทั 

การประกอบธุรกจิประกนัชีวติจะกระทาํได 

 ต้ังอยูในรูปของบริษัทมหาชนจํากัด เทาน้ัน (พ.ร.บ.2551) 
 กรรมการผูจัดการบริษัทประกันชีวิต 

 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 

 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง(สส.) 
 ไมเปนกรรมการของบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 

 ไมเคยถูกจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย 
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 ไดรบัใบอนญุาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตจากรฐัมนตรโีดยอนมุติัคณะรฐัมนตรี(ใหผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทดําเนินการจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดและดําเนนิการวางหลกัทรพัยประกนัตามมาตรา๒๐พรอมท้ังดํารงไวซ่ึงเงนิกองทนุตามมาตรา๒๗

ภายใน 6 เดือนนบัแตวันทีไ่ดจดทะเบียนจดัต้ังบรษิทัมหาชนจาํกดัแลว เม่ือรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวาผูย่ืนคําขออนุญาต
ไดดําเนินการตามท่ีกําหนดในวรรคสองแลวใหออกใบอนุญาตใหแกบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดต้ังข้ึนในกรณีท่ีบริษัทมหาชน
จํากัดไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใหถือวาการอนุมัติใหประกอบธุรกจิประกนั

ชีวิตสิน้ผล) 
 หลกัทรพัยของบรษิทัวางไวกบันายทะเบียนเปนมลูคา ไมตํ่ากวา  20 ลาน ตามทีก่าํหนดไวในกฎหมาย ถามีมลูคาลดตํ่าลง

กวาทีก่าํหนด คณะกรรมการสัง่ใหบรษิทันัน้มาวางเพิ่มจนครบจาํนวนตามทีก่าํหนดภายใน 2 เดอืนนบัต้ังแตไดรบัคาํสัง่ 

(ใหหมายรวมถงึกรณขีองการวางเงนิสาํรองมมีลูคาตํ่ากวาทีก่ฎหมายกาํหนดใหใชหลกัการเดยีวกบัการวางหลกัทรพัย 

 บรษิทัตองมกีรรมการ ซ่ึงมสีญัชาติไทยไมตํ่ากวา สามในสี ่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดและตองถอืหุนไมตํ่ากวา 75%   

( ตางชาติ 25 %อยางไรกต็ามตองไมเกนิ 49 % ) 

บคุคลซ่ึงไมมสีญัชาติไทยถอืหุนไดถงึรอยละ 49 ของจาํนวนหุนทีม่สีทิธิออกเสยีงและจาํหนายแลวทัง้หมด ตองไดรบัความ

เหน็ชอบจาก คปภ. 

 ใหบรษิทัเกบ็รกัษาสมดุทะเบียนและสมุดบญัชีไวทีส่าํนกังานของบรษิทัไมนอยกวา 10 ป นบัต้ังแตวันทีล่งรายการครัง้

สดุทายในสมดุทะเบยีน หรอืสมดุบญัชีนั้น 

 หลกัทรพัยประกนั และ เงนิสาํรองตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด ตองไมอยูในความรบัผิดแหงการบงัคบัคด ีทัง้นี้

ตลอดเวลาทีบ่รษิทัยังไมไดเลกิกจิการ 

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ใหบริษัทตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปน
อัตราสวนกับสินทรัพยหน้ีสินภาระผูกพันหรือความเส่ียงตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

สนิทรพัยสภาพคลองไดแก 
(1) เงินสดหรือเงินฝากธนาคารตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(2) หลักทรัพยรัฐบาลไทยหรือหลักทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย 

(3) หุนกูหรือพันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังธนาคารแหงประเทศไทยหรือกองทุนเพ่ือการฟนฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

คํ้าประกันเงินตนและดอกเบ้ีย 

(4) สินทรัพยอ่ืนตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดสินทรัพยสภาพคลองตาม (2) (3) และ 
(4) ตองปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปล่ียนมือได 
 

ขอหาม  
1. หามประกอบธุรกิจวินาศภัย 

2. หามจายเงินใหกับบุคคลอ่ืนท่ีมิใชตัวแทนหรือนายหนา 
3. หามบริษัทนําเงินกองทุนไปใชกอภาระผูกพัน   

เงินกองทุนของบริษัทใดลดลงตํ่ากวาเงินกองทุนท่ีตองดํารงไวใหบริษัทเสนอโครงการเพ่ือแกไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับ 

แตวันท่ีไดรับแจงจากนายทะเบียนหรือวันท่ีผูสอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ 

 บริษัทประกันชีวิตตองชําระคาธรรมเนียมรายปภายใน 3 เดือน มิฉะน้ันนายทะเบียน ส่ังหามขยายธุรกิจไดและใหบริษัท
นําเงินเขากองทุนประกันชีวิตตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด ดวยความเหน็ชอบของรฐัมนตรไีมเกนิ รอยละ 0.5  
ของเบี้ยประกนัทีไ่ดรบัภายใน 6 เดือนกอนหนานัน้  

การขยายธุรกจิ 
1. การรับประกันภัยรายใหมหรือการขยายวงเงินการรับประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยท่ีมีอยู 
2. การเพ่ิมความเส่ียงในการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท 

3. การกอภาระผูกพันเพ่ิมเติมเวนแตเปนการดําเนินการตามภาระผูกพันท่ีมีอยู 
4.การทําสัญญาแตงต้ังตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตเพ่ิมเติม 

5.การรับโอนกิจการของบริษัท 



เอกสารสรุปติวสอบ I ฝายฝกอบรมและพัฒนาตัวแทน Update 02/03/59  5 of 37 

 

  

3 ก.ย. 57 2 ก.ย. 58 
ออกบัตร บตัรหมดอาย ุ

ชวงตอบตัร 2 ก.ค. – 2 ก.ย. 58  

การขอรบัใบอนญุาตเพือ่ประกอบกจิการบรษิทัตองม ี
หลักทรัพย  ไวท่ีนายทะเบียนเปนเงินสด / ทรัพยสิน เพ่ือเปนหลักประกันใหกับผูเอาประกันหรือประชาชน 

เงินสํารองประกันภัย บริษัทตองจัดสรรเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับมาเปนเงินสํารองประกันภัย ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   (ไมเกิน 25 % ของเงินสํารองประกันภัย เก็บไวกับนายทะเบียน) 
 
 

หมายถึง   หน้ีสินหรือพันธะผูกพันท่ีบริษัทมีตอผูถือกรมธรรม 
   จํานวนเงินท่ีบริษัทจัดสรรไวตามความผูกพันของกรมธรรม 
   จํานวนเงินท่ีบริษัทจัดสรรไวใหผูถือกรมธรรมเพ่ือจายผลประโยชนตามเง่ือนไขกรมธรรม 
ปจจยัทีก่าํหนดจาํนวนเงนิสาํรองประกนัภยัวาจะมจีาํนวนเทาใดขึน้อยูกบั 

 อายุของผูเอาประกันภัยเม่ือเร่ิมทําสัญญาและระยะเวลาท่ีสัญญามีผลบังคับ 

 แบบของกรมธรรมและอัตราเบ้ียดอกเบ้ีย 

 ระยะเวลาชําระเบ้ียประกันภัยและตารางมรณะ 

กรมธรรมประกนัภยั 

 แบบ ขอความ อัตราเบ้ีย ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 การชําระเงินตองเปนเงินสกุลบาท        

 มีรายช่ือกรรมการผูมีอํานาจรับรองและตราประทับของบริษัท 

คณุสมบติัของตัวแทน 
1.  บรรลุนิติภาวะ 
2.  มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย 

3.  ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน(โดยมีคําส่ังจากศาล ) 
4.  ไมเคยตองโทษจําคุกคดีเกี่ยวกบัทรพัย  

  (ลักทรัพย ว่ิงราวทรัพย ปลนทรัพย ยักยอก ฉอโกง ฯลฯ)   
  เวนแต พนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

5.  ปจจุบันไมเปนบุคคลลมละลาย(โดยมีคําส่ังจากศาล) 
6.  ไมเปนนายหนาประกันชีวิต 

7.  ไมเคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลา 5 ป  
  กอนวันขอรับใบอนุญาต 

8.  ไดรับการอบรมความรูตามท่ีนายทะเบียนกําหนดและสอบผาน 

ใบอนญุาต เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูรับใบอนุญาตเม่ือสอบผานแลวใหย่ืนขอรับใบอนุญาตกับนายทะเบียนโดย  
1. ย่ืนใบคําขอรับอนุญาตเปนตัวแทน  3. หนังสือรับรองวาผานการอบรมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. ย่ืนหนังสือแสดงความตองการของบริษัท 

 

คาธรรมเนยีม  

กําหนดโดยกฎกระทรวง  

บตัรชํารดุสญูหาย 200 บาท  

คาธรรมเนยีมการสมคัรสอบ  

คาธรรมเนยีมการตอบตัร 
 

การขอย่ืนตออายุใบอนุญาตตัวแทนสามารถย่ืนขอตอใบอนุญาตกอนหมดอายุภายใน 2 เดือน 

ตัวอยาง ไดรับใบอนุญาตวันท่ี 3 ก.ย. 2557  จะส้ินสุดวันท่ี 2 ก.ย. 2558  ตอไดต้ังแต 2 ก.ค.-2 ก.ย. 2558 
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ใบอนญุาตตัวแทนสิน้สดุเมือ่
 

1. บัตรหมดอายุ 2. ตัวแทนเสียชีวิต  

การถกูเพกิถอนใบอนญุาตฯ 1. ฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 

    2. ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทน 

    3. ทําความเสียหายใหกับประชาชน 

สทิธิในการอุธรณคาํสัง่เพกิถอนใบอนญุาตตัวแทน  กรณีตัวแทนถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต ตัวแทนมีสิทธิย่ืน
เร่ืองตอ คปภ. ภายใน 15 วัน นบัแตวันทีถ่กูเพกิถอน และคาํช้ีขาด คปภ.ถอืเปนยติุภายใน 60 วัน 

บทลงโทษการเปนตัวแทนประกนัชีวติโดยไมมใีบอนญุาตชักชวนคนทาํประกนัชีวติ 

(ชักชวนทาํประกนัฯ แตยงัไมไดเกบ็เบีย้) (นายทะเบียน) 
 จําคุกไมเกิน 6 เดอืน ปรบัไมเกนิ 50,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

ชักชวนคนทาํประกนัชีวติและมกีารเกบ็เบีย้ประกนัชีวติ (บริษัท) 
 จาํคกุไมเกนิ 2  ป ปรบัไมเกนิ 200,000 บาท  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 ตัวแทนประกนั ตองแสดงใบอนญุาตทกุครัง้ทีม่กีารเกบ็เบีย้และตองออกเอกสารใบรบัเงนิ 

ใหกบัลกูคาทกุครัง้ 

ตัวแทนประกนัชีวติหามนําขอความ ภาพ หรือหนงัสอืชักชวนทีไ่มไดรบัอนญุาตจากทางบริษัท ไปใชในการชักชวน
บุคคลทําประกันชีวิต 

 ฝาฝน ปรบัไมเกนิ 30,000 บาท 

 หากนําเอกสารดังกลาวไปใชและเสียหายกับประชาชนและบริษัทจาํคกุไมเกนิ 3 เดอืน  หรอืปรบัไมเกนิ 30,000 บาท 

หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

บทลงโทษบรษิทัประกนัชีวติ 

บรษิทัประวงิการจายเงนิ/คนืเบีย้/ ไมสจุรติ โดยไมมเีหตุอันควร 

 ปรับไมเกนิ 500,000 บาท และถาเปนความผิดตอเนือ่งใหปรับอีกไมเกนิวนัละ 20,000 บาทตลอดเวลาที่
ยังฝาฝนอยู 

 บริษัทใดดําเนนิกิจการรับประกันโดยไมมีใบอนญุาตฯจาํคกุ 2 ป ถงึ 5 ป หนอืปรับต้ังแต 200,000 บาท 

ถงึ 500,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบัและรายวนัอีกวนัละ 20,000 บาท 

 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบยีนหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติงาน หรือฝาฝน
คําส่ังของนายทะเบยีนหรือพนักงานเจาหนาที่ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย 
กําหนดอตัราเบี้ยประกันภัย โดยทีม่ิไดใหความเห็นชอบ/ ระบุเงินอนัพึงใชใหเปนอตัราตางประเทศ 

ปรับไมเกิน 300,000 บาท 

หากมขีอความตางจากทีน่ายทะเบยีนเหน็ชอบใหถอืวา “สญัญาสมบรูณ “ สวนจะบงัคบัอยางไร

แลวแตผูเอาประกนัจะเลอืก 

ผูเอาประกนัมสีทิธิเลอืก ดงันี ้

- ใหบรษิทัตองรบัผิดชอบตามกรมธรรมประกนัภยัทีอ่อกให 

- บอกเลกิสญัญาประกนัชีวติ 

- ใหบรษิทัคนืเบีย้ประกนัภยัทัง้หมด 

 นักคณิตศาสตรที่คดิอัตราเบีย้ประกันไมตรงกับเง่ือนไขทีน่ายทะเบียนกําหนดข้ึนมามีโทษ 

ปรับไมเกิน 200,000 บาท จําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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“กองทนุประกนัชีวติ” มฐีานะเปนนติิบคุคล มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 เปนหลักประกันกับลูกคาหากบริษัทประกันปดกิจการ จะไดรับชําระหน้ีกอนฝายอ่ืน 

 เปนทุนใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความม่ันคงและเสถียรภาพ 

 คุมครองเจาหน้ีซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต   
ไมเกินมูลคาหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย ไมเกิน 1,000,000 บาท 

กองทนุประกอบดวย 

 เงินและทรัพยสินท่ีไดรับโอนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนา
ธุรกิจประกันชีวิตของสํานักงาน 

 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

 เงินคาปรับตามมาตรา 117 หลังจากหักเงินสินบนรางวัล
และคาใชจายในการดําเนินงานแลว 

 เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูมอบให 
 ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

 เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

กรณทีีไ่มมผูีใดมาขอรบัเงนิตามสญัญาจากบรษิทัประกนัชีวติ 

 อายุความ 10 ป  
 เม่ือไมมีผูมารับเงินบริษัทตองสงเงินทุนประกันเขากองทุนประกันชีวิต 

 ใหบริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายใน 1 เดือนนับต้ังแตวันท่ีขาดอายุความ 
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ขอสอบ Exit poll เร่ืองการคํานวณมลูคากรมธรรรม  
 

แบบประกนัสะสมทรพัย 10/10 จาํนวนเงนิเอาประกนั 100,000 บาท 

สิน้ปกรมธรรมที ่ มลูคาเวนคนืเงนิสด มลูคาใชเงนิสาํเรจ็ 

มลูคาขยายเวลา 

ป วัน 
เงินครบ
กําหนด 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0 

54 

155 

258 

368 

492 

605 

727 

858 

1000 

 

0 

82 

228 

361 

551 

617 

719 

816 

910 

0 

 

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 

 

 

ใชขอมูลจากตารางมูลคาตอบคาํถามขอ 1-5 

1. หากนาย ก  ขอเวนคนืกรมธรรม ณ ส้ินป กรมธรรมที่ 7 นาย ก จะไดรับเงินทั้งส้ินเทาใด 

      _____________________________________________________________________ 

2. หากนาย ก ขอแปลงมูลคากรมธรรมเปนมูลคาใชเงินสําเร็จ เมื่อส้ินปกรมธรรมที่  3  และหลังจากนัน้อีก  
6 เดือนนาย ก  เสียชีวิตผูรับประโยชนจะไดรับเงินหรือไม 

     _____________________________________________________________________ 

3. หากนาย ก ขอแปลงมูลคากรมธรรมเปนมูลคาขยายเวลา เมื่อส้ินปกรมธรรมที่ 3 และเสียชีวิตในอีก 6 ป
ตอมาผูรับประโยชนจะไดรับเงินหรือไม 

_____________________________________________________________________ 

4. หากนาย ก ขอแปลงมูลคากรมธรรมเปนมูลคาขยายเวลา เมื่อส้ินปกรมธรรมที่ 6 และมีชีวิตอยูจนครบ
สัญญา นาย ก.จะไดรับเงินจากบริษัทหรือไม   
_____________________________________________________________________ 

 

5. นาย ก. ไดหยุดชําระเบี้ยประกันภัย เมือ่ชําระเบี้ยประกันภัยมาเปนเวลา 5 ปแลวและไดแจงแกบริษัทขอใชสิทธิ
ตามมลูคากรมธรรมประกันภัย หลังจากนั้น 6 เดือนนาย ก ไดเสียชีวิตลง บริษัทไดจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัยใหมให เปนจํานวนที่นอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยเดิม อยากทราบวา นาย ก. ขอใชสิทธิตาม
มูลคากรมธรรมในขอใด 

ก. มูลคาเวนคืนเงินสด 

ข. มลูคาใชเงนิสาํเรจ็ 

ค.มูลคาขยายเวลา 
ง. มูลคาเงินกูยืม
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6. นาย ก. ทําประกันชีวิต เมือ่วันที่ 1 มกราคม 2534แบบสะสมทรัพย 18/18 มีเง่ือนไขจายเงินคืนลวงหนา 
ทุก 3 ปเปนจํานวน 10 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท นาย ก ชําระเบี้ยประกันภัยรายปมาโดย
สม่ําเสมอ  ตอมานาย ก มี ปญหาดานการเงิน จึงมาขอเวนคืนกรมธรรม เมือ่วันที่ 1 มกราคม 2541 นาย ก จะ
ไดเงินเทาไร โดยมอีตัรามูลคาดังนี ้
ณ ส้ินปกรมธรรมที่  5=77 บาท/1000 บาท  ,  ณ ส้ินปกรมธรรมที่  6=134 บาท/1000 บาท 

ณ ส้ินปกรมธรรมที่  7=81 บาท/1000 บาท ,   ณ ส้ินปกรมธรรมที่  8 =130 บาท/1000 บาท 

ณ ส้ินปกรมธรรมที่  9 =181 บาท/1000 บาท 

ก. 3,400 บาท 

ข. 8,100 บาท 

ค. 8,400 บาท 

ง. 13,000 บาท
 

7.ตารางมลูคากรมธรรมแบบสะสมทรพัย 25/25  อาย ุ 30 ป ตอ จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000 บาท 

สิน้ปกรมธรรมที ่ มลูคาเวนคนืเงนิสด 

 

มลูคาใชเงนิ

สาํเรจ็ 

มลูคาขยายเวลา 

ป วัน 
เงินครบ
กําหนด 

2 

3 

4 

5 

17 

51 

89 

130 

61 

174 

288 

399 

8 

22 

21 

20 

327 

0 

0 

0 

0 

26 

166 

301 

 

นายทอ็ป อาย ุ30 ป ทาํประกนัชีวติประเภทสามญั แบบสะสมทรพัย 25/25  จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  

100,000 บาท จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 100,000 บาท กรมธรรมเริม่มผีลบงัคบั 4 เมษายน 2536 

ถานายทอ็ป ชําระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน โดยชําระคาเบี้ยประกันภัยคร้ังสุดทาย เมือ่วันที่ 4 เมษายน 2539  

และ  นายทอ็ป มาขอเวนคนืกรมธรรม เมือ่วันที่ 4 ตุลาคม 2539 นายทอ็ป จะไดรับจํานวนเงินเวนคนืเทาไหร? 

ก. 5,100  บาท 

ข. 7,000  บาท 

ค. 8,900  บาท 

ง. 28,800  บาท 
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ขอสอบ Exit poll สญัญาเพ่ิมเติมตามกรมธรรมประกันภยั 
1. ผูเอาประกนัไดทาํประกนัชีวติและซ้ือสญัญาเพิม่เติมคุมครองการเสยีชีวติและสญูเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ

เมือ่ผูเอาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุทาํใหสญูเสยีขาทัง้ 2 ขาง และอีก 5 วนัตอมากเ็สยีชีวติ ดงันัน้บรษิทั     

จะจายเงนิใหผูรบัประโยชนเปนจาํนวนเงนิเทาใด 

ตอบจํานวนเงินเอาประกันชีวิตและจํานวนเงินเอาประกันอบุัติเหตุ 

คําอธิบาย  ผูเอาประกันทําประกันชีวิตและซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองอบุัติเหตุเมื่อผูเอาประกัน เสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุ บริษัทจะจาย 100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัยและ 100 % ของเงินเอาประกันสัญญาเพ่ิมเติม
คุมครองอบุัติเหตุ 

2. สญัญาเอาประกนัภยัอุบติัเหตุและทพุพลภาพจะสิน้สดุการคุมครองเมือ่ใด 

ตอบ  ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทพุลภาพส้ินเชิงถาวร และไดรับเงินเอาประกันภัยไปแลว 

- ผูเอาประกันภัยมอีายุครบ 60 ป บริบูรณ หรือตามเง่ือนไขที่ระบุไวในกรมธรรม 
- ขาดการการสงเบี้ยประกันอบุัติเหตุและทพุพลภาพ 

3.นาย ก ซ้ือสญัญาเพิม่เติมคารกัษาพยาบาลและศลัยกรรมไว 2 บรษิทั โดยแตละบรษิทัมผีลประโยชนคาหอง

คาอาหาร1000บาทตอวนั  ( สงูสดุไมเกนิ 45 วนั )ตอมานาย ก. เจบ็ปวยและตองเขารบัการรกัษาพยาบาลใน

ฐานะคนไขในเปนเวลา 60 วนัขอความขางลาง ขอใดถกู 

ตอบ  นาย ก. จะไดรับเงินคาหองและคาอาหาร 60,000 บาท 

คําอธิบาย: สัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม จะจายผลประโยชน เมือ่ผูเอาประกันเขารักษาพยาบาล 

ในฐานะผูปวยในของโรงพยาบาล และจะจายคารักษาพยาบาลตามทีผู่เอาประกันภัยจายจริงแตไมเกินวงเงินทั้งหมด 

ที่ระบุไวในสัญญา จากโจทย นาย ก ซ้ือ ผลประโยชนไววันละ 1,000 บาท ระบผุลประโยชนสูงสุดคอื 45 วัน  
(ซ้ือไว 2 ฉบับบ บริษัทละฉบับ)  นาย ก เจ็บปวยเปนเวลา 60 วันจึงสามารถใชผลประโยชน ไดทั้ง 2 ฉบับ แตรวมแลว 

ไมเกินที่จายจริงคอื 60 วัน  

4.นาย ก. ซ้ือสัญญาเพิม่เติมคารกัษาพยาบาบและศลัยกรรมแนบกบัสญัญาประกนัชีวติ โดย ซ้ือผลประโยชน

คาหองและคาอาหาร 1,000 บาทตอวนั ( สูงสดุไมเกิน45 วัน )  ตอมานาย ก. เจ็บปวยตองเขารักษาตัว เปน

คนไขในดวยโรคไขขออักเสบเปนเวลา 35 วันหลงัจากนัน้อีก 1 เดือน นาย ก ก็เขามารักษาตัวในโรงพยาบาล   

ดวยโรคปอดอีก 20 วันในกรณเีชนนีบ้รษิทัจะจายเงนิคาหองและคาอาหารใหแก นาย ก ทัง้สองครั้ง รวมเปน

เงินเทาใด 

 ตอบ  55,000 บาท 

คําอธิบาย:  นาย ก. มี  การเขาโรงพยาบาล 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ตางเปนการรักษา ตัวคนละโรคกันคร้ัง
แรกเปนไขขออักเสบ คร้ังที่ 2 โรคปอด ถึงแมคร้ังที่หนึ่งและคร้ังที่สองจะยังหางกันไมเกิน 90 วัน การเขา
โรงพยาบาลคร้ังที่ 2 นับเปนการเจ็บปวยคร้ังใหมเบิกได เมื่อเบิกคร้ังที่ 1 และ 2 รวมกัน ทั้งหมด 55 วัน วันละ 
1000 บาท เปนจํานวนเงินทั้งหมด ( 55 x 1000 )= 55,000 บาท 
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5.นาย ก. ซ้ือสญัญาเพิม่เติมคารกัษาพยาบาลและศลัยกรรม โดยมคีาหองคาอาหาร 500 บาทตอวนั 

( สงูสดุไมเกนิ 45 วนั )  และสญัญาเพิม่เติมคาชดเชยพยาบาลรายวนัในกรณผูีปวยใน จาํนวน 1,000 บาทตอ

วนั( สงูสดุไมเกนิ 365 วนั )แนบกบัการประกนัชีวติ ตอมานาย ก  เจบ็ปวยและตองเขารกัษาตัวในโรงพยาบาล

ในฐานะคนไขในเปนระยะเวลา 200 วนักรณนีีบ้รษิทัจะจายผลประโยชนใหแกนาย ก เปนจาํนวนเงนิเทาใด 
 ตอบ  222,500 บาท 

คาํอธิบาย นาย ก. ไดผลประโยชนคารักษาพยาบาล 500 บาท ตอวัน และ รักษาตัวไป 200วัน  แตสัญญาที่ซ้ือไว
ใหสิทธิสูงสุดอยูที่ 45 วัน  (  500 X 45 ) = 22500 บาทและผลประโยชนจาก สัญญาเพ่ิมเติมชดเชยพยาบาล 
จํานวนวันละ 1,000บาท ทั้งส้ิน  200วัน  เนือ่งจากจายจริง 200 วัน  ( 1,000 X  200 )= 200,000 บาท    

รวมผลประโยชนทั้งส้ิน  22,500 + 200,000 = 222,500 บาท   
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กรณีศึกษา 1 
จงนาํตัวเลือกดานดานขวามาเติมในชองวางใหถูกตอง 

_____ ประกันสุขภาพบุตร 
A. ประกันชีวิตรายบุคคล จํานวนเงินเอาประกันภัยสูง   และมีการตรวจ 

    สุขภาพ 

_____ มีเงินปนผลและไมมีเงินปนผล 
B. ไมมีคําถามเก่ียวกับสุขภาพเน่ืองจากลดคาใชจายของบริษัท  
     มีระยะเวลารอคอย 180 วัน 

_____ ช่ัวระยะเวลา C. แตกตางท่ีเบ้ียประกันภัย 

_____ อุตสาหกรรม D. ลดหยอนภาษีไมได 

_____ ประเภทสามัญ E. ไมตายไมจาย 

_____ Free look period F. ผูรับประกันฝายหน่ึงกับผูเอาประกันฝายหน่ึง 

_____ สัญญาประกันภัย 
G. เปนใครก็ได มีหรือไมมีก็ได อาจมีหลายคน หรือ เปนคนเดียวกับ 

    ผูเอาประกันก็ได 

_____ โมฆียะ H. เตอกับพีคเปนคูรักกันเตอจายเบ้ียประกันเพ่ือจะเอาประกันชีวิตพีค
ถือวาสัญญาผูกพัน 

_____ ไมถูกตองสัญญาเปนโมฆะ I. สัญญามีผลมาต้ังแตเร่ิมตน จนกวาจะถูกบอกลางในระยะเวลา
กําหนด 

_____ ผูรับประโยชน J. สงคืนกรมธรรมภายใน 15 วัน พรอมคาตรวจสุขภาพและคาใชจาย
ของบริษัทฉบับละ 500 บาท 
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กรณีศึกษา 2 

จงนาํตัวเลือกดานดานขวามาเติมในชองวางใหถูกตอง 

 

_____ ซ่ือสัตย 
K. “มานะ” เปนตัวแทนดีเดนของบริษัทมาโดยตลอดแตชอบด่ืมเหลา

เปนประจํา 

_____ เปดเผย 
L. มานีไมเคยลดคาบําเหน็จใหลูกคาแตอาจจะมีเล้ียงอาหารกลางวัน

เปนการขอบคุณท่ีทําประกัน 

_____ เกินความสามารถ M. ทุกเร่ืองท่ีมีในใบคําขอ 

_____ ไมลด 
N. ท็อปเปนตัวแทน แนะนําแฟนจายเบ้ียสูงกวาเงินเดือนตัวเองโดย  

    สัญญาจะจายเบ้ียประกันใหคร่ึงหน่ึง 

_____ ศีลธรรม 
O. แดงแนะนําเพ่ือนท่ีเปนมะเร็งวาไมตองกรอกลงในใบคําขอเพราะ  
    บริษัทอาจไมรับ 

_____ เงินสํารองและเงินหลักทรัพย  
P. ปรับไมเกิน 500,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 20,000  บาท  
    ตลอดท่ียังฝาฝนอยู 

_____   ค.ป.ภ 
Q. ตรวจสอบฐานะการเงิน อัตราเบ้ียประกัน และเพิกถอนใบอนุญาต 

    ตัวแทนประกันชีวิต 

_____ ประวิง R. 6 เดือนนับต้ังแตวันท่ีจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

_____ นายทะเบียน  S. 2 เดือนนับต้ังแตวันท่ีไดรับคําส่ัง 

_____ ดํารงเงินกองทุน T.  แตงต้ังผูชําระบัญชี 

 
 

 

 

“ขอใหทุกคนประสบความสาํเร็จในการสอบ” 
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กรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา 2 
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Exit poll 
ขอสอบจากสนามสอบจริง 50 ขอ 

 
1.นาย ก.เปนตัวแทนประกันชีวติ และไดเก็บเบี้ยประกนัภัยจากผูเอาประกันภัยสงใหบริษัททุกเดือนโดยไม
บกพรอง มีอยูครั้งหนึ่งมารดาของนาย ก.เกิดเจ็บปวยและเขารักษาตวัในโรงพยาบาล นาย ก. จึงไดนําเงินเบี้ย
ประกนัภัยของผูประกันภัยที่ชําระมาไปจายเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลมารดาของตน แต นาก ก. ก็ไดนํา
เงินมาคืนใหบริษัทครบถวน ภายในชวงระยะเวลาผอนผัน 30 วัน และไดบอกกับผูเอาประกนัภัยใหทราบเรื่อง
ดังกลาวในภายหลัง ถามวาการกระทําของนาย ก. ถูกหรือผิดจรรยาบรรณ 

ก. ถูก เพราะนาย ก.ประพฤติตนอยูในศลีธรรมมีความกตญัูตอมารดา 
ข. ถูก เพราะ นาย ก.เปนคนมคุีณธรรมและความรับผดิชอบ โดย ไดนําเงินมาจายคืนใหกั่บบริษัท ครบถวน

ภายในชวงระยะเวลาผอนผนั และ ไดบอกเรื่องดังกลาวใหผูเอาประกันภัยไดทราบภายหลัง 
ค. ผิด เพราะ นาย ก. เปนคนไมซื่อสตัยตอผูเอาประกันภัย และบริษัท 
ง. ผิด เพราะ นาย ก. แจงใหผูเอาประกันภัยไมไดแจงใหบรษัิทราบ 

 
2.เมื่อ 2ปกอน นาย ก.เปนตัวแทนประกันชีวิตของบรษัิทหนึ่ง ซึ่งมคีวามขัดแยงกันในเรื่องตําแหนงงานตอมานาย 
ก. ไดเสนอขายกรมธรรมประกนัชีวติใหกับบรษัิทสองประกันชีวติ จํากัด โดยอาชีพการเปนตัวแทนประกนัชีวติ 
นาย ก. ยึดมัน่ในหลักการที่ตองใหบริการที่ดีและรักษาผลประโยชนตามสิทธิที่ผูเอาประกนัภัยจะตองพึงไดรับและ
ไดถือปฏิบัติเชนนี้มาโดยตลอดถึงแม นาย ก. จะยายบริษัทประกันชีวิต นาย ก.จะใหคําแนะนําที่ถูกตองแตผูเอา
ประกนัภัยของบริษัท สองประกนัชีวติ จํากัด รวมทัง้ผูเประกันภัยของบริษัท หนึ่งประกนัชีวติจํากัด ที่มาขอ
คําปรึกษาดวย ทานคิดวา การกระทํานาย ก 
    ก.   ถูกตอง สมกับเปนตวัแทนประกันชีวติที่ด ี
    ข.   ถกูตอง แตขาดคุณสมบตัิดานความซื่อสัตยตอบริษัทสองประกันชีวิต จํากัด 
    ค.   ไมถูกตอง ไมสมควรเปนตัวแทนของบริษัทสองประกนัชีวติ จํากัด 
    ง.    ไมมขีอใดถูก 
 
3.นาย ก. และนาย ข. เปนตัวแทนประกันชีวติบริษัทแหงหนึ่ง ซึง่มีความขัดแยงกันในเรื่องตําแหนงงานตอมา 
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. ผดิจรรยาบรรณหรือไม 
     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
มาทําประกันชีวิตเพ่ือที่เมื่อตนตายไป นาย ข. และนอง ๆจะไดเงินกอนหน่ึงไปทําการคา นาย ข.จึงไดทําประกนั
ชีวิตให นาง ก. โดยกรอกขอความในใบคําขอวาไมไดเจ็บปวย หลังจากนั้น อีก 4 ป นาง ก.ถงึแกความตาย บรษัิท
ไดจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกนาย ข. และนองๆ การกระทําของนาย ข. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรม
ตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 
   ก.ผิดเพราะไมเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกนัภยัในสวนที่เปนสาระสําคัญเพ่ือการพิจารณารับประกัน
หรือ เพ่ือความสมบูรณของสัญญา 
   ข.ไมผิดเพราะลูกกตัญูตองเช่ือฟงพอแม และทําตามคําขอรองของแมประกอบกันในกรณีนีไ้มวาจะเจ็บปวย 
หรือไม บริษัทก็ตองจายเงินเอาประกันภัยอยูดีเพราะเกนิ 2 ปแลว บรษัิทไมมีสิทธิบอกลางสัญญา 
   ค.ไมผดิ เพราะทําใหคําขอรองของแมเปนจริง และชวยใหนอง ๆมีเงินทุนในการทําการคา 
   ง.ผดิ เพราะไมมีความซื่อสตัยตอบริษัทประกันชีวิต 
 
5.นายก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดชักชวนนาย ข.ทําประกนัชีวติแบบ ค. เนื่องจากพิจารณาเหน็วา นาจะมีความ
เหมาะสมและใหประโยชนกับ นาย ข. มากที่สดุ นายข.ตกลงที่จะทําประกนัชีวติแตขอเลือกแบบประกันชีวติแบบ
อ่ืน ๆ ที่มีอัตราเบี้ยประกันภยัถูกกวา นาย ก. ควรพิจารณาเรื่องนี้อยางไร จึงจะเปนทางออกที่ดีที่สดุ 
   ก.ตองโนมนาวใจให นาย ข. ทําประกนัชีวิตแบบ ค.เนื่องจากไดพิจารณาแลววาเปนแบบที่ดทีี่สดุ 
   ข.เสนอทางเลือกในการจัดสรรรายไดของนาย ข. เพ่ือให นาย ข.ทาํประกนัชีวิตแบบ ค. 
   ค.ไมตองแนะนําอะไร ทําตามความตองการของนาย ข. 
   ง.ทําตามความตองการของนาย ข.ไปกอน และคอยติดตามเพือ่เสนอรูปแบบความคุมครองเพิ่มเติมเสนอ
รูปแบบความคุมครองเพิ่มเติมที่เหมาะสม และสอดคลองกับความจําเปนและตองการของนาย ข. ใหนาย ข.ได
เลือดพิจารณาในโอกสาตอไป 
 
6.ขอใดเปนสิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตไมพึงปฏิบตั ิ
   ก.ไมกลาวใหรายทบัถมตวัแทนหรือบรษัิทอ่ืน 
   ข.ลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จเพ่ือจูงใจใหเอาประกันภัย 
   ค.เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญเพ่ือการพิจาณรารบัประกนัภัย 
   ง.รักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกนัภยัและของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
 
7.บริษัทของทานออกกรมธรรมใหม ผูเอาประกนัภัยซึ่งเปนลูกคาของทาน ตองการเปลีย่นกรมธรรมเปนแบบท่ี
ออกใหม ทานจะทําอยางไร 
   ก.เปลีย่นตามความตองการของลูกคา 
   ข.ศึกษาผลประโยชนของกรมธรรมใหม พรอมทั้งช้ีแจงขอดีขอเสียของการเปล่ียนกรมธรรมใหม 
   ค.ไมเปลี่ยนให เพราะผิดจรรยาบรรณ 
   ง.ศกึษาผลประโยชนของกรมธรรมใหม แลวเปลี่ยนใหตามความตองการของลูกคา 
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8. “ตัวแทนประกันชีวิตไดลาออกจากบริษัทหนึ่งจํากัด แลวมาเปนตวัแทนประกนัชีวติกับบริษัทสอง จํากัด เมื่อไป
ชวนลูกคาทําประกนัจะบอกกับลูกคาวา บริษัทหนึ่ง จํากัด มวีิธกีารหลกีเลี่ยงการจายคาสินไหมทดแทนใหกบัผู
เอาประกันชีวติ และไดใหลกูคาทําประกนัชีวิตกับบริษัทสอง จํากดั” ถาสมมตุิวาทานเปนตวัแทนประกนัชีวติ ทาน
คิดวาจะขายประกันชีวิตโดยวิธีนีห้รือไม 
   ก.ขายวธิีนี ้เพราะลกูคาตองทําประกันชีวิตแนนอน 
   ข.อาจขายวธิีนี้ เพราะบางครั้งก็จําเปนตองหาเหตุที่คิดวาทําใหลกูคาคลอยตาม และตกลงทําประกันชีวิต 
   ค.ไมขายวิธนีี้ เพราะตัวแทนประกันชีวติตองมีจรรยาบรรณและไมยอกกลาวใหรายหรือทับถมบริษัทอ่ืน แมจะ
ทําใหขายประกันชีวิรไมไดกต็าม 
   ง.ไมขายวิธนีี้ เพราะถึงอยางไรลูกคาก็ทาํประกนัชีวิตกบัตัวแทนประกันชีวิตผูนี้อยูแลว 
 
9.ทานคิดวาจรรยาบรรณและศลีธรรมของตัวแทนประกนัชีวิตรูจักการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพที่ด ี
   ก.ใหบริการที่ดีอยางสมํ่าเสมอและชี้แจงใหผูเอาประกนัทราบถึงสิทธิและหนาที่เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูเอา
ประกนั 
   ข.รกัษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกนัภยัและของบริษัทประกันภัยตอบุคคลภายนอก 
   ค.ใฝศึกษาหาความรูในวชิาชีพเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
   ง.ขอ ก. และ ขอ ค. 
 
10.นาย ก.เปนตัวแทนประกันชีวิตและเปนคนชอบพูดจาโกหกหลอกลวงโดยเฉพาะกับสาว ๆ แตนาย ก.ก็ไมเคย
พูดโกหกหลอกลวงหรือทําความเสียหายแกผูเอาประกันภัยรวมทั้งยังคงใหบริการทีด่ีแกผูเอาประกันภัยอยาง
สม่ําเสมอดวย การกระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 
   ก.ไมผิด เพราะเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสวนตัว แต นาย ก. ยังคงใหการบรกิารท่ีดี แกผูประกันภัย 
   ข.ไมผิด เพราะเปนสิทธิเสรีภาพสวนตัว 
   ค.ผดิ  เพราะวานาย ก. ไมประพฤตตินอยูในศีลธรรมประเพณีอันดงีาม 
   ง.ผดิ เพราะวานาย ก.ชอบพูดโกหกหลอกลวง อาจทาํใหผูเอาประกนัภัยเสยีประโยชนได 
 
11.นาย ก. จะเอาประกนัชีวติ นาง ข. ซึ่งเปนภรรยา โดยระบุให นายก .เปนผูรับประโยชนตอมา นายก.ไดหยา
ขาดจาก นาง ข. และ นาง ข.ประสบอุบตัเิหตุเสียชีวิต นาย ก. จะไดรับเงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภยั
หรือไม 
   ก.ไมได เพราะไดหยาขาดกันแลว 
   ข.ไมได เพราะ นาย ก. ไมมีสวนไดเสียในชีวิต ของ นาง ข. 
   ค.ไดรบั เพราะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหต ุ
   ง.ไดรบัเงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกนัภัยเพราะนายก. มีสวนไดเสียในชีวติ นาง ข.ในขณะที่ทําสญัญา
ประกนัภัย 
 
12.ขอตอไปนี ้ขอใดที่บรษัิทประกนัชีวติไมตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกนัภัยเสยีชีวิต  
   ก.ผูเอาประกันภัยฆาตัวตายในปที ่2 นบัแตวันทําสญัญา 
   ข.ผูเอาประกันภัยเสียชีวติดวยอุบตัิเหตุในระยะเวลารอคอย 
   ค.ผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
   ง.ถกูทุกขอ 
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13.นายก.ทําประกนัชีวติประเภทอุตสาหกรรม ทําสญัญาเมื่อวันที ่ 1 สิงหาคม 2540 ชําระเบี้ยประกันภยัราย
เดือน เดือนละ 400 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 40,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตัิเหตุ 40,000 บาท 
ตอมาเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2540 นายก.เสียชีวิตดวยโรคความดันโลหิตสงูจากเหตุการณนี ้
   ก.บรษัิทคืนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอประกันภยัไดชําระไปแลวทั้งมหดแกผูรับประโยชน เพราะอยูในชวงระยะเวลารอ
คอย 
   ข.บริษัทจายคาสินไหมทดแทน 80,000 บาท 
   ค.บริษัท จายคาสินไหมทดแทน 40,000 บาท 
   ง.บริษัทไมตองจายเงินและไมตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระไปแลว เพราะอยูในชวงระยะเวลารอคอย 
 
14.การประกนัชีวิตชนดิมีเงินปนผล และ ชนิดไมมีเงินปนผลมีลักษณะที่แตกตางกันคือ 
   ก.ระยะเวลาของการชําระเบี้ยแตกตางกัน 
   ข.ระยะเวลาคุมครองแตกตางกัน   
   ค.จํานวนเงินเอาประกันภยัแตกตางกัน   
   ง.อัตราเบี้ยประกนัภัยแตกตางกัน 
 
15.ผูเอาประกนัภัยไดทําประกันชีวิตและซื้อสัญญาเพ่ิมเตมิคุมครองการเสียชีวิตและสูญเสยีอวัยวะจากอุบัติเหต ุ
เมื่อผูเอาประกนัภัยประสบอุบัติเหตทุําใหสญูเสียขาทั้ง 2 ขาง และอีก 5 วันตอมาก็เสียชีวิตดังนั้นบริษัทจะจายเงิน
ใหผูรับประโยชนเปนจํานวนเทาใด 
  ก.จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหต ุ
  ข.จายจํานวนเงินเอาประกันภัยและจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหต ุ
  ค.จายจํานวนเงินเอาประกันภยและ2เทาของจํานวนเงินเอาประกันภยัอุบัติเหตุเนื่องจากถาผูเอาประกนัภัย
สูญเสยีอวัยวะตั้งแต 2 แหงขึน้ไป ก็จะไดจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ อีกทั้งผูเอาประกนัภัยกม็าเสียชีวติอวย
อุบัติเหต ุดังนัน้ บรษัิทจะตองจาย 2 เทาของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตรุวมกับจํานวนเงินเอาประกันภัย 
  ง.จายจํานวนเงินเอาประกันภัย 
 
16.นาย ก.ทําประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย จํานวนเงินเอาประกนัภัย 100,000 บาทและสญัญาเพ่ิมเติมคุมครอง
การเสียชีวิตจากอบัติเหตุจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ100,000 บาท และสญัญาเพ่ิมเติมแบบช่ัวระยะเวลา
(Term Rider) จํานวนเงินเอาประกันภยั100,000บาทถานาย ก.เสียชีวิตจากอุบัติเหตผุูรบัประโยชนของ นาย 
ก.จะไดรบเงินจํานวนเทาไร 
   ก. 100,000  บาท 
   ข.  200,000  บาท 
   ค.  300,000  บาท 
   ง. ไมไดเลย 
 
17.โดยปกติบริษัทประกนัชีวติจะรับประกันชีวิตเฉพาะภัยมาตราฐานใชหรือไม 
   ก.ใช  รับประกันชีวติแตเฉพาะภัยมาตราฐานเทานั้น 
   ข. ไมใช ภัยที่ต่ํากวามาตราฐานบางกรณีก็รบัประกันชีวิต 
   ค.ไมใช ภัยที่ต่ํากวามาตราฐานเทาใดก็รบัประกันชีวติ 
   ง. ผิดทั้งขอ ก, ข และ ค 
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18.เงินสํารองประกนัภัยหมายถึง 
   ก.จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวเปนคาใชจายในปหนา 
   ข.จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวตามความผูกพันของกรมธรรม 
   ค.จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวใหผูเอาประกันภัยทีม่าขอกูเงิน 
   ง.จํานวนเงินที่บริษัทสํารองไวเพ่ือการลงทุนตามกฎหมาย 
 
19.นายก.ทําประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย 20/20 ชําระเบี้ยประกันภัยรายป ปละ 10,000 บาท ถา นาย ก.จะขอ
ชําระเบี้ยประกนัภัยต่ํากวาอัตราที่บริษัทกาํหนด ไดหรือไม 
   ก. ได เพราะกรรมการบรษัิทใหความยนิยิม 
   ข. ได เพราะตัวแทนประกันชีวิตยนิยอมลดเบี้ยประกันชีวิตให 
   ค.ไมได เพราะบรษัิทตองขายตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
   ง.ไมได เพราะตัวแทนประกันชีวิตจะไดรบัคาบําเหน็จนอยลง 
 
20.นายก.ทําประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ขณะทําประกนัชีวิตนายก. มีสุขภาพด ี ตอมาอีก 6 เดอืน นายก.เริม่
ลมปวยลงและแพทยตรวจพบวา นายก.เปนโรคมะเร็จ เมื่อบริษัทราบ บริษัทจะขอบอกลางสัญญากับนาย ก.ได
หรือไม 
   ก.ได เพราะนาย ก. ปวยเปนโรคมะเร็งภายใน 1 ปนบัแตวันเริ่มสัญญา 
   ข.ได เพราะ นาย ก. ปกปดความจริงที่ปวยเปนโรคมะเร็งกอนทําประกันชีวิต 
   ค.ไมได เพราะ ขณะทําประกันชีวิต นาย ก. มีสขุภาพสมบรูณด ี
   ง.ไดหรือไมขึ้นอยูกับเง่ือนไขของสญัญาประกนัชีวติ 
 
21.ถานาย ก.เปนโรคมะเร็งแตไมไดแถลงในใบคําขอเอาประกันชีวติในการทําประกนัชีวิต ตอมาอีก 11 เดือนผูเอา
ประกนัภัยเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง ขอตอไปนี้ขอใดถูกตอง 
   ก.บรษัิทมสีทิธิบอกลางสญัญาประกันภัยและคืนเบี้ยประกนัชีวติที่ชําระมาแลว 
   ข.บริษัทมีสทิธิบอกลางสญัญาประกันภัย และไมตองคืนเบี้ยประกนัชีวิตที่ชําระมาแลว 
   ค.บริษัทจายจํานวนเงินเอาประกนัภัย 
   ง.ไมมขีอใดถูก 
 
22.ในกรณีทีผู่เอาประกนัภยักูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกันโดยชําระเบี้ยประกันภัย และดอกเบี้ยเงินกูสม่ําเสมอ 
ถาผูเอาประกนัภัยเสยีชีวิต ผูรับประโยชนจะ 
   ก.ไมไดรับผลประโยชนใด ๆ 
   ข.ไดรบัเงินเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย หักดวยหนิ้สินที่ผูกพันตามกรมธรรมนั้น 
   ค.ไดรบัเงินเทากับจํานวนเงินที่กูไป 
   ง.ไดรบัเงินเทากับจํานวนเงินที่กูไป หักดวยดอกเบี้ย 
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23.ขอใดตอไปน้ีกลาวถูกตองเก่ียวกับการใชสทิธใินการยกเลกิกรมธรรมที่ซื้อผานทางโทรศัพท (Free Look) 
   ก.ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับกรมธรรม(Free look Period)โดย
ทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรบัเบี้ยประกนัภยัคืนทั้งหมด 
   ข.ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับกรมธรรม(Free look Period)โดย
ทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิกและไดรบัเบี้ยประกนัภยัหลังหักคาตรวจสขุภาพ และหักคาใชจาย
อ่ืน อีก 500 บาทออกแลวคืน 
   ค.ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วันนบัจากวันทีไ่ดรบักรมธรรม (Free Look Period)โดย
ทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรบัเบี้ยประกนัภยัคืนทั้งหมด 
   ง.ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับกรมธรรม(Free Look Period)โดย
ทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิกและไดรบัเบี้ยประกนัภยัหลังหักคาตรวจสขุภาพ และหักคาใชจาย
อ่ืน อีก 500 บาทออกแลวคืน 
 
24.ขอใดถูกตอง 
   ก.นายก.ใหบุตรเปนผูเอาประกนัโดยนาย ก.เปนผูชําระเบี้ย นาย ก.สามารถนําเบีย้ประกันชีวติไปหัก ลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของตนเองไดสูงสุด 10,000 บาท 
   ข.นายก.ใหบุตรเปนผูเอาประกนัโดย นายก. เปนผูชําระเบี้ย นายก.สามารถนําเบีย้ประกันชีวติไปหัก ลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของตนเองไดสูงสุด 100,000 บาท 
   ค.นายก.สามารถนําเบีย้ประกันชีวิตของภรรยาซึ่งไมมีเงินไดไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ตนเองไดสูงสดุ 10,000 บาท 
   ง.นาย ก.สามารถนําเบีย้ประกันชีวติของภรรยาซึ่งไมมีเงินไดไปหกัลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของ
ตนเองไดสูงสดุ 100,000 บาท 
 
25.นายก.ทําประกนัชีวติและซื้อสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการประกันภยัอุบัติเหต ุขณทะทําสัญญา นาย ก.ปกปด
ความจริงที่ปวยเปนโรคหัวใจมากอน ตอมา นาย ก.เสยีชีวิตดวยอุบตัิเหตุในปที ่ 3 ของการทําประกันชีวิต และ
บริษัทสืบทราบวา นาย ก. ไดปวยเปนโรคหัวใจมากอนทําประกัน บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให 
นาย ก. หรือไม 
   ก.จายจํานวนเงินเอาประกันภัย และ จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตัิเหตุ 
   ข.จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุเทานั้น 
   ค.ไมตองจาย เนื่องจาก นาย ก.ปวยเปนโรคหัวใจมากอนทําประกัน 
   ง.บริษัทบอกลางสัญญาและคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหทายาท นาย ก. 
 
26.เมื่อผูเอาประกันภัย บอกเลิกสัญญาประกนัชีวติ แบบสะสมทรัพย 20/20 ภายหลังกรมธรรมมีอายุครบ 3 ป 
บริษัทจะจายเงินจํานวนเงินจํานวนหนึ่งคืนให เทากับ 
   ก.เบี้ยประกนัภัยทีผู่เอาประกันภัยไดจายมาแลวทั้งหมด 
   ข.มลูคาเวนคืนเงินสด 
   ค.มลูคาใชเงินสําเร็จ 
   ง.เบีย้ประกนัภัยทีผู่เอาประกันภัยไดจายมาแลวทั้งหมด หักดวยคาใชจายของบริษัท 
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27.นาย ก.ทําประกนัชีวติแบบตลอดชีพ ชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว 5 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท เมื่อกรมธรรมครบ 5 ป นาย ก.มาขอเวนคืนกรมธรรม และ
หลังจากนั้นเพียง 3 วัน นาย ก.ประสบอุบตัิเหตุเสียชีวติ ทายาทของ นาย ก. จะไดรับ 
   ก.คาสินไหมมรณกรรม 200,000 บาท 
   ข.คาสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท 
   ค.ไมไดรับเลย 
   ง.ไดรบัเงินเทากับมลูคาเวนคืนเงินสด 
 
28.นายก.ทําประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย 20/20 มาแลวเปนเวลา 2 ป ตอมานาย ก. เห็น นาย ข .ทําประกันชีวิต
แบบตลอดชีพชําระเบี้ยประกนัภัยตลอดชีพที่บรษัิทเดียวกัน แตจํานวนเบีย้ประกนัภัยนอยกวา จึงตองการ
เปลี่ยนจากแบบเดิมมาเปนแบบตลอดชีพเหมือน นาย ข. นายก.จะสามารถทําไดหรอืไม 
   ก.ได โดยไดรับความยินยอมจากบริษัท 
   ข.ไมได เพราะกรมธรรมยงัไมมีมลูคาตามกรมธรรม 
   ค.ได เฉพาะการเปลีย่นจากแบบตลอดชีพไปเปนแบบสะสมทรัพยเทานั้น 
   ง.ไมได เพราะนาย ก.ทําประกันชีวิตไมถงึ 3 ป 
 
 ตารางมลูคากรมธรรมประกนัภยั แบบสะสมทรพัย 20/20 อาย ุ30 ป (ตอจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั 1000 บาท) 
สิ้นป มูลคา มูลคา การขยายระยะเวลา
กรมธรรมที่ เวนคืนเงินสด ใชเงินสําเร็จ ป วัน เงินเหลือ
2  28 77 8 336 
3 68 176 17 39 
4  108 265 16 149 
5  150 348 15 252 
 
นาย ก.อายุ30ปทําประกนัชีวิตประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย20/20ปจํานวนเงินเอาประกันภัย100,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบตัิเหตุ 100,000 บาท กรมธรรมเริ่มมีผลบงัคับวันที่ 1 มนีาคม 2555 
29.ถา นาย ก.ชําระเบีย้ราย 6 เดือน โดยชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทายเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2558 ตอมาเมื่อวันที ่
1 กันยายน 2558 นาย ก.มาเวนคืนกรมธรรม นาย ก.จะไดรับเงินเทาไหร 
   ก.จะไดรบัเงิน 8,800 เมื่อนาย ก มรณกรรม หรือมีชีวิตอยูรอดจนครบสญัญา 
   ข.จะไดรบัเงิน 8,800 ในวันที่มาเวนคืนกรมธรรม 
   ค.จะไดรับเงิน 10,800 ในวันที่มาเวนคืนกรมธรรม 
   ง.จะไดรับเงิน 10,800 เมื่อ นาย ก มรณกรรม หรือมีชีวิตอยูรอดจนครบสญัญา 
 
30.ถานาย ก.ชําระเบี้ยประกนัภัยครั้งสดุทายเมื่อวันที ่1 มีนาคม 2557 และมาขอเวนคืนวันที ่1 มนีาคม 2558 จะ
ไดรบัเงินเวนคืนเทาไหร 
   ก.6,800 บาท 
   ข. 10,800 บาท 
   ค. 2,800 บาท 
   ง. 15,000 บาท 
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31.ผูเอาประกนัภัยถกูผูรบัประโยชนฆาตายโดยเจตนา บริษัทประกันภัยจะจาย 
   ก.ไมตองจายเงินใด ๆ ตามสัญญา 
   ข.จายเงินเอาประกนัภัย แกกองมรดกผูเอาประกันภัย 
   ค.คืนเงินไถถอนกรมธรรม แกทายาทผูเอาประกันภัย 
   ง.คืนเบีย้ประกันภัย แกทายาทผูเอาประกันภัย 
 
32.สัญญาประกันภัยมีคูสญัญาอยางนอย 2 ฝาย คือ 
   ก.ผูรับประกันภัยฝายหนึง่กับผูรบัประโยชนฝายหนึ่ง 
   ข.ผูรับประกันภัยฝายหนึง่กับผูเอาประกันภัยฝายหนึง่ 
   ค.ผูรับประกันภัยฝายหนึง่กับตัวแทนประกันชีวิตฝายหน่ึง 
   ง.ผูรับประกนัภัยฝายหน่ึงกับนายหนาประกันชีวิตฝายหน่ึง 
 
33.ผูเอาประกนัภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย หมายถึง 
   ก.คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกนัภัย 
   ข.คูสญัญาฝายวึ่งตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน 
   ค.บุคคลผูพึงจะไดรบัคาสินไหมทดแทน 
   ง.บุคคลผูจะพึงไดรบัเบี้ยประกนัภัย 
 
34.นายก.ทําสัญญาประกนัชีวิตโดยใหนาง ข.ภริยาเปนผูรบัประโยชนและมอบกรรมไวใหนาง ข.ไวตอมา นาง ข.
ทะเลลาะกับ นาย ก. เนือ่งจากรูวา นาย ก.ไปมภีรยิานอย และกําลังจะเปลีย่นใหลกูของภรยิานอยเปนผูรบั
ประโยชนในกรมธรรมแทน นาง ข.จึงสงจดหมายแจงบริษัทรับประกันชีวิตหามบริษัทรับแกไขเปลี่ยนแปลงผูรับ
ประโยชน ตอมาภายหลัง นาย ก.มาติดตอบริษัทและแจงให ด.ช.แดง ซึ่งเปนบุตรตนกับภริยานอยเปนผูรับ
ประโยชนแทน บริษัทเห็นวา ดช.แดงเปนทายาทนายก.เปนผูมสีวนไดเสียจึงออกบันทึกสลักหลังให นาย ก. ไว 
หลังจากนั้น 1ป นายก.เสียชีวิต บริษัทไดจายเงินใหแก ดช.แดง เปนการถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือไม 
   ก.ถูกตองแลว เพราะ นาย ก.เปนเจาของกรมธรรมและ ดช.แดงเปนบุตรมสีิทธิเปนผรูับประโยชนสามารถแกไข 
     เปลี่ยนแปลงเจตนาได 
   ข.ถูกตองแลว เพราะไดมกีารแจงแกไขเปลี่ยนแปลงถกูตองตามเง่ือนไขสัญญาและบริษัทยินยอมแลว 
   ค.ไมถูกตอง เพราะ นาง ข.มสีิทธิเปนผูรบัประโยชนอยูกอน และไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนแลว แมวา
เจาของกรรมธรรมก็เปลี่ยนแปลงไมได 
   ง.ไมถูกตอง เพราะตองจายใหทั้ง นาง ข. และ ดช.แดง เพราะทั้งสองตางก็มีสิทธิเปนผูรบัประโยชนทั้งคู 
 
35.ผูเอาประกนัภัยกบัผูรับประโยชนจะเปนบุคคลคนเดียวกันไดหรือไม เพราะเหตุใด 
   ก.ได เพราะกฎหมายระบุไว 
   ข.ไมได เพราะกฎหมายหามไว 
   ค.ไมได เพราะไมถูกตองตามหลกัการประกนัภัย 
   ง.ไดหรือไม แลวแตบริษัทจะอนุมัติใหเปนราย ๆ ไป 
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36.บุคคลใดตอไปนี้ ไมสามารถขอเอาประกันชีวิตเองโดยลําพัง 
   ก.พระภิกษุ 
   ข.ผูเยาว 
   ค.คนพิการ 
   ง.ถกูทุกขอ 
   
37.ในสัญญาประกนัภัย เมือ่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสยีในเหตทุี่เอาประกนัภัยไว ยอมเกิดผลผูกพันคูสัญญาได
ในกรณีทีส่ามทีําสัญญาประกันชีวิตใหภรรยา โดยระบสุามีเปนผูรับประโยชน ตอมาไดหยาขาดจากการสมรสดังนี้
สัญญามีผลเชนไร 
   ก.สญัญาไมมีผลผูกพันตอไป เพราะไดหยาขาดจากกันแลว 
   ข.สญัญาไมมีผลผูกพัน เพราะไมมีสวนไดเสียในเหตทุี่เอาประกนัภยั 
   ค.สัญญามผีลผกูพันตอไป เพราะสวนไดเสียเหตุที่เอาประกนัภัยจะพิจารณาในขณะที่ทําสัญญาประกันภัยเปน
สําคัญ 
   ง.สัญญามผีลผกูพัน แตตองเปลียนผูรบัประโยชน 
   
38.กรมธรรมประกนัภัยนั้นกฎหมายไมไดบัญญตัิวาตองมีรายช่ือของใคร 
   ก.ผูรับประกัน 
   ข.ผูเอาประกัน 
   ค.ผูรับประโยชน 
   ง.ผูรับประกนัรวมกับผูเอาประกนั 
 
39.นายก.ขอทําประกันชีวติกับบรษัิทประกันชีวิตแหงหนึ่ง โดยปกความจริงวาตนไมเคยปวยเปนโรคความดัน
โลหติสูง ซึ่งบริษัทถือวาเปนโรคที่จะไมรบัประกันชีวติ ตอมานาย ก.ถึงแกกรรมโดยสาเหตุอ่ืนอันไมใชเนื่องจาก
ความดันโลหิตสูงแตอยางใด ดังนี ้
   ก.บรษัิทบอกลางโมฆียะกรรมไมได ถือวาสัญญาสมบรูณ 
   ข.บริษัทบอกลางโมฆียะกรรมได เพราะสัญญาเปนโมฆียะ 
   ค.บริษัทบอกลางโมฆียะกรรมไมได เพราะ นากย ก.ถงึแกรรมเนื่องจากอุบัติเหต ุ
   ง.บริษัทบอกลางโมฆียะกรรมไมได ถาผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกนัภัยไมยนิยอม 
 
40.ชวงเวลาใดที่ผูเอาประกันภัยตองเปดเผยขอความจริงในการทําสัญญาประกันภยั 
  ก.เริ่มตั้งแตที่ทําคําเสนอขอเอาประกันภยั และมีหนาที่ตลอดไปจนกวาผูรับประกันไดสนองรับคําเสนอขอเอา
ประกนัภัย 
  ข.เริม่ตังแตที่ทําคําเสนอขอเอาประกันภยัและมหีนาทีต่ลอดไปสําหรบัโรครายแรงหรือขอเท็จจรงิอันเปน
สาระสําคัญทีค่วรบอกใหแจง 
  ค.เริม่ชวงเวลาใดกไ็ดขึ้นอยูกับความตกลงของคูสัญญา 
  ง.เริม่ตั้งแตเสนอขอเอาประกันภัยจนถึงลงลายมือช่ือในใบคําขอเอาประกัน 
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41.ตัวแทนประกันชีวติ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.ประกันชีวติ(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 หมายถึง 
   ก.ผูซึ่งช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสญัญาประกันชีวิตกับบริษัท โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จเนื่องจากการน้ัน 
   ข.ผูซึ่งบรษัิทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกนัชีวิตกบับริษัท 
   ค.ผูซึ่งจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกนัชีวิตกบับริษัท 
   ง.ผูช้ีชองใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวติกับบริษัท 
 
42.ผูที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกนัชีวติหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกนัชีวิตมาแลวจะตอง
รอ ใหพนระยะเวลากี่ปจึงสามารถขอรับใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชีวิตไดอีก 
   ก.สองป 
   ข.สามป 
   ค.สี่ป 
   ง.หาป 
  
43.นางสาวฟา ไดรับใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2541 ดังนี้ใบอนญุาตเปนตัวแทน
ประกนัชีวติของนางสาวฟา จะมีอายุถึงเมื่อใด 
   ก. วนัที่ 31 กันยายน 2542 
   ข. วนัที่ 2 กนัยายน 2542 
   ค.วนัสิน้ปปฏิทินของปที่ออกใบอนุญาต 
   ง.หาป นับแตวันออกใบอนุญาต 
 
44.บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดลวงหนาใหแกบุคคลใดเปนคานายหนาหรือคาตอบแทน
สําหรบังานที่จะทําแกบริษัทไดหรือไม 
   ก.ไมได เพราะพระราชบัญญัติประกันชีวติหามไว 
   ข.ไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
   ค.ได เพราะพระราชบัญญัติประกันชีวติไมไดหามไว 
   ง.ไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
45.เงินที่ผูเอาประกนัภัยหรอืผูรับประโยชนไมไดมาขอรบัจากบริษัทฯ จนพนกําหนดอายุความ ผลจะเปนอยางไร 
   ก.สงเขากองทุนประกันชีวติ 
   ข.บริษัทประกันชีวติเก็บไวเปนกองทุนพัฒนาในบรษัิท 
   ค.เกบ็ไวเปนกองทุนเพ่ือพัฒนาสมาคมประกันชีวติไทย 
   ง.ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
46.ในกรณีทีบ่ริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอควาที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ผู
เอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย มีสิทธิเลอืใหบริษัทตองรับผิดชอบอยางไร 
   ก.รับผิดชอบในการชําระหนี้ ตามกรมธรรมประกันภัยหรือขอความที่บริษัทออกให 
   ข.รบัผดิชอบตามแบบหรอืขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวกไ็ด 
   ค.ไมตองรบัผิดชอบตามแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวกไ็ด 
   ง. ถูกทั้ง ขอ ก และ ข 
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47.กรมธรรมประกนัภัยรวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกัภัยทีบ่ริษัทออกใหแกผูเอา
ประกนัภัย ตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด 
   ก.นายทะเบยีน 
   ข.รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง 
   ค.ปลัดกระทรวงการคลัง 
   ง.ถกูทั้งขอ ก และ ขค 
 
48.ผูใดกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวติโดยไมไดรับอนญุาตจากนายทะเบียน ตองระวังโทษ 
   ก.จําคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไมเกนิ หาหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   ข.จําคุกไมเกิน หกเดือน หรือ ปรับไมเกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   ค.จําคุกไมเกิน หนึ่งป หรอื ปรับไมเกนิ หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 
   ง.จําคุกไมเกิน  หนึ่งป หรือ ปรบัไมเกนิ หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
49.บริษัทจะมอบอํานาจใหตวัแทนประกันชีวิตจายจํานวนเงินที่เอาประกนัภัยไวใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนไดหรือไม 
ก.ได เพราะ พระราชบัญญัติ พ.ศ.2535 แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่2)พศ.2551 
มิไดหามไว 
ข.ได เมื่อไดรบัความเห็นชอบจากทะเบียน 
ค.ไมไดเพราะราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวติ(ฉบบัที่2)พ.ศ.
2551หามไว 
ง.ได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
50.หากนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบโครงการแกไขฐานะเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกนัชีวติ
จะตองอุทรณตอนายทะเบยีนภายในกี่วัน 
   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 26. ข 
3. ค 27. ค 
4. ก 28. ก 
5. ง 29. ข 
6. ข 30. ก 
7. ข 31. ค 
8. ค 32. ข 
9. ค 33. ก 
10. ค 34. ค 
11. ง 35. ก 
12. ค 36. ข 
13. ก 37. ค 
14. ง 38. ค 
15. ข 39. ข 
16. ค 40. ก 
17. ข 41. ข 
18. ข 42. ง 
19. ค 43. ข 
20. ค 44. ก 
21. ก 45. ก 
22. ข 46. ง 
23. ก 47. ก 
24. ค 48. ก 
25. ก 49. ค 

 50. ก 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 1  หนา 1 จาก 10 

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตวัแทน ชดุที่ 1 
1) ในขณะนี้ปญหาของตัวแทนประกันชีวติที่เกิดขึ้นมากที่สดุ คือการที่เก็บเบี้ยประกันภัยแลวไมสงเขาบรษัิท ถาทาน

เปนตัวแทนประกันชีวติที่มีความมุงมั่นในอาชีพทานจะชวยแกไขปญหาดังกลาวอยางไร 
ก. ไมกระทําพฤตกิรรมดังกลาว 
ข. มีความซื่อสตัยตอผูเอาประกันภัย บรษัิทและเพ่ือนรวมอาชีพ 
ค. พยายามแกไขภาพพจน ดวยการชักชวนเพื่อนรวมอาชีพไมใหกระทําพฤติกรรมดังกลาว 
ง. ถูกทุกขอ 

 
2) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกนัชีวติแหงหนึ่ง มผีลงานเพ่ิมขึน้ทกุป เพราะนาย ก. มี

ความสามารถอธิบายถึงประโยชนของการประกันชีวติ และสทิธปิระโยชนที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับจากการทํา
ประกนัชีวติกบัทั้งยังเปนผูตดิตามใหบรกิารแกผูเอาประกันภัยอยางสม่ําเสมอ เพราะนาย ก. มหีลกัในการทํางาน
ที่วา เงินคืองานบันดาลสขุ การรักษาผลประโยชนของผูเอาประกนัภยัเปนหนาที่ทีส่ําคัญของการเปนตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ด ีนาย ก. จะกระตือรอืรนที่จะชวยเหลือผูเอาประกันภัย โดยแจงทางสถานพยาบาลใหทําเอกสารเบกิจายเงิน
ใหเต็มที่ตามสทิธิในสัญญาประกนัภัย ทานคิดวานาย ก. 

ก. เปนตัวแทนประกันชีวติที่ด ีสมควรยึดถือเปนตัวอยาง 
ข. เปนตัวแทนประกันชีวติที่ด ีแตไมสมควรยึดถือเปนตัวอยาง 
ค. เปนตัวแทนประกันชีวติที่ด ีเพราะชวยรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 
ง. เปนตัวแทนประกันชีวติที่ไมด ีสมควรท่ีจะถกูเพิกถอนใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชีวิต 

 
3) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตไดชักชวนใหนาย ข. เพ่ือนของตนทําประกันชีวติ และในใบคําขอเอาประกันชีวิต 

นาย ข. กรอกขอมูลวามีบิดาปวยเปนโรครายแรงระยะเริ่มตน นาย ก. รูดีวาเพ่ือนผูนี้ตองดูแลบิดาทุกวันอยาง
ใกลชิด และเหน็วาเพ่ือนๆ ไมรูเรื่องการปวยของบิดานาย ข. จึงเปนหวงเพ่ือนคนอ่ืนๆ ซึ่งรบัประทานอาหารกับ 

 นาย ข. ทกุวัน และกลัววาเพ่ือนอาจมีโอกาสรับเช้ือโรคจาก นาย ข. จึงบอกกลาวแกเพ่ือนๆ การกระทําของนาย ก. 
ผิดหรือถูกตามจรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวติเพราะอะไร 

ก. ผิด เพราะวาเปดเผยความลบัของผูเอาประกันภัยตอบุคคลภายนอก 
ข. ถูก เพราะวามคีวามซื่อสัตยและจริงใจตอเพ่ือนรวมอาชีพ 
ค. ผิด เพราะวามพีฤติกรรมที่ตัง้ใจยั่วยุใหเกดิความรังเกียจเพื่อน 
ง. ผิด จรรยาบรรณอาชีพตวัแทนประกันชีวติตามเหตุผลที่กลาวถึงในขอ ก. และ ขอ ค. รวมกัน 

 
4) เพราะเหตุใดการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกนัภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพ่ือการพิจารณารบัประกันภัย

หรือเพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม เปนหนึ่งในจรรยาบรรณของตัวแทนประกนัชีวติ 
ก. เพราะขอมลูที่เปนสาระสําคัญของผูเอาประกันภัย เชน ประวตัิสขุภาพ เปนขอมูลทีจํ่าเปนสําหรับการ

พิจารณาของบริษัทวาจะรบัประกนัภัยหรอืไม และจะกําหนดอัตราเบี้ยประกนัภัยอยางไร 
ข. การชวยเหลือปกปดความจริงอันเปนสาระสําคัญของผูเอาประกันภัย หากบริษัททราบความจริงใน

ภายหลังอาจใชสิทธบิอกลางโมฆียะกรรม ทําใหลกูคาไมไดประโยชน จากการทําประกนัชีวิต 
ค. การชวยปกปดขอมลู เพียงเพ่ือหวังคาบําเหน็จเปนการไมซื่อสตัยทั้งตอตัวแทนเองตอผูเอาประกันภัย 

และตอบริษัท และทําลายภาพพจนของธรุกิจโดยสวนรวม 
ง. ถูกทุกขอ 
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5) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดชักชวนใหนาย ข. ใหทําประกนัชีวิตที่มทีุนประกันชีวิตสูงและซื้อสัญญาเพ่ิมเติม
คารักษาพยาบาลอีกดวย จนนาย ข. ไมมัน่ใจวาตนสามารถจายคาเบี้ยประกันภยัไดหรือไม อยากทราบวาการ
กระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณตวัแทนประกันชีวติอยางไร 

ก. ไมผดิ เพราะชวยใหนาย ข. ผูเอาประกนัภยัไดรบัความคุมครองอยางเพียงพอ 
ข. ไมผดิ เพราะชวยใหกิจการของบริษัททีต่นสังกัดเจรญิเตบิโต 
ค. ผิด เพราะผูเอาประกนัภัยอาจไมจําเปนในความคุมครองตามที่ตวัแทนจัดหาให 
ง. ผิด เพราะใหผูเอาประกันภัยทําประกันเกนิความสามารถในการชําระเบีย้ประกันภยั 

 
6) คุณสมบัตขิองการเปนตวัแทนประกันชีวิตขอหนึ่งบอกวา ตัวแทนประกันชีวิตตองมีความซื่อสตัย จริงใจตอผูเอา

ประกนัภัยและเพ่ือนรวมอาชีพ ขอใดตอไปนี้ที่จะแสดงใหเห็นวา ตวัแทนประกนัชีวติมคีวามจริงใจในการชวยเหลือ 
ผูเอาประกนัภยั แตประพฤติผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของผูประกอบอาชีพตัวแทนประกนัชีวติ 

ก. ผูเอาประกนัภยัยังไมมีเงินชําระเบี้ยประกันภัยงวดถดัไป จึงเสนอใหความชวยเหลือโดยการพาผูเอา
ประกนัภัยไปกูเงินจากบริษัท เพ่ือนํามาชําระเบี้ยประกนัภยั 

ข. ไปบริการเก็บเบี้ยประกันภัยทุกงวดอยางสม่ําเสมอ และคอยใหความชวยเหลือในการติดตอกบับรษัิท
แทนผูเอาประกันภัย 

ค. เปนตัวแทนประกันชีวติที่มีอุดมการณวาตองสรางสรรคสังคม และหาวิถีทางที่จะใหกลไกของการ
ประกนัชีวติไดรับใชสังคมมากท่ีสดุ โดยการชักชวนใหครอบครัวที่มรีายไดนอยทําประกันชีวิตที่มีแต
ความคุมครองการเสียชีวติเทานั้น เนื่องจากเบี้ยประกนัภยัต่ํา 

ง. ผูขอเอาประกนัชีวิตมภีาระตองใชเงินมากในขณะที่จะตองจายเบี้ยประกันภัยงวดแรกจึงใหความ
ชวยเหลือ โดยการลดเงินคาบําเหน็จจากเบี้ยประกันชีวติใหครึ่งหนึ่งเพ่ือเปนการจูงใจใหทําประกนัชีวิต 
 

7) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หนึ่ง จํากัด ตอมานาย ข. ไดชักชวนใหยายบริษัทประกันชีวิตมาเปน
ตัวแทนประกันชีวิตของบรษัิท สอง จํากดั และ นาย ก. ไดแนะนําผูเอาประกันภัยของบริษัท หนึ่ง จํากัด ใหยกเลิก
กรมธรรมเดิม เพ่ือทําสัญญาประกันชีวิตใหมกับบริษัท สอง จํากัด จงพิจารณาขอความขางลางนี้ ขอใดถูกตอง 

ก. การกระทําของนาย ก. เชนนี้ไมถกูตอง เพราะผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 
ข. นาย ก. กระทาํเชนนี้ถูกตอง เพราะเปนการชวยใหบริษัท สอง จํากัด ขยายธุรกิจไดดขีึ้น 
ค. การกระทําของนาย ก. เชนนี้ไมถกูตอง เพราะทําใหผูเอาประกนัภัยของบริษัท หนึ่ง จํากัด เสียผลประโยชน 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค. 

 
8) นาย ก. และนางสาว ข. เปนตัวแทนประกันชีวติของบริษัทประกนัชีวติแหงหนึ่ง ตอมา นาย ก. ขดัใจกับนางสาว ข. 

ทําใหนางสาว ข. ยายไปเปนตัวแทนของบริษัทประกนัชีวติอีกบริษัทหนึง่ วันหนึ่ง นาย ก. ไดติดตอขายประกนัชีวิต
ใหกับ นาย ค. และทราบวา นางสาว ข. กไ็ดมาติดตอขายประกันชีวติใหกับนาย ค. ดวย นาย ก. จึงบอกแกนาย ค. 
วา นางสาว ข. เปนคนโกหกเช่ือถือไมได การกระทําดังกลาวถือวาผดิจรรยาบรรณและศีลธรรมหรอืไม 

ก. ไมผดิ เพราะวา นาย ก. กลวัวา นาย ค. จะถูกนางสาว ข. หลอก 
ข. ผิด เพราะนาย ก. พูดใสราย นางสาว ข. เปนการกลาวทบัถมตวัแทนคนอ่ืน 
ค. ไมผดิ เพราะวา นาย ก. ไมไดใสราย นางสาว ข. นางสาว ข. นิสยัไมดีจริงๆ 
ง. ผิด เพราะ นาย ก. โกรธ นางสาว ข. จึงพูดใสรายกัน 
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9) นางสาวชบา เปนตวัแทนประกันชีวติ นางสาวชบา เหน็วาการเปนตวัแทนขายประกันชีวิตตองพูดเกงดวยจึงจะ
สามารถจูงใจลูกคาได จึงไดชักชวนนางสาวสรอยทอง ไปสมัครเรียนที่โรงเรยีนฝกพูดแตนางสาวสรอยทอง  
ไมสนใจโดยมองวาไมจําเปนและเสยีเวลา นางสาวชบา จึงไปสมัครเรียนโดยลําพังจนไดรบัประกาศนียบัตรรบัรอง
คุณวุฒิและมทีักษะทีด่ีขึน้ จงพิจารณาวาขอความขางลางนี้ขอใดถูกตองที่สุด 

ก. นางสาวชบา ควรสนใจวิชาการประกันภัยและรายละเอียดตางๆ ในกรมธรรมมากกวาเพ่ือประโยชนใน
การอธิบายใหผูเอาประกนัภยัเขาใจ 

ข. นางสาวชบา ควรเนนเฉพาะการศึกษารายละเอียดกรมธรรมและเทคนิคการขาย เพ่ือเปนตัวแทนขาย
ประกนัชีวติทีม่ีประสิทธิภาพ 

ค. นางสาวชบา มคีวามคิดถูกตอง เพราะการเปนตัวแทนฯ ตองใชทั้งศาสตรและศลิปตวัแทนฯจึงตอง
หมั่นศกึษาหาความรูเพ่ิมเตมิอยูเสมอ ทั้งความรูทางวิชาการประกันชีวิตและความรูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

ง. นางสาวสรอยทอง ถูกตอง เพราะตัวแทนประกันชีวติตองเนนสนใจในเรื่องเทคนิคการขาย 
 

10)  นาย ก. เปนตวัแทนประกันชีวิตซึ่งบริการลกูคาของตนเองดีมาก แตนาย ก. มีนสิัยเจาชู และม ีภรรยาหลาย คน 
พฤติกรรมของนาย ก. นี้ผิดจรรยาบรรณและศลีธรรมของตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. ผิด เพราะไมไดประพฤตตินอยูในศีลธรรมประเพณีอันดงีาม 
ข. ไมผดิ เพราะนาย ก. ยังใหบริการท่ีดีแกลกูคาอยางสมํ่าเสมอ 
ค. ไมผดิ เพราะเรื่องงานและเรือ่งสวนตัวตองแยกออกจากกัน 
ง. ผิด เพราะเมื่อมีพฤติกรรมเชนนี้ ก็จะมีคาใชจายมาก อาจเปนผลกอใหเกิดการทุจรติในเรื่องเงินได 

 
11) ขอตอไปนี้ขอใดคือความหมายของการเส่ียงภยั ในแงของการประกันชีวิต 

ก. ความเปนไปไดที่จะประสบอุบัติเหตทุําใหเสียชีวิต 
ข. โอกาสท่ีจะเสียชีวิตกอนวยัอันควรเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บ 
ค. ความเปนไปไดที่ทุกคนจะประสบกับการสญูเสียรายไดในอนาคต 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 

 
12) ความหมายของการประกันชีวิตคือขอใด 

ก. วิธีการรวมกันปองกันภัยที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
ข. วิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนือ่งจากการเสยีชีวิต สูญเสยีอวัยวะ และทพุพลภาพ 
ค. วิธีการขจัดภยัที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ง. วิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนือ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

 
13) บุคคลที่ตองการความคุมครองในขณะเดินทางไปทํางานตางจังหวัดในชวงเวลาสัน้ๆ ควรประกนัชีวิตแบบใด 

ก. แบบช่ัวระยะเวลา 
ข. แบบตลอดชีพ 
ค. แบบเงินไดประจํา 
ง. ง.แบบสะสมทรัพย 

14) การประกนัชีวิตแบบใดที่สามารถนําเบี้ยประกันภัยไปหักลดหยอนคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 
ก. แบบสะสมทรพัย 20/15 
ข. แบบช่ัวระยะเวลา 5 ป 
ค. แบบตลอดชีพ ชําระเบี้ยประกันภัย 10 ป 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค. 
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15) เงินปนผลสําหรบักรมธรรมชนิดมีเงินปนผล ไดมาจาก 
ก. อัตรามรณะทีต่่ํากวาอัตรามรณะที่ใชในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภยั 
ข. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยคาดคะเนที่ใชในการคํานวณอัตราเบี้ย

ประกนัภัย 
ค. อัตราคาใชจายที่ใชคํานวณเบี้ยประกันภัยที่ต่ํากวาอัตราคาใชจายที่วางแผนไว 
ง. ถูกทุกขอ 

 
16) ผูเอาประกนัภยัไดทําประกันชีวิตและซื้อสญัญาเพ่ิมเติมคุมครองการเสียชีวิตและสญูเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ  

เมื่อผูเอาประกนัภัยประสบอุบัติเหตทุําใหสญูเสียขาทั้ง 2 ขาง และอีก 5 วันตอมาก็เสยีชีวิต ดังนั้นบริษัทจะจายเงิน
ใหผูรับประโยชนเปนจํานวนเงินเทาใด 

ก. จายจํานวนเงินเอาประกันภยัอุบัติเหต ุ
ข. จายจํานวนเงินเอาประกันภยัและจํานวนเงินเอาประกันภยัอุบัติเหต ุ
ค. จายจํานวนเงินเอาประกันภยัและ 2 เทาของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหต ุเนื่องจากถาผูเอา

ประกนัภัยสูญเสียอวัยวะต้ังแต 2 แหงขึน้ไป ก็จะไดจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตอีุกทั้งผูเอา
ประกนัภัยก็มาเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุดังนัน้ บรษัิทจะตองจาย 2 เทาของจํานวนเงินเอาประกันภัย
อุบัติเหตรุวมกับจํานวนเงินเอาประกันภัย 

ง. จายจํานวนเงินเอาประกันภยั 
 

17) โดยทัว่ไปในสญัญาเพ่ิมเติมการประกันสุขภาพนัน้ บริษัทจะไมจายผลประโยชนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรบัการ
รักษาพยาบาลในฐานะคนไขในโรงพยาบาล หากผูเอาประกันภัยเจ็บปวยภายในกําหนดกี่วนันับแตวันทําสญัญา
หรือวันตออายุสัญญา 

ก. 15 วัน  
ข. 30 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 75 วัน 

 
18) โดยทั่วไปขอใดตอไปนี้ที่ทําใหการพิจารณารับประกันชีวติกลุมแตกตางจากการพิจารณารบัประกนัชีวิตประเภทสามัญ 

โดยการประกันชีวิตกลุม 
ก. ไมตองตรวจสขุภาพของผูเอาประกนัภัย 
ข. ไมพิจารณาจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ค. ไมพิจารณาลกัษณะของงาน 
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

 
19) นาย ก. มสีุขภาพไมสมบูรณ แตบริษัทสามารถรบัประกันชีวิตได โดยเก็บเบี้ยประกันภัยเพ่ิมพิเศษตอมา นาย ก. 

มีสุขภาพสมบรูณแลว 
ก. นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมพิเศษตลอดอายุสญัญา 
ข. นาย ก. ไมตองชําระเบี้ยประกันเพ่ิมพิเศษอีก เพราะสุขภาพสมบูรณแลว 
ค. นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมพิเศษจนกวาบริษัทจะพอใจ 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 
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20) นาย ก. ทาํประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย 20/20 ชําระเบี้ยประกันภัยรายป ปละ 10,000 บาท ถานาย ก. จะขอชําระ

เบี้ยประกันภัยต่ํากวาอัตราทีบ่ริษัทกําหนด ไดหรือไม 
ก. ได เพราะกรรมการบริษัทใหความยินยอม 
ข. ได เพราะตวัแทนประกันชีวติยินยอมลดเบี้ยประกันชีวติให 
ค. ไมได เพราะบริษัทตองขายตามอัตราเบีย้ประกนัภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ง. ไมได เพราะตวัแทนประกันชีวิตจะไดคาบําเหน็จนอยลง 

 
21) นาย ก. ทาํประกนัชีวิตประเภทสามญัแบบสะสมทรัพย 20/14 และซื้อสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองอุบัติเหตุจากการ

เสียชีวิต ดังนัน้ นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยอยางไร 
ก. เบี้ยประกันชีวติพรอมเบี้ยประกันภัยอุบตัิเหตุ ตั้งแตป 1-14 
ข. เบี้ยประกันชีวติพรอมเบี้ยประกันภัยอุบตัิเหตุ ตั้งแตป 1-20 
ค. เบี้ยประกันชีวติตั้งแตปที่ 1-14 และเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ ตั้งแตป 1-20 
ง. เบี้ยประกันชีวติตั้งแตปที่ 1-14 

22) นาย ก. ทาํประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย 15/10 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชําระเบี้ยประกันภัยราย
งวด 3 เดือน กรมธรรมเริ่มมีผลบังคับเมือ่วันที่ 1 ตลุาคม 2530 ชําระเบี้ยประกนัภยัถึงปที่ 3 งวด 3 และ นาย ก. 
มาขอเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเมื่อวนัที่ 3 มิถุนายน 2534 นาย ก. จะไดรับเงินเทาไร (มูลคาเวนคืนเงินสด ณ 
สิ้นปกรมธรรมที่ 3 = 96 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มูลคาเวนคืนเงินสด ณ  

 สิ้นปกรมธรรมที่ 4 = 157 บาท/จํานวนเงินเอาประกันภยั 1,000 บาท) 
ก. 9,600 บาท 
ข. 15,700 บาท 

ค. 14,175 บาท 
ง. 11,125 บาท 

 
23) เมื่อผูเอาประกนัภัยชําระเบี้ยประกนัภัยมาแลว 2-3 ปขึ้นไป จนเกิดมลูคาเงินสด ผูเอาประกนัภัยมสีิทธ ิ

ก. ขอเวนคืนกรมธรรมหรือเปลีย่นเปนกรมธรรมใชเงินสําเรจ็ 
ข. ขอกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมประกนัภัยเปนประกนั 
ค. ขอยกเลกิกรมธรรมและรับเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคืน 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 

 
24) การตออายุกรมธรรมจะมีผลบังคับสมบูรณเมื่อใด 

ก. ผูเอาประกนัภยัไดทําหนังสือไปยังบรษัิทแลว 
ข. เมื่อแสดงหลักฐานเก่ียวกับสขุภาพแลว 
ค. โทรศพัทแจงใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตทราบแลว 
ง. เมื่อไดรบัอนุมตัิจากบริษัทแลว 

 
25) เมื่อผูเอาประกนัภัย บอกเลิกสัญญาประกนัชีวติ แบบสะสมทรัพย 20/20 ภายหลังกรมธรรมมีอายุครบ 3 ป 

บริษัทจะจายเงินจํานวนหนึ่งคืนใหเทากับ 
ก. เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดจายมาแลวทั้งหมด 
ข. มูลคาเวนคืนเงินสด 
ค. มูลคาใชเงินสําเร็จ 
ง. เบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดจายมาแลวทั้งหมด หกัดวยคาใชจายของบริษัท 
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26) ถาหากวาผูรับประโยชนไมทราบถึงความตายของผูเอาประกันภัย หรือไมทราบวามีการประกนัภัย ในกรณีเชนนี้
จะตองแจงใหบริษัททราบภายในก่ีวนั นับแตวันทีท่ราบถึงความตายหรือวันที่ทราบวามีการประกันภัย 

ก. 7 วัน ก. 10 วัน ค. 14 วัน ง. 30 วัน 
 

27)  สัญญาประกนัชีวิตทีร่ะบุใหเจาหนี้เปนผูรบัประโยชน และเจาหนีไ้ดรับมอบกรมธรรมจากผูเอาประกันภัยแลว
และไดบอกกลาวเปนหนังสือแจงใหบริษัททราบวาตนจํานงจะถือเอาประโยชนแหงสญัญาประกันชีวตินั้น หากผูเอา
ประกนัภัยตองการโอนประโยชนแหงสญัญาประกันชีวตินั้นใหแกภรรยาที่เพ่ิงแตงงานจะไดหรือไม 

ก. โอนได แตตองไดรับความยินยอมจากบรษัิทที่รบัประกนัภัยกอน 
ข. โอนได โดยไมตองไดรบัความยินยอมจากใคร 
ค. โอนได แตตองไดรับความยินยอมจากผูรบัประโยชนกอน 
ง. โอนไมได 

 
28)  บุคคลที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ จะทําประกันชีวิตไดหรือไม 

ก. ทําไดเพราะเปนสิทธิสวนบุคคล 
ข. ทําได โดยไดรบัความยินยอมจากบิดา มารดา 
ค. ทําไมได นอกจากไดรบัความยินยอมจากบริษัท 
ง. ทําไมได เพราะยังไมบรรลุนิตภิาวะ 

 
 ตารางที ่6 

สิ้นปกรมธรรม
ที่ 

มูลคาเวนคืน
เงินสด 

มูลคาใชเงิน
สําเร็จ 

การขยายเวลา 
ป วัน เงินเหลือ 

1 0 0 0 - - 
2 54 81 8 225 - 
3 148 212 7 - 121 
4 233 318 6 - 250 
5 333 432 5 - 380 
6 448 553 4 - 522 
7 550 644 3 - 625 
8 677 753 2 - 746 
9 919 863 1 - 862 
10 1000 1000 0 - 1000 

 
29) นาย ก. ทําประกันชีวติ เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพันธ 2535 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท จํานวนเงินเอา

ประกนัภัยอุบตัิเหตุ 100,000 บาท โดยชําระเบี้ยราย 3 เดือน เมื่อครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยในวันที ่14 
กุมภาพันธ 2538 นาย ก. ยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัย ตอมาเมื่อวันที ่10 มีนาคม 2538 นาย ก. ขอแปลง
กรมธรรมเปนการประกันภัยแบบขยายเวลา ไดหรอืไม 

ก. ไมได เนื่องจาก นาย ก. ยังมิไดชําระเบี้ยประกันภัยที่คางอยู 
ข. ได โดยขยายระยะเวลาได 7 ป และมีเงินคืนเมื่อครบกําหนดสญัญาเทากับ 12,100 บาท 
ค. ได โดยขยายระยะเวลาได 7 ป และมีเงินคืนเมื่อครบกําหนดสญัญาเทากับ 24,200 บาท 
ง. ไมได เนื่องจากบริษัทไดทําการกูเงินอัตโนมัติเพ่ือชําระเบี้ยประกันภัยใหแลว 
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30) นาย ก. เริ่มทําประกนัชีวิตเมื่อวนัที่ 17 กันยายน 2533 จํานวนเงินเอาประกันภยั 300,000 บาท จํานวนเงินเอา
ประกนัภัยอุบตัิเหตุ 100,000 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 17 กนัยายน 2538 นาย ก. ขอกูเงินโดยมีกรมธรรมเปน
ประกนัจากบรษัิทไดจํานวนเทาใด 

ก. 99,900 บาท ข. 133,200 บาท ค. 129,600 บาท ง. 172,800 บาท 
 

31) คําวาผูรับประกนัภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายความถึง 
ก. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งให 
ข. ตัวแทนผูไดรบัมอบอํานาจหรือนายหนา 
ค. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสนิไหมทดแทน 

 
32) จํานวนเงินเอาประกันภยัที่ผูรบัประกนัภัยจะตองใชใหกับผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เมื่อมีการมรณะ หรือ

เมื่อครบสญัญาครบอายุ จะตองใชใหอยางไร 
ก. ใชใหเปนเงินจํานวนเดียวตามจํานวนเงินซึง่เอาประกันภยัไว 
ข. ใชใหเปนเงินรายปตามกําหนดระยะเวลาที่กาํหนดไวในสญัญา 
ค. ใชใหตามที่ผูรบัประกันภัยเหน็สมควร 
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และขอ ข. 

 
33) ลักษณะสําคัญประการหนึง่ของสัญญาประกนัชีวติ คือ 

ก. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยฐานะของผูเอาประกนัภัย 
ข. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของผูเอาประกันภัย 
ค. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยสาเหตขุองการตาย หรือลกัษณะของบาดแผลเปนสําคัญ 
ง. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความเปนเจาหนี้ลูกหนี้ตอกนั 

 
34) บุคคลที่ผูเอาประกันภัยระบุใหเปนผูรบัประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยแลว ภายหลังผูเอาประกนัภัยจะเปลี่ยน

ผูรับประโยชนตามกรมธรรมเปนบุคคลอ่ืนไดหรือไม 
ก. ไดทุกกรณ ี
ข. โดยทั่วไปเปลีย่นได บางกรณีเปลีย่นไมได 
ค. ไมได 
ง. โดยทั่วไปเปลีย่นไมได บางกรณีเปลี่ยนได 

 

35) เมื่อผูเอาประกนัภัยและผูรับประกันภยัตกลงทําสัญญาประกันภยัแลวผูรับประกนัภัยจะตองสงมอบกรมธรรม
ประกนัภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือไม 

ก. ตองสงมอบกรมธรรมให ถาผูเอาประกนัภัยรองขอ 
ข. ตองสงมอบกรมธรรมให แมผูเอาประกันภัยจะไมรองขอ 
ค. จะสงมอบใหหรือไม ยอมแลวแตผูรับประกนัภัย 
ง. จะสงมอบใหหรือไมกไ็ด เนื่องจากกฎหมายไมไดบังคับไว 

 

36) คูหมั้นจะเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันไดหรือไม 
ก. ได เพราะถือวามีสวนไดเสียในชีวิตซึ่งกันและกัน 
ข. ยังไมไดจนกวาจะไดทําการสมรสแลวโดยชอบดวยกฎหมาย 
ค. ไมไดจนกวาจะไดอยูกินดวยกันฉันทสามภีรรยา 
ง. ไมมขีอใดถูก 
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37) นายศักดิ ์ทําสัญญาประกันชีวติโดยกรอกในใบคําขอเอาประกันภยัวาในรอบหนึง่ปที่ผานมากอนขอเอาประกัน
ชีวิตตนไมเคยเขารับการรกัษาพยาบาลท่ีใดมากอน ซึ่งความจริงนายศกัดิ์เคยเขารบัการรักษาพยาบาลท่ี
โรงพยาบาลตาํรวจเพราะถูกมีดบาด ซึ่งไมกระทบกระเทอืนตอความเสีย่งภัยของนายศักดิ์แตอยางใด เมื่อบริษัท
ทราบความจรงิ บริษัทจะมีสทิธิบอกเลิกสญัญาไดหรือไม 

ก. บอกเลิกสัญญากับนายศกัดิ์ได โดยไมตองคืนเงินใดๆ ใหนายศักดิ ์
ข. บอกเลิกสัญญาประกันชีวติกับนายศักดิ ์โดยตองคืนเบี้ยประกันภัยใหนายศักดิ ์
ค. บอกเลิกสัญญาประกันชีวติกับนายศักดิ ์โดยตองคืนเบี้ยประกันภัยพรอมดอกเบีย้ใหนายศกัดิ ์
ง. ไมมสีิทธิใดๆ เพราะการปกปดความจริงหรอืแถลงเท็จดังกลาวไมมีผลกระทบกระเทือน 

ตอความเสี่ยงภัยใดๆเลย 
 
38) เมื่อผูเอาประกนัภัยถึงแกกรรม บุคคลที่จะสามารถแจงใหบรษัิททราบถึงการมรณะ คือ 

ก. ผูรับประโยชน 
ข. ทายาทของผูเอาประกัน 

ค. ตัวแทนประกันชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ 

 
39) ถาอายุของผูเอาประกันภัยคลาดเคลือ่นจากความเปนจริง ผลของสัญญาจะเปนอยางไร 

ก. สัญญาเปนโมฆะ 
ข. สัญญาเปนโมฆีฆะ หากอายทุี่แทจริงของผูเอาประกันภัยอยูนอกพิกัดอัตราทางการคาปกต ิ
ค. สมบรูณโดยตองปรับเบี้ยประกันภัยเพ่ิมขึน้ หรือลดเงินเอาประกันภัยลง 
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค. 

 
40)  คํากลาวที่วา สัญญาประกนัภัยเปนสญัญาตางตอบแทน ถูกหรือไม 

ก. ไมถูก 
ข. ถูก 
ค. ที่ถูกเปนสญัญาฝายเดียว 
ง. ที่ถูกเปนสญัญาระหวางผูรบัประกันภัย ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 

 
41) นายสนธยาอายุ 18 ป ตาบอดตั้งแตกําเนิด นายสนธยาสามารถจะเปนตวัแทนประกันชีวติไดหรือไม 

ก. ไมได เพราะพิการตาบอดจึงขาดคุณสมบตัิ 
ข. ไมได เพราะยังไมบรรลุนิตภิาวะ 
ค. ได หากผานการสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ง. ได หากผูปกครองยินยอม 

 
42) การย่ืนคําขอตอใบอนญุาตเปนตวัแทนประกันชีวติ ผูขอตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีผูใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง. นายทะเบียน 

 
43) บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดลวงหนาใหแกบุคคลใดเปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับ

งานท่ีจะทําใหแกบริษัทไดหรอืไม 
ก. ไมได เพราะ พระราชบัญญัติประกันชีวติหามไว 
ข. ไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ค. ได เพราะ พระราชบัญญัติประกันชีวิตไมไดหามไว 
ง. ไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงั 
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44) ตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเตมิโดย พระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2551 ไดกําหนดคุณสมบตัใินเรื่องของผูขอรับใบอนญุาตเปนตวัแทนประกนัชีวติอยางไร 

ก. ตองมีอายุ 15 ป 
ข. ตองมีอายุ 18 ป บริบรูณ 

ค. บรรลุนติิภาวะ 
ง. ไมมขีอใดถูก 

 
45) ตัวแทนประกันชีวิตที่ถกูนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชีวิต อาจย่ืนอุทธรณคําสั่งเพิก

ถอนไดภายในกําหนดเวลากีว่ัน 
ก. 15 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 
ข. 30 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 

ค. 60 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 
ง. 90 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 

 
46) ผูใดเปนผูกําหนดแบบคําขอรับใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวติ 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง. นายทะเบียน 

 
47) ผูใดหากประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิต จะไดรับการยกเวนไมตองสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต 

ก. ผูสําเร็จการศกึษาปรญิญาเอก และศึกษาวิชาประกันชีวติไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
ข. ผูสําเร็จการศกึษาปรญิญาโท และศึกษาวชิาประกันชีวิตไมนอยกวา 10 หนวยกติ 
ค. ผูสําเร็จการศกึษาปรญิญาตรี และศกึษาวิชาประกันชีวติไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
ง. ถูกทุกขอ 

 
48) นาย ก. ทาํประกนัชีวิตไวกับบริษัท ข. โดยมนีาย ค. เปนผูรับประโยชน เมื่อนาย ก. เสียชีวติ นาย ค. ผูรับ

ประโยชนมสีิทธิไดรับการใชเงินจากบริษัทตามกรมธรรมประกันชีวติของนาย ก. แตนาย ค. มไิดใชสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวจากบริษัท ข. จนลวงพนอายุความแลว บรษัิท ข. จะทําอยางไรกับเงินดังกลาว 

ก. ใหบรษัิท ข. เก็บเงินดังกลาวไว เพ่ือเปนทนุสํารองในการจายใหกบัผูเอาประกันภัยรายอ่ืนๆ 
ข. ใหบรษัิท ข. นาํสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ 
ค. ใหบรษัิท ข. นาํสงเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันชีวิตไทย 
ง. ใหบรษัิท ข. นาํสงเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันวินาศภัย 

 
49) นายสมพงษไดรบัใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวติของบริษัท ก. จํากัด และบริษัท ข. จํากัด นายสมพงษ

ประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวติของบริษัท ค. จํากัด อีกบริษัทหนึง่ ดังนี้ นายสมพงษจะตอง
ปฏิบตัิอยางไร 

ก. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จํากัด 
ข. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จํากัด พรอมหนังสือแสดงความ

ตองการของบริษัท ค. จํากัด 
ค. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตวัแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จํากัด พรอมหนังสือแสดงความตองการ

ของบริษัท ค. จํากัด พรอมดวยหนังสือใหความยินยอมของบริษัท ก. จํากัดและบริษัท ข. จํากัด 
ง. ถูกทุกขอ 
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50) ในกรณีทีบ่ริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยที่แบบหรือขอความในกรมธรรมนัน้ มิไดรบัความเห็นชอบจาก  
นายทะเบียน ผูเอาประกนัภยัมีสิทธิเลือกปฏิบตัิได ดังนี ้

ก. ใหบรษัิทรับผดิตามกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกให 
ข. บอกเลิกสัญญาประกันภยั 
ค. ใหบรษัิทคืนเบีย้ประกันภยัทัง้หมด 
ง. ถูกทุกขอ 
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ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 2 
1) นาง ก. และนางสาว ข. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หนึ่งประกันชีวิต จํากัด เร่ืองปรากฏวา นาย ค.     

ไดทําประกันชีวิตไวกับนาง ก. ตอมานาง ก. ไมมาใหบริการนาย ค. ตอมานางสาว ข. ไดพบกับนาย ค. และ  
ไดบริการนาย ค. แทนนาง ก. เปนอยางดี ตอมานาย ค. เห็นวานางสาว ข. เปนคนดีและไดบริการตนมานาน
จึงคิดตอบแทนนางสาว ข. โดยการทําประกันชีวิตกับ นางสาว ข. อีกกรมธรรมหนึ่ง และนางสาว ข.   ก็รับ
ทําประกันภัยให ดังนี้ การกระทําของนางสาว ข. ถือวาผิดจรรยาบรรณตอเพ่ือนรวมอาชีพหรือไม 

ก. ผิด เพราะนางสาว ข. ไดประโยชนจากลูกคาของตัวแทนคนอืน่ 
ข. ผิด เพราะนางสาว ข. แยงลูกคาของนาง ก. ซ่ึงทํางานอยูบริษัทเดียวกัน 
ค. ผิด เพราะนาย ค. ขอทําประกันภัยกับนางสาว ข. เอง 
ง. ไมผิด เพราะการกระทําทั้งหมดของนางสาว ข. มิไดเปนการแยงลูกคาเลย 
 

2) ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนประกันชีวิต ทานควรจะแนะนําผูเอาประกันภัย อยางไร 
ก. แนะนําใหผูเอาประกันภัยเขาใจถึงเง่ือนไขและผลประโยชนที่จะไดรับกอนลงช่ือในใบคําขอทาํประกันชีวิต 
ข. แนะนาํใหผูเอาประกันภัยทาํประกันชีวิต โดยมีจํานวนเงินเอาประกันชีวิตที่สูงมากเพ่ือจะไดประโยชนสูงสุด 
ค. แนะนําใหผูเอาประกันภัยเขาใจวา ตัวแทนประกันชีวิตเปนผูตองรับผิดชอบในการเก็บเบี้ยประกันชีวิตทกุงวด 
ง. ถูกทุกขอ 

3) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตขายประกันชีวิตใหกับ นางสาว ข. ซ่ึงอยูขางบานและเปนเจาของรานขายอาหาร  
จึงทําให นาย ก. ทราบวา นางสาว ข. เคยปวยเปนวัณโรค แตหายขาดมาปกวาแลว นาย ก. ไดบอกเร่ืองดังกลาว
แกภรรยาและภรรยานาย ก. ไดบอกเพ่ือนบานในบริเวณเดียวกันใหทราบเร่ืองทีน่างสาว ข. เคยปวยเปนวัณโรค 
ทําใหเพ่ือนบานรังเกียจ ขายอาหารไดไมดี การกระทาํเชนนี้ของ นาย ก. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม 

ก. ผิด เพราะนําความลับของผูเอาประกันภัยไปเปดเผยตอบคุคลภายนอก 
ข. ผิด เพราะทําให นางสาว ข. ประกอบอาชีพไมได อาจทําใหไมมีเงินสงเบี้ยประกันภัยกรมธรรมประกันภัย  

จะขาดผลบังคบั 
ค. ไมผิด เพราะ นาย ก. แคเลาใหภรรยาฟงเพ่ือใหระมัดระวังในการซ้ืออาหาร 
ง. ไมผิด เพราะ นาย ก. กับภรรยาตามกฎหมายถือวาเปนบคุคลคนเดียวกัน ไมใชบุคคลภายนอก 
 

4) เพราะเหตุใดการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพ่ือการพิจารณารับ
ประกันภัยหรือเพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม เปนหนึ่งในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต 

ก. เพราะขอมูลที่เปนสาระสําคญัของผูเอาประกันภัย เชน ประวัติสุขภาพ เปนขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การพิจารณาของบริษัทวาจะรับประกันภัยหรือไม และจะกําหนดอตัราเบี้ยประกันภัยอยางไร 

ข. การชวยเหลือปกปดความจริงอนัเปนสาระสําคญัของผูเอาประกันภัย หากบริษัททราบความจริงใน
ภายหลังอาจใชสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม ทาํใหลูกคาไมไดประโยชน จากการทาํประกันชีวิต 

ค. การชวยปกปดขอมูล เพียงเพ่ือหวังคาบําเหน็จเปนการไมซ่ือสัตยทั้งตอตัวแทนเองตอ                 
ผูเอาประกันภัยและตอบริษัท และทาํลายภาพพจนของธุรกิจโดยสวนรวม 

ง. ถูกทุกขอ 
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5) “นาย ก. ทําประกันชีวิตโดยการชักชวนของตัวแทนประกันชีวิต ซ่ึงเปนญาติกันดวยความเกรงใจแมวา
ตัวแทนประกันชีวิตจะทราบวานาย ก. ยังมีภาระรับผิดชอบคาใชจายประจําอืน่ๆ อีกมากในฐานะหัวหนา
ครอบครัว และสามารถจายเบี้ยประกันภัยไดเพียงปละ 5,000 บาทเทานั้น แตตัวแทนประกันชีวิตบอกกับ
นาย ก. วาการทําประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร เมือ่ครบกําหนดระยะเวลาประกันภัยก็จะ
ไดเงินคืนหรือเมือ่นาย ก. เกิดปญหาดานการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคนืไดแตไดเงินนอยกวาที่
นาย ก. ไดจายไป จึงใหนาย ก. ทําประกันภัย โดยจายเบีย้ประกันภัย 10,000 บาท ตามคําแนะนาํของ
ตัวแทนประกันชีวิต” ทานคดิวาตัวแทนประกันชีวิตคนนี้ขาดจรรยาบรรณขอใด 

ก. เสนอลดคาบําเหน็จเพ่ือจูงใจใหเอาประกันชีวิต 
ข. แนะนาํใหผูเอาประกันภัยทาํประกันชีวิตเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย 
ค. ไมดํารงไวซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรี 
ง. ไมมีขอใดถูก 
 

6) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตชักชวน นาย ข. ซ่ึงเปนเพ่ือนสนิทใหทําประกันชีวิต ถึงแมจะเปนเพ่ือนสนิท 
นาย ก. ก็มิไดลดคาบําเหน็จใหกับ นาย ข. แต นาย ก. ไดนําเงินบําเหน็จดังกลาวไปใชจายสวนตัว ทานคดิวา 
นาย ก. ทําผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะไมไดลดคาบําเหน็จเพ่ือจูงใจใหทําประกันชีวิต 
ข. ผิด เพราะไมไดทําให นาย ข. เสียประโยชน 
ค. ผิด เพราะถานาย ก. ลดคาบําเหน็จใหนาย ข. นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนแกนาย ข.  

ยังเปนการชวยเพ่ือนอีกดวย 
ง. ผิด เพราะอาจทาํใหกรมธรรมขาดผลบังคับ ถาหากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย 

 
7)  นาย ก. ไดทําประกันชีวิตกับบริษัท หนึ่ง จํากัด ตอมาตนเองไดไปเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท สอง จํากัด 

และจะทําประกันชีวิตกับบริษัท สอง จํากัด จึงยกเลิกกรมธรรมของบริษัท หนึ่ง จํากัด การกระทําเชนนี้ นาย ก. 
ผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะนาย ก. คิดเอง ทําเอง ไมมีใครแนะนํา 
ข. ไมผิด เพราะนาย ก. ไมมคีวามสามารถสงเบีย้ประกันภัยไดทั้งหมด 
ค. ไมผิด เพราะไมไดเปนการแนะผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมเพ่ือซ้ือกรมธรรมใหม 
ง. ไมมีขอใดถูก 
 

8)  นาย ก. มาเสนอขายประกันชีวิตกับนาย ข. ปรากฏวา นาย ข. ไดรับการเสนอขายประกันชีวิตจากนาย ค. 
ตัวแทนประกันชีวิตอีกบริษัทหนึ่งอยูแลว ดังนัน้ นาย ก. จะใหขอเสนอแนะตอนาย ข. อยางไร 

ก. เสนอขายประกันชีวิตของบริษัทนาย ก. เพ่ือที่นาย ข. จะไดนําไปเปรียบเทียบที่ นาย ค. ไดเสนอ
ขายมาแลววาอยางใดจะใหประโยชนตอตนมากกวากัน 

ข. นาย ก. สามารถเสนอแนะนาย ข. ไดเลยวา กรมธรรมของบริษัทตนใหประโยชนกวากรมธรรมของ
บริษัทนาย ค. อยางแนนอน 

ค. นาย ก. เสนอแนะ นาย ข. วาบริษัททีน่าย ค. สังกัดอยูไมคอยมัน่คงนัก หากซ้ือประกันชีวิตไปอาจ
ตองเสียใจภายหลัง 

ง. นาย ก. เสนอแนะ นาย ข. วาบริษัททีน่าย ค. สังกัดเปนตัวแทนประกันชีวิตอยูมักเลือกตัวแทนฯ
อยางไมพิถีพิถัน หากจะซ้ือประกันชีวิตควรจะตองคํานึงถึงขอนี ้
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9) บริษัทประกันภัยแหงหนึ่งมักเพ่ิมจํานวนตัวแทนประกันชีวิตเพ่ือขยายธุรกิจ โดยไมมกีารอบรมตัวแทน
ประกันชีวิตใหเพ่ิมพูนความรู เพราะเสียคาใชจายโดยไมไดรับผลตอบแทนไมมากนัก สําหรับทานมคีวามคิด
เห็นอยางไร 

ก. เห็นดวย เพราะการเสียคาใชจายในการเพ่ิมตัวแทน คุมคากวาการอบรมเพ่ิมพูนความรู 
ข. เห็นดวย เพราะการจัดอบรมสัมมนาตัวแทนประกันชีวิต นอกจากการเสียคาใชจายแลวยัง   

เสียเวลาการขายประกันชีวิตอกีดวย 
ค. ไมเห็นดวย เพราะหากตัวแทนประกันชีวิตมคีวามรอบรูแลว จะสามารถใหขอแนะนําตอผูทาํประกันชีวิต

อันมีผลสืบเนือ่งถึงช่ือเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
ง. ไมเห็นดวย เพราะตัวแทนประกันชีวิตจะไมไดรับวิธีการใหมๆ  ในการขยายตลาด 
 

10) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดเก็บเบีย้ประกันภัยจาก นาย ข. เพ่ือนาํสงแกบริษัท แตเนือ่งจากยังอยู
ในชวงระยะผอนผันชําระเบี้ยประกันภัย จึงไดนําเงินเบีย้ประกันของ นาย ข. ไปใชกอน และเมือ่ใกลถึง
กําหนดจึงจะไดจะนําเงินนั้นสงบริษัท การกระทําของ นาย ก. ผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ผิดจรรยาบรรณ เพราะนาย ก. เห็นแกประโยชนสวนตัว 
ข. ผิดจรรยาบรรณ เพราะไมประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
ค. ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะ เมือ่ถึงกําหนด นาย ก. ก็ไดนาํเงินไปชําระแกบริษัท 
ง. ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะ ไมไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูใด 
 

11) นาย ก. กรอกใบคําขอเอาประกันชีวิต โดยแจงวามสุีขภาพแข็งแรงและไมเคยเจ็บปวยจนตองพบแพทย แต
ความจริง นาย ก. เปนโรคความดันโลหิตสูงและตองพบแพทยเปนประจํา ตอมาไมถึงป นาย ก. ไดเสียชีวิต
ดวยโรคมะเร็ง บริษัทประกันชีวิตจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหผูรับประโยชนของ นาย ก. หรือไม 

ก. จาย เนือ่งจากสัญญาประกันชีวิตไดเกิดข้ึนแลวไมอาจบอกเลิกได 
ข. จาย เนือ่งจาก นาย ก. เสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง 
ค. ไมตองจาย เนือ่งจาก นาย ก. แถลงขอความเท็จทีม่ีสาระสําคัญ 
ง. ไมตองจายและสามารถเรียกรองคาเสียหายจากผูรับประโยชนไดดวย 

12) ประโยชนของการประกันชีวิต คอื 
ก. ชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ข. เปนหลักประกันใหแกครอบครัว 
ค. ชวยลดความเส่ียงไมใหธุรกิจตองประสบปญหาในการดําเนินงาน 
ง. ถูกทุกขอ 

13) นาย ก. ทาํประกันชีวิต ประเภทอตุสาหกรรม ทําสัญญาเมือ่วันที่ 1 มนีาคม 2540 ชําระเบีย้ประกันภัยรายเดือน 
เดือนละ 500 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอบุัติเหตุ 50,000 บาท ตอมา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2540 นาย ก. เสียชีวิตดวยอบุัติเหตุโดย นาย ก. ยังไมไดชําระเบี้ยประกันภัยงวดวันที่ 1 
มิถุนายน 2540 ผูรับประโยชนจะไดรับเงินหรือไม 

ก. ผูรับประโยชนจะไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท หักดวยเบี้ยประกันภัย 2 เดือน   
เพราะอยูในชวงระยะเวลาผอนผัน 

ข. ผูรับประโยชนจะไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัยอบุัติเหตุ 50,000 บาท หักดวยเบีย้ประกันภัย         
2 เดือน เพราะอยูในชวงระยะเวลาผอนผัน 

ค. ผูรับประโยชนไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท และจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบติัเหตุ 
50,000 บาท หักดวยเบีย้ประกันภัย 2 เดือน เพราะอยูในชวงระยะเวลาผอนผัน 

ง. ผูรับประโยชนจะไมไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย เพราะยังไมไดชําระเบี้ยประกัน 
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14) การประกันชีวิตแบบใดทีม่ีลักษณะคลายคลึงกับการประกันวินาศภัยมากที่สุด 
ก. แบบสะสมทรัพย 
ข. แบบช่ัวระยะเวลา 

ค. แบบตลอดชีพ 
ง. แบบบํานาญ 

 
15) การประกันชีวิตชนดิมีเงินปนผล และชนดิไมมีเงินปนผล มีลักษณะที่แตกตางกันคอื 

ก. ระยะเวลาของการชําระเบีย้แตกตางกัน 
ข. ระยะเวลาคุมครองแตกตางกัน 

ค. จํานวนเงินเอาประกันภัยแตกตางกัน 
ง. อตัราเบีย้ประกันภัยแตกตางกัน 

 
16) สัญญาประกันภัยอบุัติเหตุและทพุพลภาพ จะส้ินสุดความคุมครองเมือ่ใด 

ก. ผูเอาประกันภัยตกเปนบคุคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรและไดรับเงินคาชดเชยการทุพพลภาพไปแลว 
ข. ผูเอาประกันภัยมอีายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือตามเง่ือนไขที่ระบุไวในกรมธรรม 
ค. ขาดชําระเบี้ยประกันอุบติัเหตุและทุพพลภาพ 
ง. ถูกทั้งขอ ก. ข. และ ค. 

 
17)  นาย ก. ซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม โดยมคีาหองและคาอาหาร 500 บาทตอวัน 

(สูงสุดไมเกิน 45 วัน) และสัญญาเพ่ิมเติมคาชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผูปวยในจํานวน 1,000 บาท
ตอวัน(สูงสุดไมเกิน 365 วัน) แนบกับสัญญาประกันชีวิต ตอมา นาย ก. เจ็บปวยและตองเขารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไขในเปนระยะเวลา 30 วัน ในกรณีนี้บริษัทจะจายผลประโยชนใหแก นาย ก. 
เปนจํานวนใด 

ก. 15,000 บาท 
ข. 30,000 บาท 

ค. 45,000 บาท 
ง. 60,000 บาท 

 
18) นาย ก. เปนลูกหนี้ นาย ข. นาย ก. เอาประกันชีวิต นาย ข. ทานวาบริษัทจะพิจารณารับประกันชีวิตไดหรือไม 

ก. ไดแต นาย ข. ตองตรวจสุขภาพกอน 
ข. ไมได เพราะไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต 
ค. ได แต นาย ข. ตองแถลงขอความจริงในใบคําขอเอาประกันชีวิต 
ง. ไมได เพราะไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 

 
19) นาย ก. มีสุขภาพไมสมบูรณ แตบริษัทสามารถรับประกันชีวิตได โดยเก็บเบี้ยประกันภัยเพ่ิมพิเศษตอมา  

นาย ก. มีสุขภาพสมบรูณแลว 
ก. นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมพิเศษตลอดอายุสัญญา 
ข. นาย ก. ไมตองชําระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมพิเศษอีก เพราะสุขภาพสมบูรณแลว 
ค. นาย ก. ตองชําระเบีย้ประกันภัยเพ่ิมพิเศษจนกวาบริษัทจะพอใจ 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 
 

20) นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามญัแบบสะสมทรัพย 20/14 และซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองอุบติัเหตุ
จากการเสียชีวิต ดังนั้น นาย ก. ตองชําระเบี้ยประกันภัยอยางไร 

ก. เบี้ยประกันชีวิตพรอมเบีย้ประกันอุบัติเหตุ ต้ังแตป 1-14 
ข. เบี้ยประกันชีวิตพรอมเบีย้ประกันอุบัติเหตุ ต้ังแตป 1-20 
ค. เบี้ยประกันชีวิตต้ังแตป 1-14 และเบี้ยประกันอบุัติเหตุ ต้ังแตป 1-20 
ง. เบี้ยประกันชีวิตต้ังแตป 1-14 

 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 2  หนา 5 จาก 9  

21)  ตารางมรณะไทยทีบ่ริษัทใชในการกําหนดอตัราเบีย้ประกันภัยมาจาก 
ก. อตัรามรณะของผูเอาประกันชีวิตทีแ่ยกตามสาเหตุการเสียชีวิต 
ข. อตัรามรณะของประชากรที่แยกตามอายุตางๆ 
ค. อตัรามรณะของผูเอาประกันชีวิตทีแ่ยกตามเพศและอายุ 
ง. อตัรามรณะของผูเอาประกันชีวิตทีแ่ยกตามอาชีพ 

 
22) นาย ก. ทาํประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย 21/21 ในขณะที่กรมธรรมมผีลบังคับ 12 ป นาย ก. 

ไดแปลงกรมธรรมเปนการประกันภัยแบบขยายเวลาได 9 ป และมีเงินสะสมทรัพยที่แทจริง เหลือจํานวนหนึ่ง 
อีก 6 ปตอมา นาย ก. เสียชีวิต ผูรับประโยชนของ นาย ก. จะไดรับเงินเทาใด 

ก. ไมไดรับเงินเลย 
ข. ไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ค. ไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัยคร่ึงหนึ่ง พรอมรับเงินสะสมทรัพยที่แทจริง 
ง. ไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย พรอมรับเงินสะสมทรัพยทีแ่ทจริง 

 
23) ผูรับประโยชนของผูเอาประกันภัยรายหนึ่งไดไปติดตอขอรับเงินกรณีผูเอาประกันภัยถึงแกกรรมปรากฏวา

บริษัทไดแจงวากรมธรรมส้ินสุดระยะเวลาขยายไปแลว 3 เดือน บริษัทไมตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยให 
หมายความวา 

ก. ผูเอาประกันภัยไดเวนคืนกรมธรรมขอรับเงินสดคืนไปเปนเวลา 3 เดือนแลว 
ข. ผูเอาประกันภัยไดเปล่ียนกรมธรรมเปนแบบใชเงินสําเร็จและส้ินสุดระยะเวลาคุมครองไปแลว 3 เดือน 
ค. ผูเอาประกันภัยไดเปล่ียนแปลงกรมธรรมเปนแบบขยายเวลา และส้ินสุดระยะเวลาคุมครองไปแลว3 เดือน 
ง. ผูเอาประกันภัยขาดชําระเบี้ยประกันภัยเกินระยะเวลาผอนผันไปแลว 3 เดือน 

 
24)  การประกันชีวิตประเภทสามัญ ในขณะที่กรมธรรมมผีลบงัคับ ไดมีการกําหนดระยะเวลาที่บริษัทสามารถใช

สิทธิโตแยง หรือคดัคานความไมสมบูรณของสัญญาไดภายในก่ีป นับแตวันทําสัญญาประกันภัย 
ก. ½ ป 
ข. 1 ½ ป 

ค. 1 ป 
ง. 2 ป 

25) ในขณะที่กรมธรรมยังมผีลบังคับ ผูเอาประกันภัยตองการกูเงินจากบริษัท ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิ
ในการกูเงิน จากบริษัท เมือ่ 

ก. ย่ืนความจํานงตอบริษัทไดทุกเวลา 
ข. ผูรับประโยชนใชสิทธิในการกูเงินจากบริษัท 
ค. กรมธรรมมีมูลคาเวนคนืเงินสด โดยกูเงินไดไมเกินจํานวนเงินคาเวนคนืกรมธรรมขณะนั้น 
ง. บริษัทยินยอม 
 

26) ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ผูรับประโยชนจะตองแจงใหบริษัททราบภายในก่ีวันนับแตวันเสียชีวิต 
ก. 7 วัน 
ข. 10 วัน 

ค. 14 วัน 
ง. 30 วัน 
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27) ขอตอไปนีข้อใดถูก 
ก. การใชสิทธิในกรมธรรมหากมอบอํานาจใหผูอืน่แลว ถือวาเปนของผูรับประโยชน 
ข. การใชสิทธิในกรมธรรมเมือ่มอบอํานาจใหบคุคลอืน่ผูเอาประกันภัยตองทําเปนหนังสือแจงบริษัท

และไดรับความยินยอมจากบริษัท 
ค. การใชสิทธิในกรมธรรมเปนของผูเอาประกันภัยแตผูเดียว ซ่ึงไมสามารถทําการมอบสิทธิใน

กรมธรรมและการใชสิทธินัน้ใหใคร 
ง. ขอ ก. และ ข. ถูกตอง 

 

28) ขอตอไปนี ้ขอใดมีผลตอการพิจารณารับประกันชีวิต 
ก. ผูเอาประกันภัย 
ข. ผูรับประโยชน 

ค. ขอมลูในใบคําขอเอาประกันชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ 

 

ตารางที ่4   

ตารางมูลคากรมธรรมประกันภัยแบบสะสมทรัพย 25/25 ป อายุ 20 ป 
ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 

 
29) ถานางสาว ก. ชําระเบีย้ประกันภัยคร้ังสุดทายเมือ่วันที่ 4 เมษายน 2537 และมาขอแปลงกรมธรรม      

เปนการประกันภัยแบบขยายเวลา เมือ่วันที่ 4 เมษายน 2538 นางสาว ก. จะไดรับความคุมครองดังนี ้
ก. มรณกรรมภายใน 6 ป 327 วัน ไดรับเงิน 100,000 บาท 
ข. มรณกรรมภายใน 6 ป 327 วัน ไดรับเงิน 100,000 บาท ถามรณกรรมดวยอุบติัเหตุไดรับเงินเพ่ิม

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 ถามรณกรรมดวยอุบติัเหตุไดรับเงินเพ่ิม

อีก 100,000 บาท มีชีวิตรอดอยูจนครบกําหนดสัญญา ไดรับเงิน 100,000 บาท 
 

30) ถา นางสาว ก. ชําระเบี้ยประกันภัย ราย 6 เดือน โดยชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังสุดทายเมือ่วันที่ 4 เมษายน 2539  
และ นางสาว ก. มาขอเวนคืนกรมธรรมเมือ่วันที่ 4 ตุลาคม 2539 นางสาว ก. จะไดรับเวนคนืเทาไร 

ก. 8,900 บาท 
ข. 10,950 บาท 

ค. 7,000 บาท 
ง. 28,800 บาท 

 

31) บริษัทไมตองจายเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชนกรณีผูเอาประกันภัยทําอตัตวินบิาตดวยใจสมัคร
ภายในเวลาเทาไร 

ก. กรมธรรมประเภทสามัญ 2 ป ประเภทอตุสาหกรรม 1 ป 
ข. กรมธรรมประเภทตรวจสุขภาพ 2 ป ประเภทไมตรวจสุขภาพ 1 ป 
ค. กรมธรรมทุกประเภท 1 ป 
ง. กรมธรรมทุกประเภท 2 ป 

ส้ินปกรมธรรม
ที่ 

มูลคาเวนคืน 
เงินสด 

มูลคาใชเงิน
สําเร็จ 

การขยายเวลา 
ป วัน เงินเหลือ 

2 17 61 6 327  

3 51 174 22  26 

4 89 288 21  166 

5 130 399 20  301 
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32) หลักสําคญัของสัญญาประกันชีวิต คอื 
ก. ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้น 
ข. ผูเอาประกันภัยตองมีความซ่ือสัตยสุจริต 
ค. ตองมีทั้งสองประการ ตามขอ ก. และขอ ข. 
ง. บุคคลทุกคนมีสิทธิเอาประกันชีวิตไดโดยไมตองมีสวนไดเสีย แตตองมคีวามซ่ือสัตยสุจริต 

 
33)  นายแสง ทําประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง ระบุใหนางสวน ซ่ึงเปนภรรยานอย เปนผูรับ

ประโยชนตามกรมธรรม จะทําไดหรือไม 
ก. ได 
ข. ได ถาระบุใหบุตรที่เกิดจากนางสวนเปนผูรับประโยชน 
ค. ไมได 
ง. เปนไปไดทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัท 

 
34)  ถาผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตถึงแกมรณะกอนผูเอาประกันภัย 

ก. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆะ 
ข. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆียะ 
ค. สัญญาประกันชีวิตไมมีผลผูกพันคูสัญญา 
ง. สัญญาประกันชีวิตยังคงมผีลบังคับโดยสมบูรณ โดยผูเอาประกันอาจแจงขอเปล่ียนแปลงผูรับประโยชนใหมได 

 
35)  กรมธรรมประกันภัยตองมีรายการดังตอไปนี้ดวยเสมอ คอื 

ก. ช่ือหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย 
ข. ช่ือหรือย่ีหอของผูเอาประกันภัย 

ค. ราคาแหงมูลคาประกันภัย 
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และขอ ข. 

 
36) สามีจะเอาประกันชีวิตภรรยาที่ไมไดจดทะเบยีนสมรสกัน โดยสามีเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย และเปนผูรับ  

ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะไดหรือไม 
ก. ไมได เพราะสามีไมมสีวนไดเสียในชีวิตของภรรยา 
ข. ไมได เนือ่งจากภรรยาไมไดเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย 
ค. ไมได ตองใหภรรยาเปนผูรับประโยชนเองจึงจะทําให 
ง. ได เพราะสามีมีสวนไดเสียในชีวิตของภรรยา 

37) ในสัญญาประกันภัย เมือ่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว ยอมเกิดผลผูกพันคูสัญญา
ได ในกรณีที่สามีทาํสัญญาประกันชีวิตใหภรรยา โดยระบสุามีเปนผูรับประโยชน ตอมาไดหยาขาดจากการ
สมรส ดังนีสั้ญญายังมีผลผูกพันคูสัญญาหรือไม 

ก. สัญญาไมมีผลผูกพันตอไป เพราะไดหยาขาดจากกันแลว 
ข. สัญญาไมมีผลผูกพัน เพราะไมมสีวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
ค. สัญญามีผลผูกพันตอไป เพราะสวนไดเสียเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาในขณะที่ทําสัญญา

ประกันภัยเปนสําคญั 
ง. สัญญามีผลผูกพัน แตตองเปล่ียนผูรับประโยชน 

 
38)  เมื่อสัญญาประกันชีวิตมผีลสมบูรณแลว ใครเปนผูมีสิทธิขอแกไขเปล่ียนแปลงกรมธรรม 

ก. ผูเอาประกันภัย 
ข. ตัวแทนประกันภัย 

ค. ผูรับประกันภัย 
ง. ผูรับประโยชน 
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39) น.ส.สุขใจ ไดขอทําประกันชีวิตและปกปดความจริงในเร่ืองอายุไว โดยขณะทาํสัญญาแถลงวาอายุเพียง 35 ป 
ซ่ึงความจริงอายุ 40 ป แลว ในกรณีนีส้ภาพของสัญญาจะเปน 

ก. สัญญามผีลสมบูรณ หากอายุที่แทจริงยังอยูในจํากัดอตัราทางการคาปกติของบริษัท 
ข. สัญญามผีลสมบูรณ หากผูเอาประกันชีวิตไดแจงความจริงใหบริษัททราบภายหลัง 
ค. สัญญาตกเปนโมฆียะและผูเอาประกันชีวิตขอลดเบี้ยประกันภัยได 
ง. สัญญาตกเปนโมฆะ 

 
40)  คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรียกวา 

ก. ผูรับประโยชน 
ข. ผูเอาประกันภัย 

ค. ผูรับประกันภัย 
ง. ผูซ้ือ 

 

41)  บริษัทประกันชีวิตใหผูที่มิไดมีใบอนุณาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ชักชวนใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท 
โดยจายบําเหน็จใหกับบุคคลดังกลาวไดหรือไม 

ก. ได ถาบริษัทแตงต้ังใหเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแลว 
ข. ได เนือ่งจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มิไดหามไว 
ค. ไมได ถือวาเปนความผิด ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 
 

42)  ผูที่ถูกศาลพิพากษาจําคุกตามคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุในความผิดดังตอไปนี้ จะทําใหขาดคุณสมบัติ
ในการขอรับใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิต คอื 

ก. ลักทรัพย 
ข. ชิงทรัพย 

ค. ยักยอกทรัพย 
ง. ถูกทุกขอ 

 

43)  นายขาว ตัวแทนประกันชีวิตถูกฟองคดีฐานปลนทรัพย ศาลยกฟอง นายขาวขาดคุณสมบัติในการขอรับ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือไม 

ก. ขาดคุณสมบัติ เนือ่งจากถูกฟองคดีฐานปลนทรัพย 
ข. ไมขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไมมคีําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุในคดีดังกลาว 
ค. พระราชบญัญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2551 ไมไดบัญญัติไว 
ง. ขาดคุณสมบัติ เพราะยังไมพนโทษ 

 

44) บริษัทประกันชีวิตประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือ
ประวิงการคืนเบีย้ประกันภัยที่ตองจาย หรือคนืโดยไมมีเหตุผลอนัสมควร หรือจายหรือคนืไปโดยไมสุจริต
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 มีโทษอยางไร 

ก. ปรับไมเกินสองแสนบาท 
ข. ปรับไมเกินหาแสนบาท 
ค. ปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนความผิดตอเนือ่งใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลา

ที่ยังฝาฝนอยู 
ง. ปรับไมเกินสองแสนบาท และถาเปนความผิดตอเนือ่งใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท

ตลอดเวลาทียั่งฝาฝนอยู 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 2  หนา 9 จาก 9  

45) บริษัทประกันชีวิตลงทนุประกอบธุรกิจอื่นใด ไดหรือไม 
ก. ได ตามทีค่ณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด 
ข. ได ตามที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด 
ค. ได ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด 
ง. ได ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
46)  หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทนประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทตองทาํตามแบบทีผู่ใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง. นายทะเบียน 

 
47) ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความที่นายทะเบยีนไดใหความเห็นชอบ

ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย มีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดชอบอยางไร 
ก. รับผิดในการชําระหนี้ ตามกรมธรรมประกันภัยหรือขอความที่บริษัทออกให 
ข. รับผิดตามแบบหรือขอความที่นายทะเบยีนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได 
ค. ไมตองรับผิดตามแบบหรือขอความทีน่ายทะเบยีนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 
 

48) บคุคลใดบาง ที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตได 
ก. บริษัทจํากัด 
ข. บุคคลธรรมดา 

ค. บริษัทมหาชนจํากัด 
ง. ถูกทุกขอ 

 

49) นายแดงไมไดรับใบอนญุาตใหเปนตัวแทน แตทําการชักชวนใหนายขาวทําประกันชีวิตกับบริษัท ผลจะเปนอยางไร 
ก. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆียะ 
ข. สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ 
ค. นายแดงมคีวามผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. ถูกทั้ง ข. และขอ ค. 

 
50) เมือ่ตัวแทนประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนญุาตประสงคจะอทุธรณคําส่ังนายทะเบียนจะตองอุทธรณตอผูใด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ค. คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
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1)  นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต และไดเก็บเบีย้ประกันภัยจากผูเอาประกันภัยสงใหบริษัททุกเดือนโดยไม
บกพรอง มอียูคร้ังหนึ่งมารดาของ นาย ก. เกิดเจ็บปวยและเขารักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล นาย ก. จึงไดนํา
เงินเบี้ยประกันของผูเอาประกันภัยที่ชําระมาไปใชจายเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลมารดาของตน แต 
นาย ก. ก็ไดนําเงินมาคนืใหกับบริษัทครบถวน ภายในชวงเวลาผอนผัน 30 วัน และไดบอกกับผูเอา
ประกันภัยใหทราบเร่ืองดังกลาวในภายหลัง ถามวาการกระทําของ นาย ก.  
ถูกหรือผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต 

ก. ถูก เพราะ นาย ก. ประพฤติตนอยูในศีลธรรมมคีวามกตัญูตอมารดา 
ข. ถูก เพราะ นาย ก. เปนคนมคีุณธรรมและความรับผิดชอบโดยไดนําเงินมาจายคืนใหกับบริษัท

ครบถวนภายในชวงระยะเวลาผอนผันและไดบอกเร่ืองดังกลาวใหผูเอาประกันภัยไดทราบภายหลัง 
ค. ผิด เพราะ นาย ก. เปนคนไมซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย และบริษัท 
ง. ผิด เพราะ นาย ก. แจงใหผูเอาประกันภัยไมไดแจงใหบริษัททราบ 

 
2) ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนประกันชีวิต ทานควรปฏิบติัดังนี้ 

ก. ไมควรใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิของตน ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชนของบริษัท 
ข. รวมกับผูเอาประกันภัยปกปดความจริงเร่ืองสุขภาพ เพ่ือจะไดมีการตกลงการทําประกันชีวิตกับ

บริษัทได 
ค. หากผูเอาประกันภัยไมไดสอบถามถึงสิทธิและหนาที่ของตน ก็ไมจําเปนตองช้ีแจงเพราะอาจทาํใหเกิด

ความรําคาญ 
ง. ใหการบริการผูเอาประกันภัยอยางสม่ําเสมอและช้ีแจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหนาที่เพ่ือ

รักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 
 
3) นาย ก. เปนตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง ไดทราบวาบริษัทประกันชีวิตทีต่นเปนตัวแทนฯ มีปญหา

ขาดสภาพคลองเปนการช่ัวคราวและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กําลังเรงรัดใหปรับปรุงแกไขในฐานะการเงิน นาย ก. ทราบวานาย ข. เพ่ือนของตนกําลังจะทําประกันชีวิตกับ
บริษัทนี้ จึงรีบแจงใหทราบ การกระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะเปนขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
ข. ไมผิด เพราะตัวแทนฯ ตองมีความซ่ือสัตยสุจริตตอผูเอาประกันชีวิต 
ค. ผิด เพราะนาย ก. ไมซ่ือสัตยสุจริต ตอบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด 
ง. ผิด เพราะขอมูลดังกลาวตองถือเปนความลับอันมคิวรเปดเผยของบริษัทฯ 

 
4) เพราะเหตุใดการเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคญั เพ่ือการพิจารณารับ

ประกันภัยหรือเพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม เปนหนึ่งในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต 
ก. เพราะขอมูลที่เปนสาระสําคญัของผูเอาประกันภัย เชน ประวัติสุขภาพ เปนขอมูลที่จําเปนสําหรับ

การพิจารณาของบริษัทวาจะรับประกันภัยหรือไม และจะกําหนดอตัราเบี้ยประกันภัยอยางไร 
ข. การชวยเหลือปกปดความจริงอนัเปนสาระสําคญัของผูเอาประกันภัย หากบริษัททราบความจริงใน

ภายหลังอาจใชสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม ทาํใหลูกคาไมไดประโยชน จากการทาํประกันชีวิต 
ค. การชวยปกปดขอมูล เพียงเพ่ือหวังคาบําเหน็จเปนการไมซ่ือสัตยทั้งตอตัวแทนเอง ตอผูเอาประกันภัย 

และตอบริษัท และทําลายภาพพจนของธุรกิจโดยสวนรวม 
ง. ถูกทุกขอ 
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5) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดชักชวนนาย ข. ทําประกันชีวิต เมือ่นาย ข. ตกลงทําประกันชีวิตดวยแลว 
นาย ก. เห็นวาถานาย ข. ซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมการประกันอบุัติเหตุและคารักษาพยาบาลดวยก็จะเปน
ประโยชนมากย่ิงข้ึน จึงไดพยายามโนมนาวและจูงใจใหนาย ข. เห็นวาจะไดรับความคุมครองทีส่มบูรณ
ครบถวน และเปนการเลือกทีฉ่ลาดคุมคาเพราะจายเงินเพ่ิมอีกเพียงเล็กนอยเทานั้น ในที่สุดนาย ข. ซ่ึงเดิม
ไมตองการซ้ือเพ่ิม เพราะเห็นวาตนมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหเบิกจายไดอยูแลวรวมทั้งไมแนใจวาจะมี
ความสามารถในการจายเบีย้ประกันภัยหรือไม ก็เลยตัดสินใจซ้ือสัญญาแนบทายเพ่ิมเติมดังกลาว ทานคดิ
วาการกระทําของ นาย ก. ถูกตองหรือไม 

ก. ถูกตอง เพราะเปนการทําเพ่ือผลประโยชนของนาย ข. โดยใหซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมการประกัน
อุบติัเหตุและการประกันคุมครองคารักษาพยาบาลแนบทายกรมธรรมหลักดวยเพ่ือใหมคีวาม
คุมครองสมบูรณครบถวน 

ข. ไมถูกตอง เพราะนาย ข. มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลอยูแลว 
ค. ถูกตอง เพราะสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่นาย ข. เบิกจายไดอาจไมเพียงพอ 
ง. ไมถูกตอง เพราะ นาย ก. ควรตองคํานึงถึงความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของนาย ข. ดวย 

 
6) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตตองการทําผลงานใหไดตามเปาภายใน 3 เดือน จะไดเล่ือนตําแหนงจึงทําการ

ชักชวนลูกคาดวยการลดเบี้ยประกันภัยให ถาตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตในชวงเวลา 3 เดือน นั้น การกระทําเชนนี ้
ก. ไมผิด เพราะผูเอาประกันภัยไมเสียประโยชน 
ข. เหมอืนขอ ก. อกีทั้งนาย ก. ก็ไดผลประโยชนดวย 
ค. ผิด เพราะเปนการลดเบีย้ประกันภัย เพ่ือจูงใจใหซ้ือประกันชีวิต 
ง. เหมือนขอ ค. อีกทั้งถือวาเปนการไมซ่ือตอตนเองดวย 

 
7) ทานคดิวาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตขอใดทีแ่สดงใหเห็นวาตัวแทนประกันชีวิตมีความ

ซ่ือสัตยและรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 
ก. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคญั เพ่ือการพิจารณารับประกันภัย

หรือเพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม 
ข. ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหม หากทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน 
ค. ไมเสนอแนะผูขอทําประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนอืเง่ือนไขแหงกรมธรรม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
8) นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ช. จํากัด นาย ก. ไดชักชวนใหนาย ข. ทําประกันชีวิต นาย ข. 

บอกวาขณะนี้ นาย ค. ไดเสนอแบบประกันชีวิตของอีกบริษัทใหตนเลือกเชนเดียวกัน ขณะนี้กําลังพิจารณา
ในรายละเอยีดเพ่ือตัดสินใจ นาย ก. ทราบวาบริษัททีน่าย ค. กลาวถึงนั้นเปนบริษัทที่เพ่ิงเปดใหม นาย ก. 
จึงบอกนาย ข. วา การทําประกันภัยและการเลือกบริษัทควรพิจารณาถึงการใหบริการที่จะไดรับดวย เพราะ
ขณะนี้บริษัทดังกลาวยังไมมีระบบการใหบริการทีม่ีประสิทธิภาพ และตัวแทนฯ ประกันชีวตทีม่ีคุณภาพ 
ประสบการณก็มีนอย จึงอาจจะไมไดรับการบริการทีดี่เทาบริษัท ช. ทีต่นเปนตัวแทนฯ ทานคิดวาขอใด
ถูกตองที่สุด 

ก. นาย ก. เปนตัวแทนฯ ทีดี่มีจรรยาบรรณ เพราะการประกันชีวิตเปนธุรกิจบริการ จึงอธิบายใหผูเอา
ประกันภัยพิจารณาคุณภาพการบริการทั้งกอนและหลังการขายกอนที่จะตัดสินใจทําประกันภัย 

ข. นาย ก. เปนตัวแทนฯ ทีดี่ เพราะมีขอมูลขาวสารของคูแขง ทําใหไดเปรียบคูแขงในการเสนอขายประกันภัย 
ค. นาย ก. เปนตัวแทนฯ ที่ไมมีจรรยาบรรณ เพราะกลาวรายทับถมบริษัทอืน่ 
ง. นาย ก. เปนตัวแทนฯ ที่ไมมีจรรยาบรรณ เพราะกลาวรายทับถมตัวแทนฯ และบริษัทอื่น 
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9) หากทานสอบผานไดเปนตัวแทนประกันชีวิต ทานคดิวาจําเปนหรือไมทีท่านจะตองหาความรูเก่ียวกับ       

การประกันชีวิตเพ่ิมเติม 
ก. ไมจําเปน เพราะตอไปจะทาํหนาที่ขายประกันชีวิตอยางเดียว 
ข. ไมจําเปน เพราะเมือ่สอบผานแลวแสดงวามคีวามรูเพียงพอแลว 
ค. จําเปน เพราะควรจะมีความรูใหกวางขวางและขาวสารทีท่ันสมยัจะไดอธิบายลูกคาได 
ง. จําเปน เพราะตองการเขาสังคม 

 
10) การ “ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม”ถูกกําหนดใหเปนขอหนึ่งในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต 

ในขอตอไปนีท้านคิดวาอะไรคอืเหตุผลที่ถูกตองและสําคญัที่สุดในการกําหนดจรรยาบรรณดังกลาว 
ก. เพ่ือใหตัวแทนประกันชีวิตต้ังอยูในคุณธรรมและปลอดจากภัยพิบติัตาง ๆ ทีอ่าจจะเกิดข้ึนในการ

ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ข. เพ่ือใหตัวแทนประกันชีวิตมีภาพพจนที่ดี เปนทีน่าเช่ือถือและยอมรับจากบคุคลทั่วไป ทาํใหมีโอกาส

ในการหาลูกคาไดมากข้ึน 
ค. เพราะการประกันภัยเปนการขาย  “ คํามั่นสัญญา ” ในอนาคต ความเช่ือมัน่ไววางใจในตัวแทน

ประกันชีวิต เนือ่งจากตัวแทนฯเปนผูต้ังมัน่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม จึงเปนคุณลักษณะที่
สําคญัที่จะทําใหตัวแทนฯ กาวหนาในอาชีพ 

ง. ที่กลาวมาเปนเหตุผลที่ถูกตองทุกขอ 
 
11) นาย ก. จะเอาประกันชีวิต นาง ข. ซ่ึงเปนภรรยา โดยระบุให นาย ก. เปนผูรับประโยชน ตอมา นาย ก. ได

หยาขาดจากนาง ข. และนาง ข. ประสบอุบติัเหตุเสียชีวิต นาย ก. จะไดรับเงินผลประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยหรือไม 

ก. ไมได เพราะไดหยาขาดกันแลว 
ข. ไมได เพราะ นาย ก. ไมมีสวนไดเสียในชีวิต นาง ข.  
ค. ไดรับ เพราะเสียชีวิตดวยอุบติัเหตุ 
ง. ไดรับเงินผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย เพราะ นาย ก. มีสวนไดเสียในชีวิต นาง ข.    

ในขณะที่ทําสัญญาประกันภัย 
 
12)  ขอใดตอไปนี้ ที่บริษัทประกันชีวิตไมตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัย เมือ่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 

ก. ผูเอาประกันภัยฆาตัวตายในปที่ 2 นบัแตวันทําสัญญา 
ข. ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตดวยอุบติัเหตุในระยะเวลารอคอย 
ค. ผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
ง. ถูกทุกขอ 

 
13) นาย ก. ทาํประกันชีวิต ประเภทอตุสาหกรรม ทําสัญญาเมือ่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน 

เดือนละ 800 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 90,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอบุัติเหตุ 90,000 บาท ตอมา
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 นาย ก. เสียชีวิตดวยโรคความดันโลหิตสูงจากเหตุการณนี ้

ก. บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทีผู่เอาประกันภัยไดชําระไปแลวทั้งหมดแกผูรับประโยชน 
เพราะอยูในชวงระยะเวลารอคอย 

ข. บริษัทจายคาสินไหมทดแทน 180,000 บาท 
ค. บริษัทจายคาสินไหมทดแทน 90,000 บาท 
ง. บริษัทไมตองจายเงินและไมตองคนืเบีย้ประกันภัยที่ไดชําระไปแลว เพราะอยูในชวงระยะเวลาฃรอคอย 
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14) การประกันชีวิตแบบใดที่เนนความคุมครองการเสียชีวิตของผูเอาประกันภัยภายในกําหนดระยะเวลาใด 
เวลาหนึ่งโดยไมมีสวนของการออมทรัพย 

ก. แบบช่ัวระยะเวลา 
ข. แบบตลอดชีพ 

ค. แบบสะสมทรัพย 
ง. แบบบํานาญ 

 

15) นาย ก. ซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาล และศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต โดยซ้ือ
ผลประโยชนคาหองและคาอาหาร 1,000 บาทตอวัน (สูงสุดไมเกิน 45 วัน) ตอมา นาย ก. เจ็บปวยตองเขา
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไขดวยโรคไขขออักเสบเปนระยะเวลา 35 วัน หลังจากนัน้ 30 วัน 
นาย ก. ก็เขามารักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคปอดและอยูอกี 20 วัน ในกรณีเชนนีบ้ริษัทจะจายเงินคา
หองและคาอาหารใหแก นาย ก. ทั้งสองคร้ังรวมเปนจํานวนเทาใด 

ก. 35,000 บาท 
ข. 45,000 บาท 
ค. 55,000 บาท 
ง. ระหวาง 35,000 บาท ถึง 55,000 บาท ข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัท 

 

16) สัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการเสียชีวิตเนือ่งจากอบุัติเหตุ จะใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัยในลักษณะใด 
ก. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบติัเหตุ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนือ่งจากอุบัติเหตุ 
ข. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบติัเหตุ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนือ่งจากอุบัติเหตุทุกกรณี 
ค. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบติัเหตุ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเนือ่งจากอุบัติเหตุและไมไดอยูใน

ขอยกเวนของการประกันอบุัติเหตุ 
ง. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบติัเหตุ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตจากโรคภัยไขเจ็บ 

 

17) การพิจารณารับประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาปจจัยอะไรบาง 
ก. นิสัยและพฤติกรรมสวนตัว 
ข. ประวัติสุขภาพ 

ค. ฐานะการเงิน 
ง. ถูกทุกขอ 

 

18)  ขอใดไมมผีลตอการกําหนดอตัราเบี้ยประกันภัย 
ก. อตัราคาใชจาย 
ข. อตัรามรณะ 

ค. การกูเงินโดยมีทรัพยสินจํานอง 
ง. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

19) โดยปกติเบี้ยประกันชีวิตทีบ่ริษัทเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัย 
ก. สูงข้ึนทุกป 
ข. สูงข้ึนในระยะแรก และลดลงในระยะปลาย 

ค. คงที่ทุกป 
ง. แลวแตอตัราใหมทีบ่ริษัทอาจเปล่ียนแปลง 

 

20) ถาผูเอาประกันภัยไมมคีวามสามารถจะชําระเบีย้ประกันภัยงวดตอไป หลังจากที่ชําระเบีย้ประกันภัยไปแลว         
เปนเวลา 4 ป ถาผูเอาประกันภัยมาปรึกษาทานในฐานะที่เปนตัวแทนประกันชีวิต ทานจะแนะนําผูเอาประกันภัย
อยางไร 

ก. ขอยกเลิกกรมธรรมเพ่ือรับมลูคาใชเงินสําเร็จคืนในกรณีทีไ่มตองการความคุมครอง 
ข. ขอเปล่ียนกรมธรรมเปนแบบกรมธรรมใชเงินสําเร็จ ในกรณีที่ยังตองการความคุมครองอยู      

โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลง 
ค. ขอกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกันโดยคํานวณจากจํานวนเงินคงเหลือในมูลคาขยายเวลา        

และเสียดอกเบีย้ในอตัรารอยละ 8 ตอป 
ง. ขอเปล่ียนกรมธรรมเปนแบบมูลคาเวนคืนเงินสด โดยกรมธรรมมคีวามคุมครองอยูเทาจํานวนเงิน

เอาประกันภัยเดิม แตระยะเวลาลดลง 
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21)  ผูรับประโยชนของผูเอาประกันภัยรายหนึ่งไดไปติดตอขอรับเงินกรณีผูเอาประกันภัยถึงแกกรรมปรากฏวา
บริษัทไดแจงวากรมธรรมส้ินสุดระยะเวลาขยายไปแลว 3 เดือน บริษัทไมตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัย
ใหหมายความวา 

ก. ผูเอาประกันภัยไดเวนคืนกรมธรรมขอรับเงินสดคืนไปเปนเวลา 3 เดือนแลว 
ข. ผูเอาประกันภัยไดเปล่ียนกรมธรรมเปนแบบใชเงินสําเร็จและส้ินสุดระยะเวลาความคุมครองไปแลว 3 เดือน 
ค. ผูเอาประกันภัยไดเปล่ียนกรมธรรมเปนแบบขยายเวลา และส้ินสุดระยะเวลาความคุมครองไปแลว 3 เดือน 
ง. ผูเอาประกันภัยขาดชําระเบี้ยประกันภัยเกินระยะเวลาผอนผันไปแลว 3 เดือน 

 
22) การประกันชีวิตประเภทสามญั มีระยะเวลาผอนผันก่ีวัน 

ก. 15 วัน 
ข. 31 วัน 

ค. 60 วัน 
ง. 120 วัน 

 
23) ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกันโดยชําระเบีย้ประกันภัยและดอกเบี้ยเงินกูสม่ําเสมอ     

ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ผูรับประโยชนจะ 
ก. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินเอาประกัน หักดวยยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกูที่จายไปทั้งหมด 
ข. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย หักดวยหนี้สินทีผู่กพันตามกรมธรรมนัน้ 
ค. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินที่กูไป 
ง. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินที่กูไป หักดวยดอกเบี้ย 

 
24) ผูเอาประกันภัยสามารถเปล่ียนแบบกรมธรรมประกันภัยจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่งไดหรือไม 

ก. ไมได เพราะตองไดรับอนุมติัจากนายทะเบยีนเปนรายๆ 
ข. ไมได เพราะเบี้ยประกันภัยแตละแบบไมเทากัน 
ค. ได โดยไดรับความยินยอมจากบริษัท 
ง. ได แตตองใหกรมธรรมมมีูลคาตามกรมธรรม 

25) การเปล่ียนผูรับประโยชน จะยังไมมผีลบังคับจนกวาไดรับความเห็นชอบจากบริษัท ผูรับประโยชนดังกลาว
จะเปนบุคคลใดบาง 

ก. บิดา มารดา ของผูเอาประกันภัย 
ข. สามี ภรรยา ของผูเอาประกันภัย 

ค. บุตร ของผูเอาประกันภัย 
ง. ใครก็ไดตามที่ไมใชในขอ ก. ข. และ ค. 

 
26) ในใบคําขอเอาประกันชีวิต หากผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง กลาวคอื อายุที่

แทจริง 62 ป แตผูเอาประกันภัยแถลงอายุ 60 ป ซ่ึงอตัราเบี้ยประกันภัยแบบดังกลาวจะรับประกันชีวิต
สูงสุดเพียงอายุ 60 ปถาบริษัทสามารถสืบทราบภายใน 3 ป บริษัทจะดําเนินการอยางไร 

ก. ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. กรมธรรมมีผลบังคับตามปกติ 

ค. บอกเลิกสัญญาประกันภัย และคืนเบีย้ประกันภัย 
ง. เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพ่ิม 

 
27) บิดาทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ป ใหบุตร โดยบุตรเปนผูเอาประกันภัย และ
บิดาเปนผูชําระเบีย้ประกันภัยคร้ังเดียว เปนเงิน 120,000 บาท อยากทราบวาบิดาสามารถนําคาเบีย้ประกันภัยนี้
ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาไดหรือไม 

ก. ไมได 
ข. ได เปนเงิน 100,000 บาท 

ค. ได เปนเงิน 120,000 บาท 
ง. ได เปนเงิน 50,000 บาท 
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28) ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเก่ียวกับการใชสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรมทีซ้ื่อผานทางโทรศัพท(Free Look) 
ก ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรม ไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับกรมธรรม (Free Look Period) 

โดยทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรับเบี้ยประกันภัยคนืทั้งหมด 
ข ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรม ไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับกรมธรรม (Free Look Period) 

โดยทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรับเบี้ยประกันภัยหลังหักคาตรวจ
สุขภาพ และหักคาใชจายอืน่อกี 500 บาทออกแลวคืน 

ค ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรม ไดภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับกรมธรรม (Free Look Period) 
โดยทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรับเบี้ยประกันภัยคนืทั้งหมด 

ง ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรม ไดภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับกรมธรรม (Free Look Period)  
โดยทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิก และไดรับเบี้ยประกันภัยหลังหักคาตรวจสุขภาพ และ
หักคาใชจายอื่นอีก 500 บาทออกแลวคืน 

 
ขอความ 3 

ใชโจทยขางลางนี้ในการตอบคาํถาม 
นาย ก. ไดทําประกันชีวิต ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย 15/10 ชําระเบีย้ประกันภัยรายป ปละ 4,000 
บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว 3 ป ตารางมูลคากรมธรรม
ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สําหรับส้ินปกรมธรรมที่ 3 มมีูลคาเวนคืนเงินสดเทากับ 110 บาท  
มูลคาใชเงินสําเร็จเทากับ 218 บาท และมีการขยายเวลาเทากับ 12 ป และมีเงินสะสมทรัพยเมือ่ครบกําหนด 
อีก 164 บาท 

29)  นาย ก. ตองการหยุดชําระหนี้เบีย้ประกันภัย ณ ส้ินปกรมธรรมที่ 3 จึงแสดงเจตนาไปยังบริษัทวาตองการ
เปล่ียนเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ นาย ก. จะไดรับตามกรมธรรมมีจํานวนเทาใด 

ก. 21,800 บาท 
ข. 16,400 บาท 

ค. 11,000 บาท 
ง. 100,000 บาท 

 
30) นาย ก. ตองการเลิกสัญญาประกันภัย ณ ส้ินปกรมธรรมที่ 3 จะไดรับเงินเปนจํานวนเทาใด 

ก. 4,000 บาท 
ข. 100,000 บาท 

ค. 11,000 บาท 
ง. 16,000 บาท 

 
31) นางน้ําไดทําประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ระบุนาง

นาเปนผูรับประโยชน ซ่ึงนางนาไดรับกรมธรรมชีวิต และแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาเปน
หนังสือไปยังบริษัทนัน้แลว ตอมาปรากฏวานางนาเสียชีวิต และตอมานางน้ําไดเสียชีวิตลง สิทธิในเงินตาม
สัญญาประกันชีวิตจะตกเปนของใคร 

ก. ตกทอดเปนทรัพยมรดกไปยังทายาทของนางนา 
ข. ตกทอดเปนทรัพยมรดกไปยังทายาทของนางน้ํา 
ค. ตกทอดเปนทรัพยมรดกแกทายาทนางนาและนางน้ํา 
ง. ไทตกทอดเปนทรัพยมรดกจนกวาจะมีการแตงต้ังผูจัดการมรดกโดยคําส่ังศาล 

 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 3  หนา 7 จาก 9 

32) นายจันทร เปนตัวแทนประกันชีวิต นายอังคาร เปนนายหนาประกันชีวิต ทั้งสองเปนเพ่ือนสนทิและรักใคร
กันมาก นายจันทร ไดชักชวนใหนายอังคาร ทําประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง โดยนายจันทร 
เปนผูชําระเบีย้ประกันภัยและเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต เมือ่ นายอังคาร ตาย นายจันทร 
จะไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิตนั้นหรือไม 

ก. ได เพราะนายจันทร มีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
ข. ไมได เพราะนายจันทร ไมมสีวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
ค. ได เพราะนายจันทร เปนเพ่ือนรักของ นายอังคาร 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
33) สัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนเมื่อใด 

ก. เกิดข้ึนเมือ่ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยแลว 
ข. เกิดข้ึนเมือ่ผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยตามคําเสนอของผูเอาประกันภัย 
ค. เกิดข้ึนเมือ่ผูเอาประกันภัยตกลงรับขอเสนอของบริษัท ที่ขอเพ่ิมเบีย้ประกันภัย 

ในกรณีที่เปนภัยตํ่ากวามาตรฐาน (Substandard) 
ง. ถูกเฉพาะขอ ข. และ ค. 

 
 
 
 
34) กรณีผูขอเอาประกันภัยไดเสนอขอเอาประกันภัยดวยวาจา แตผูรับประกันภัยตกลงสนองรับคําเสนอและ

ออกกรมธรรมประกันภัยพรอมลงลายมอืช่ือตัวแทนของผูรับประกันภัยใหไวเปนหลักฐาน ตอมาผูเอา
ประกันภัยไมจายคาเบีย้ประกันภัยตามวัน เวลาที่กําหนด ผูรับประกันภัยจะฟองรองขอบังคับใหจายคาเบีย้
ประกันภัยไดหรือไม 

ก. ได เพราะมีกรมธรรมประกันภัยเปนหลักฐานและมีการลงลายมอืช่ือเรียบรอย 
ข. ได เพราะเปนสัญญาตางตอบแทนทีแ่ตละฝายตองมหีนี้ที่จะตองปฏิบติัตอกัน 
ค. ไมได เพราะยังไมมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
ง. ไมได เพราะผูรับประกันภัยยังไมมีหนังสือทวงถามไปยังผูเอาประกันภัย 

 
35) ในสัญญาประกันชีวิต ผูทีม่ีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย คอืบคุคลใด 

ก. ผูรับประโยชน 
ข. ผูเอาประกันภัย 

ค. ผูรับประกันภัย 
ง. ตัวแทนประกันชีวิต 

 
36) ตามสัญญาประกันภัย เงินทีผู่เอาประกันภัยตองสงใหกับผูรับประกันภัย เรียกวาอยางไร 

ก. คาสินไหมทดแทน 
ข. ดอกเบีย้ 

ค. เบีย้ประกันภัย 
ง. คาธรรมเนียม 
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37) สามีทําประกันชีวิตภรรยาไว ตอมาสามีไดหยาขาดกับภรรยา แตก็ยังคงชําระเบีย้ประกันภัยจนครบกําหนด
สัญญา โดยมิไดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการหยารางใหบริษัททราบ เมือ่บริษัททราบความจริงในภายหลังจะ
ปฏิเสธการใชจํานวนเงินตามสัญญาไดหรือไม 

ก. ได เพราะสวนไดเสียหมดไปในระหวางสัญญา 
ข. ได โดยคืนเบีย้ประกันภัยทั้งหมดใหสาม ี
ค. ไมได เพราะถือวาสามมีีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยขณะทําสัญญา 
ง. ไมได เพราะบริษัทละเลยไมสอบสวนจนเวลาลวงเลยไปจนครบกําหนดอายุสัญญา 

 
38) นายสมบติั เอาประกันชีวิตตนเองไว โดยใหนายสุขใจและนายเสมอ เปนผูรับประโยชนคนละคร่ึง ตอมา

ปรากฏวานายสุขใจ ถึงแกความตายกอนนายสมบัติ นายสมบัติ มิไดแจงบริษัทขอแกไขเปล่ียนแปลงผูรับ
ประโยชนและนายเสมอแสดงเจตนาวาประสงคจะรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย เมือ่นายสมบัติตาย 
บริษัทตองจายเงินเอาประกันชีวิตอยางไร 

ก. จายใหนายเสมอ ทั้งหมดตามกรมธรรมมาตรฐาน 
ข. จายใหนายเสมอ คร่ึงหนึ่ง อีกคร่ึงหนึ่งจายใหทายาทของนายสุขใจ 
ค. จายใหนายเสมอ คร่ึงหนึ่ง อีกคร่ึงหนึ่งจายใหทายาทนายสมบติั 
ง. จายไดทั้ง 3 กรณี ข้ึนอยูกับบริษัทเลือกจายใหเกิดความรวดเร็วและสะดวก 

 
39) ถาผูรับประโยชน ตามสัญญาประกันชีวิตถึงแกมรณะกอนผูเอาประกันภัย สัญญาประกันชีวิตจะเปนอยางไร 

ก. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆะ  
ข. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆียะ 
ค. สัญญาประกันชีวิตไมมีผลผูกพันคูสัญญา 
ง. สัญญาประกันชีวิตยังคงมผีลบังคับโดยสมบูรณ โดยผูเอาประกันภัยอาจแจงขอเปล่ียนแปลง 

ผูรับประโยชนใหมได 
40) ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะมีสิทธ์ิสมบูรณตามสัญญาประกันภัย โดยที่ผูเอาประกัน          

ไมอาจเปล่ียนแปลงผูรับประโยชนได 
ก. เมือ่ผูเอาประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหผูรับประโยชนแลว 
ข. เมือ่ผูรับประโยชนไดแสดงเจตนาเปนหนังสือไปยังผูเอาประกันภัยแลว 
ค. เมือ่ผูรับประโยชนไดแสดงเจตนาเปนหนังสือไปยังผูรับประกันภัยแลว 
ง. ขอ ก. และขอ ค. รวมกัน 

 
41) การวางหลักทรัพยในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตนัน้ เพ่ือวัตถุประสงคใด 

ก. ใหรัฐบาลยืมไปใชเปนหนีค้าภาษีอากร 
ข. ใหเจาหนี้ของบริษัทยึดไปใชหนี้เมือ่มีหนี้สิน 
ค. เปนหลักประกันแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนในอนัที่จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้อืน่ 
ง. เพ่ือจายคืนผูถือหุนของบริษัทกอนใครอืน่ เมือ่ผูถือหุนของบริษัทประกันชีวิตรองขอ 

 
42) ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตมอีายุใชไดถึงเมื่อใด สําหรับการออกใบอนญุาตในคร้ังแรก 

ก. ตลอดชีพ 
ข. หนึ่งปนับจากวันทีอ่อกใบอนญุาต 

ค. สองปนบัจากวันทีอ่อกใบอนญุาต 
ง. สามปนบัจากวันทีอ่อกใบอนญุาต 
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43) นายใจ ไดรับคําส่ังนายทะเบียนเพิกถอนใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิต เมื่อวันที ่1 กันยายน 2551 
นายใจมีความประสงคจะอุทธรณคําส่ังดังกลาว จะตองอุทธรณภายในวันที่เทาใด 

ก. 16 กันยายน 2551 
ข. 1 ตุลาคม 2551 

ค. 31 ตุลาคม 2551 
ง. 30 พฤศจิกายน 2551 

 

44) ตัวแทนประกันชีวิตสามารถกระทําการใดตอไปนี้ได โดยไมจําตองไดรับมอบอํานาจจากบริษัทประกันชีวิต 
ก. รับเบีย้ประกันภัย 
ข. ทําสัญญาประกันชีวิต 
ค. จายเงินเอาประกันใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยน 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

 

45) นางสาวฟา ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตคร้ังแรก เมือ่วันที่ 3 กันยายน 2551 ดังนี้ ใบอนุญาต
เปนตัวแทนประกันชีวิตของนางสาวฟาจะมอีายุถึงเมือ่ใด 

ก. วันที่ 31 กันยายน 2552 
ข. วันที่ 2 กันยายน 2552 

ค. วันส้ินปปฏิทินของปทีอ่อกใบอนญุาต 
ง. หาป นบัแตวันออกใบอนุญาต 

 

46) หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทนประกันชีวิตทําสัญญาประกันชีวิตในนามของบริษัทประกันชีวิตตองทาํตาม
แบบทีผู่ใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง. นายทะเบียน 

 

47) ขอใดไมถือวาเปนกองทนุประกันชีวิต 
ก. เงินที่บริษัทประกันชีวิตตองนาํสงเขากองทุนประกันชีวิต 
ข. เงินที่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิตตองนาํสงเขากองทนุประกันชีวิต 
ค. ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนประกันชีวิต 
ง. เงินสนับสนนุจากรัฐบาล 

 

48) กรณีใดที่รัฐมนตรีอาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
ก. บริษัทหยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไมมีเหตุอนัควร 
ข. บริษัทประวิงการจายคาสินไหมทดแทน 
ค. การที่บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอไปจะทาํใหเกิดความเสียหายตอผูเอาประกันภัย 
ง. ถูกทุกขอ 

 

49) หากตัวแทนประกันชีวิตไมแสดงใบอนญุาตการเปนตัวแทนทุกคร้ังทีม่ีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญา
ประกันชีวิตหรือรับเบีย้ประกันภัยในนามบริษัทประกันชีวิตตองมีโทษ ดังนี ้

ก. ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท 
ข. ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ค. ปรับไมเกินสามหมืน่บาท 
ง. ปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท 

 

50) หากเงินกองทนุของบริษัทประกันชีวิตลดลงตํ่ากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไว บริษัทประกันชีวิตตองเสนอ
โครงการเพ่ือแกไขฐานะเงินกองทุน ภายใน 30 วันนับแตเมื่อใด 

ก. ไดรับแจงจากนายทะเบยีน 
ข. วันทีผู่สอบบัญชีตรวจพบ 
ค. บริษัทประกันชีวิตตรวจพบ 
ง. ถูกทุกขอ 
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ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 4 
1) นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง  มีความสามารถในการเสนอขายกรมธรรม

ประกันชีวิตไดตรงตามเปาหมายของบริษัทเปนประจําและตอเนือ่งมาโดยตลอดจนไดช่ือวาเปนตัวแทนดีเดน
ของบริษัททกุป  แตแลวเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดก็เกิดข้ึน  นาย  ก.  ประสบอุบติัเหตุตองนอนรักษาตัวอยู
เกือบ  2  เดือน  ทําใหไมสามารถออกไปเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตได  ภรรยา  นาย  ก.  ซ่ึงเปนตัวแทน
ประกันชีวิต  เกรงวาสามีจะเสียงานและไมประสงคจะใหผูทาํประกันภัยตองรอนานเพราะขาดการติดตอ  จึงได
ขอรายช่ือผูที่สนใจจะทําประกันภัยจากสามี  และไดชวยเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตใหกับสามีซ่ึงนอนปวย  
จนกระทั่งสามีหายและดําเนินการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตไดตามปกติ  ทานคดิวาการกระทําของสามี
และภรรยาคูนี้เปนอยางไร 

ก. ไมมีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย  และเพ่ือนรวมอาชีพ 
ข. ไมมีความซ่ือสัตยตอบริษัทประกันภัย 
ค. ไมมีความซ่ือสัตยตอบริษัทประกันภัย  เพ่ือนรวมอาชีพและผูเอาประกันภัย 
ง. ไมมีความซ่ือสัตยตาเพ่ือนรวมอาชีพ 

 

2) ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนประกันชีวิต  ขอใดตอไปนี้ทานไมพึงกระทํา 
ก. กรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตโดยไมไดสอบถามขอมลู 
ข. บอกผูเอาประกัยภัยวาจะมาบริการเก็บเงินคาเบีย้ประกันชิวิตดวยตนเองทุกงวดแตบางทีก็ลืม 
ค. ลดเบีย้ประกันชีวิต  เพ่ือชวยเหลือผูเอาประกันภัยที่มีรายไดนอยใหไดทาํประกันชีวิต 
ง. ไมพึงกระทําทั้งขอ  ก.  ข.  และ  ค. 

 

3) นาย  ก.  ทําประกันชีวิตไวกับ  นาย  ข.  ตอมาเมื่อครบปแลว  นาย  ข.  จึงเรียกเงินเบีย้ประกันชีวิตปสองจาก
นาย  ก.  แตเนือ่งจาก  นาย  ก.  กําลังมีปญหาเร่ืองหนีสิ้นอนัเกิดจากการลงทุนผิดพลาด  และยังไมสามารถ
ชําระเงินไดในขณะนั้น  นาย  ข.  จึงนําเร่ืองมาบอกแกบริษัทประกันชีวิตเพ่ือขอขยายเวลาชําระเบี้ยประกันชีวิต  
ดังนี้  นาย  ข.  กระทําผิดจรรยาบรรณตัวแทนหรือไม 

ก. ผิด  เพราะนาย  ข.  นําเร่ืองความผิดพลาดของ  นาย  ก.  มาบอกแกผูอื่น 
ข. ผิด  เพราะนาย  ก.  ไมชําระเบี้ยประกันตามกําหนดเปนความผิดของ  นาย  ก.  เอง 
ค. ไมผิด  เพราะเปนเร่ืองปกติทีตั่วแทนจะหาทางแกปญหาใหผูเอาประกันภัย 
ง. ไมผิด  เพราะบริษัทประกันชีวิตไมใชบคุคลภายนอก 
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4) นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิต  ไดชักชวนใหเพ่ือนบานช่ือ  นาย  ข.  ทําประกันชีวิต  นาย ก.  รูวา นาย  ข.  
ปวยเปนโรครายแรงในระยะเร่ิมตน  ซ่ึงนาย  ข.  ไมเคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล  แตมีเพ่ือนบานที่เปนหมอ
ชวยตรวจรักษาและส่ังยาใหโดยไมมีหลักฐานการตรวจรักษา  นาย  ก.  รูดีวาผูปวยเปนโรครายแรงบริษัทไม
รับประกันภัย แตรูสึกเห็นใจเพ่ือนบานผูนี้อยางมาก เนือ่งจากมีบุตรอยูถึง 2 คน และภรรยาก็มีรายไดไมมาก
นัก ดังนั้นจึงแนะนาํให นาย ข. ทําประกันชีวิต  และในการกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตที่เก่ียวกับการแถลง
เร่ืองสุขภาพ นาย ก. แนะนาํ นาย  ข. วาไมตองกรอกขอมูลเร่ืองการเปนโรครายแรง  เนือ่งจากเห็นวาไมเคยมี
ประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลและคดิวาการเปนโรครายแรงในระยะเร่ิมตนรักษาและควบคุมไดดวยการทําให
รางกายแข็งแรงอยูเสมอ อีกทั้งตองการชวยเหลือใหเพ่ือนบานไดทาํประกันชีวิต การกระทําของ นาย ก.  เชนนี้
ถูกหรือผิดจรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเพราะอะไร 

ก. ถูก  เพราะวาเปนผูมคีุณธรรม  และชวยเหลือผูมีความทุกข 
ข. ถูก  เพราะวาโรครายแรงระยะเร่ิมตนสามารถควบคุมไดดวยการทํารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ    

ดังนั้น  ถาบริษัทพิจารณารับประกันภัยโดยไมทราบขอเทจ็จริงนี้  สัญญาก็ยังมคีวามสมบูรณ 
ค. ผิด  เพราะวานาย  ก.  รูอยูแลววา  นาย  ข.  ปวยแตไมเปดเผยขอความจริงในสวนที่เปนสาระสําคัญ

เพ่ือการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  หรือเพ่ือความสมบูรณของกรมธรรม 
ง. ผิด  เพราะวานาย  ก.  ไมเปดเผยความลับของนาย  ข.  ตอบริษัททุกๆเร่ือง 

 
5) นาย  ก.  เปนหนี้กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเปนจํานวนมากจึงตองทําการประกันชีวิตที่มีจํานวนเงินเอา

ประกันภัยสูง  ซ่ึงคาดวาอาจจะมปีญหาในการจายคาเบีย้ประกัน  นาย  ข.  ซ่ึงเปนตัวแทนประกันชีวิตในการ
รับประกันชีวิตนี้  ควรแนะนํานาย  ก.  อยางไร 

ก. แนะนําใหนาย  ก.  หารายไดพิเศษเพ่ิมเติมมาจายคาเบีย้ประกัน 
ข. แนะนําใหนาย  ก.  ทําประกันชีวิตตามจํานวนเงินเอาประกันชีวิตที่ตนสามารถจายเบีย้ประกันภัยได 
ค. แนะนําใหนาย  ก.  หาคนรูจักมาชวยจายคาเบี้ยประกันภัย   
ง. แนะนําใหนาย  ก.  ทําประกันชีวิตไปกอน  แลวคอยหาวิธีแกปญหาภายหลัง 

 
6) นาย  ก.เปนตัวแทนประกันชีวิต  ไดชักชวนนาย  ข.  ทําประกันชีวิต  โดยไดเสนอที่จะลดคาบําเหน็จใหนาย  ข.  

 เพ่ือจูงใจใหนาย  ข.  ทําประกันชีวิต  ทานเห็นวาการกระทาํของนาย  ก.  เหมาะสม  ถูกตองหรือไม 
ก. ถูกตอง  เพราะตัวแทนฯ  ตองพยายามจูงใจใหประชาชนมกีารทําประกันชีวิตมากที่สุด 
ข. ไมถูกตอง  เพราะเปนการผิดจรรยาบรรณ  และเปนการกระทําที่เปนการทําลายอาชีพของเพ่ือนรวม

อาชีพคนอื่นๆ 
ค. ไมถูกตอง  เพราะตัวแทนฯ  ไมควรลดคาบําเหน็จใหผูเอาประกันภัยเพ่ือทําประกันภัย 
ง. ถูกทั้ง  ขอ  ข.  และ  ขอ  ค. 

 
7) ขอใดไมใชจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 

ก. มีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย  บริษัท  และเพ่ือนรวมอาชีพ 
ข. ไมกลาวใหรายทบัถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 
ค. แนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิม  เพ่ือทําสัญญาใหม 
ง. หมั่นศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
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8) ในการเสนอขายประกันชีวิตแบบและผลประโยชนของการประกันชีวิตมักไมแตกตางกันมากนัก  ดังนั้น  การที่
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทหนึ่งมักอางวา  แบบและผลประโยชนของบริษัทตนเหนอืกวาบริษัทอื่นนั้น  ทานมี
ความคดิเห็นวาเร่ืองดังกลาวผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด  เพราะเปนเร่ืองปกปดของการแขงขันทางการคา 
ข. ไมผิด  หากพูดความจริง 
ค. ผิด  เพราะกลาวทบัถมบริษัทอืน่ 
ง. ผิด  เพราะไมไดกลาวความจริง 

9) ปจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตเปดใหมเพ่ิมข้ึนอีก  12  บริษัท  ซ่ึงทุกๆบริษัทยอมจะตองแขงขันกันพัฒนารูปแบบ
กรมธรรมประกันชีวิตใหมๆ  ออกมาสูตลาดเพ่ือการแขงขัน  ทานคดิวาขอใดตอไปนี้จึงเปนยุทธวิธีการปรับตัว
ที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต  เพ่ือใหสามารถแขงขันกับตัวแทนอื่นๆได 

ก. ตัวแทนฯตองใหบริการทีดี่ทั้งกอนขายและหลังการขาย 
ข. ตัวแทนฯตองหมั่นศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในวิชาชีพอยูเสมv 
ค. ตัวแทนฯ  ตองวิจัยตลาดเพ่ือชวยใหบริษัทพัฒนากรมธรรมฯ  ใหสอดคลองกับความตองการของ    

ผูเอาประกันภัย 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และขอ  ข. 

10) นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตซ่ึงบริการลูกคาของตนเองดีมาก  แตนาย  ก.  มีนิสัยเจาชู  และมีภรรยา
หลายคน  พฤติกรรมของ  นาย  ก.นีผิ้ดจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. ผิด  เพราะไมไดประพฤติตนอยูในศีลธรรมอนัดีงาม 
ข. ไมผิด  เพราะ  นาย  ก.  ยังใหบริการที่ดีแกลูกคาอยางสม่าํเสมอ 
ค. ไมผิด  เพราะเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวตองแยกออกจากกัน 
ง. ผิด  เพราะเมือ่มีพฤติกรรมเชนนี้  ก็จะมคีาใชจายมาก  อาจเปนผลกอใหเกิดการทุจริตในเร่ืองเงินได 

 
11) การประกันชีวิตตางกับการประกันวินาศภัย  คอื 

ก. การประกันชีวิตจายตามจํานวนเอาประกันภัย  เมือ่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตสวนการประกันวินาศภัย
จายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง  ไมวาจํานวนเงินเอาประกันภัยจะเปนเทาไร 

ข. การประกันชีวิตจายตามจํานวนเอาประกันภัย  เมือ่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตสวนการประกันวินาศภัย
จายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง  แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 

ค.  การประกันชีวิตจายเงินตามเบีย้ประกันที่จายไป  เมือ่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  สวนการประกันวินาศ
ภัยจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงไมวาจํานวนเงินเอาประกันภัยจะเปนเทาไร 

ง. การประกันชีวิตจายตามจํานวนเอาประกันภัย  เมือ่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  สวนการประกันวินาศภัย  
จายคาสินไหมทดแทนตามเบีย้ประกันภัยที่จายไป  แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย  
 

12) การทําประกันชีวิตนัน้  ผูที่จะเอาประกันชีวิตบุคคลอืน่ไดนัน้  จะตองมีสวนไดสวนเสียกับบคุคลใดตอไปนีต้าม
สัญญาประกันภัย 

ก. ผูรับประกันภัย 
ข. ผูรับประโยชน 

ค. ผูเอาประกันภัย 
ง. ขอ  ก.  ข.  และ  ค.  ถูก 

 
13) การประกันชีวิตประเภทใดที่ไมมีการตรวจสุขภาพ 

ก. ประเภทสามญั  ประเภทอุตสาหกรรม 
ข. ประเภทสามญั  ประเภทกลุม   

ค. ประเภทอุตสาหกรรม 
ง. ถูกทั้ง  3  ขอ 

 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 4  หนา 4 จาก 10 

14) การประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรมมีเง่ือนไขใหความคุมครองการประกันชีวิตและประกันอุบติัเหตุใน
กรมธรรมฉบบัเดียวกัน  จะเลือกซ้ือเฉพาะการประกันชีวิตไมไดเพราะเหตุใด 

ก. ผูเอาประกันภัยประเภทนีม้ีโอกาสเกิดอุบติัเหตุสูงมาก 
ข. อตัราเบีย้ประกันภัยประเภทอุตสาหกรรมที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีน  เปนอัตราเบีย้

ประกันภัยที่รวมการประกันชีวิตและการประกันอุบติัเหตุซ่ึงไมมาสามารถแบงแยกได 
ค. การประกันชีวิตประเภทนี้ไมตรวจสุขภาพจึงตองประกันอุบติัเหตุดวย 
ง. ทําใหผูเอาประกันภัยจายเบี้ยประกันภัยตํ่า  แตจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง 
 

15) นาย  ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  และซ้ือความคุมครองการประกันชีวิตและประกันอบุัติเหตุใน
กรมธรรมฉบบัเดียวกัน  จะเลือกซ้ือเฉพาะการประกันชีวิตไมได  เพราะเหตุใด 

ก. เทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. สองเทาของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ค. สามเทาของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. ไมตองจายจํานวนเงินใดๆเลย 

 
16) นาย  ก.  ซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม  โดยมคีาหองและคาอาหาร  500  บาทตอวัน  ( 

สูงสุดไมเกิน  45  วัน )  และสัญญาเพ่ิมเติมคาชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผูปวยในจํานวน  1,000  บาท
ตอวัน  ( สูงสุดไมเกิน  365  วัน )  แนบกับการประกันชีวิต  ตอมา  นาย  ก.  เจ็บปวยและตองเขารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข ในเปนระยะเวลา  200  วัน  ในกรณีนี้บริษัทจะจายผลประโยชนใหแก  
นาย  ก.  เปนจํานวนเทาใด 

ก. 22,500  บาท 
ข. 100,000  บาท 

ค. 172,500  บาท 
ง. 222,500  บาท 

 
17) อาชีพของผูเอาประกันภัยที่แตกตางกันมผีลตอการพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัทหรือไม 

ก. ไมมีผล  เพราะการพิจารณารับประกันชีวิตข้ึนอยูกับสุขภาพของผูเอาประกันภัย 
ข. มีผล  เพราะอาชีพบางอาชีพมคีวามเส่ียงภัยสูง 
ค. มีผล  แตไมใชเร่ืองสําคัญในการพิจารณารับประกันชีวิต 
ง. ไมมีผลตอการพิจารณารับประกันภัย 

18) รัฐบาลไดกําหนดใหผูเอาประกันภัยสามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 
ไดโดยตองมีระยะเวลาเอาประกันชีวิตต้ังแต 

ก. 10  ปข้ึนไป 
ข. 8  ปข้ึนไป 

ค. 15  ปข้ึนไป 
ง. 20  ปข้ึนไป 

 
19) นาย  ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  20/15  และซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมเพ่ือคุมครองอบุัติเหตุ  ตอมาปที่  16  

นาย  ก.  หยุดชําระเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยอบุัติเหตุ  ดังนั้น  กรมธรรมประกันภัยจะมผีลอยางไร 
ก. มีผลบังคับ  และใหความคุมครองเหมอืนเดิมทุกประการ 
ข. มีผลบังคับ  แตจํานวนเอาประกันภัยลดลง 
ค. มีผลบังคับ  แตไมมคีวามคุมครองอบุัติเหตุ 
ง. มีผลบังคับตอไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง 
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20) นาย  ก.  ทําประกันชีวิตประเภทสามญั  แบบช่ัวระยะเวลา  10/10  ในขณะที่กรมธรรมมีผลบังคบัมาแลว  7  ป  
นาย  ก.  มีสิทธิขอใดตอไปนี ้

ก. ไมมีสิทธ์ิในมูลคากรมธรรมประกันภัย 
ข. ขอยกเลิกกรมธรรมโดยขอรับเงินคืนตามมลูคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย 
ค. ขอเปล่ียนกรมธรรมเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ 
ง. ขอกูเงินจากบริษัท  โดยกูไดไมเกินมูลคาเวนคนืกรมธรรมประกันภัย 

 
21) นาย  ก.  ทําประกันชีวิตประเภทสามญั  แบบสะสมทรัพย  20/20  ผลประโยชนเมือ่ครบกําหนดเทากับจํานวน

เงินเอาประกันภัย  เมือ่สัญญาครบกําหนดมูลคาเวนคืนกรมธรรม  นาย  ก.  เปนเทาใด 
ก. เทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. นอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย 

ค. มากกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. ไมมี 

 
22) “ระยะเวลาภายหลังจากวันที่ถึงกําหนดชําระเบีย้ประกันภัย  แตผูเอาประกันภัยมิไดชําระตามกําหนดบริษัท

ยังคงถือวากรมธรรมฉบบันี้ยังมีผลบังคับสมบูรณ”ระยะเวลานีค้อื 
ก. ระยะเวลารอคอย 
ข. ระยะเวลาผอนผัน 

ค. ระยะเวลาชําระเบีย้ประกันชีวิต 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

 

23) การชําระเบีย้ประกันภัยอตัโนมติั  หมายถึง 
ก. วิธีการทีผู่เอาประกันภัยสามารถกูเงินไดโดยอัตโนมติัเมือ่กรมธรรมมีมูลคากรมธรรม 
ข. วิธีการทีบ่ริษัทนํามลูคาเวนคืนเงินสดที่เกิดข้ึนมาชําระเบี้ยประกันภัยใหในกรณีที่ผูเอาประกันภัย     

ขาดชําระเบี้ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผอนผัน 
ค. วิธีการทีบ่ริษัทนํามลูคาใชเงินสําเร็จมาชําระเบีย้ประกันภัยให   

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยขาดชําระเบี้ยประกันภัย 
ง. วิธีการทีผู่เอาประกันภัยชําระเบีย้ประกันภัยโดยวิธีหักผานบัญชีธนาคารโดยอัตโนมติั 

 

24) ถาผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนาและกรมธรรมประกันภัยยังไมมีเงินคาเวนคนืขอใดเปน
ความรับผิดชอบของบริษัท 

ก. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามสวน 
ข. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยเต็มตามจํานวน 
ค. คืนเบีย้ประกันภัยที่ไดรับชําระเบีย้แลวทั้งหมด 
ง. คืนเบีย้ประกันภัยที่ไดรับชําระเบีย้แลวทั้งหมด  หักดวยเบีย้ประกันภัยของปทีผู่เอาประกันภัยถูกฆาตาย 

 

25) เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  โดยมิไดระบุช่ือผูรับประโยชน  จํานวนเงินเอาประกันภัยยอมตกเปนของใคร 
ก. กองมรดก  ซ่ึงเจาหนีม้ีสิทธิที่จะเรียกรองได 
ข. กองมรดก  ซ่ึงเจาหนี้ไมมีสิทธิที่จะเรียกรองได 
ค. บริษัท  แลวแตวาบริษัทจะจัดสรรใหกับทายาทคนใด 
ง. บริษัท  ซ่ึงจะจัดสรรใหเปนเงินบริจาคชวยเหลือสังคม 

 

26) ผูรับประโยชนในสัญญาประกันชีวิตนั้น 
ก. ตองเปนผูเอาประกันภัยเพียงคนเดียว 
ข. ตองเปนญาติของผูเอาประกันภัยเทานั้น 
ค. ตองมีสวนไดสวนเสียกับผูเอาประกันภัย 
ง. ไมมีขอใดถูก 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 4  หนา 6 จาก 10 

27) ขอใดตอไปนี้กลาวถูก 
ก. นาย  ก.  สามารถนําเบี้ยประกันภัยของลูก  ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะและตนเปนผูชําระเบี้ยประกัยภัยให

ไปหักลดหยอนเงินไดพึงประเมินของตนเพ่ือเสียภาษีได  ไดไมเกิน  10,000  บาท 
ข. นาย  ก.  สามารถนําเบี้ยประกันภัยของลูก  ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะและตนเปนผูชําระเบี้ยประกัยภัยให

ไปหักลดหยอนเงินไดพึงประเมินของตนเพ่ือเสียภาษีได  ไดไมเกิน  100,000  บาท 
ค. นาย  ก.  สามารถนําเบี้ยประกันภัยของภรรยา  ซ่ึงภรรยาไมมีรายไดไปหักลดหยอนเงินไดพึงประมาณ

ของตนเพ่ือเสียภาษีได  ไดไมเกิน  10,000  บาท 
ง. นาย  ก.  สามารถนําเบี้ยประกันภัยของภรรยา  ซ่ึงภรรยาไมมีรายไดไปหักลดหยอนเงินไดพึงประมาณ

ของตนเพ่ือเสียภาษีได  ไดไมเกิน  100,000  บาท 
 

28) ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตองเก่ียวกับการใชสิทธ์ิในการขอยกเลิกกรมธรรม 
ก. ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม  โดยแจงความประสงคในการขอใชสิทธิเปน

ลายลักษณอักษรพรอมสงคืนกรมธรรมทางไปรษณียลงทะเบียน 
ข. ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม  โดยแจงความประสงคในการขอใชสิทธิเปน

ลายลักษณอักษรพรอมสงคืนกรมธรรม  ผานตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวิตที่เปนผูเสนอขาย
ประกันใหทาน 

ค. ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม  โดยแจงความประสงคกับพนักงานของ
บริษัทที่สาขาหรือสํานกังานใหญของบริษัทพรอมสงคนืกรมธรรม 

ง. ขอ  ก.  และ  ข.  ไมถูกตอง 
 

ตารางมลูคากรมธรรมประกนัภยั 

แบบสะสมทรพัย  25/25  ป  อาย ุ 30  ป 

                   ตอจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  1,000  บาท 

สิน้ปกรมธรรมที ่ มลูคาเวนคนื 

เงนิสด 

มลูคาใช 

เงนิสาํเรจ็ 

การขยายเวลา 

ป วนั เงนิเหลอื 

2 16 48 6 22  

3 49 141 8 183  

4 86 236 17 73  

5 125 328 20  99 

 

นาย  ก.  อาย ุ 30  ป  ทาํประกนัภยัแบบสะสมทรพัย  25/25  จาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  100,000  บาท   

จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ   100,000  บาท  กรมธรรมเริม่มผีลบงัคบัวนัที ่ 1  ธันวาคม  2537  

ชําระเบีย้ประกนัภยัรายป 

 

29) ถา  นาย  ก.  ชําระเบี้ยประกันภัยราย  6  เดือน  และชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังสุดทายเมือ่วันที่  1  ธันวาคม 2538  
และมาขอเวนคนืกรมธรรมเมือ่วันที่  1  ธันวาคม  2539  นาย  ก.  จะไดรับเงินเทาไหร 

ก. 1,600  บาท 
ข. 3,250  บาท 

ค. จะไดรับเงิน  800  บาท 
ง. ไมไดรับเงินเพราะกรมธรรมขาดผลบังคบัแลว 
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30) ถา  นาย  ก.  ชําระเบี้ยประกันภัยราย  3  เดือน  และชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังสุดทายเมือ่วันที่  1  ธันวาคม  2540  
และ  นาย  ก.  มาขอเวนคืนกรมธรรม  เมือ่วันที่  15  มนีาคม  2541  นาย  ก.  จะไดรับเงินเทาไร 

ก. 8,600  บาท 
ข. 6,750  บาท 

ค. 5,825  บาท 
ง. 7,675  บาท 

 

31) นายไพฑูรยไดเอาประกันชีวิต  นางสุดสวย  ภรรยาของตน  โดยระบุใหบตุรเปนผูรับประโยชน ตอมา  
นางสุดสวย  ไดหยาขาดจากการเปนสามีภรรยากับนายไพฑูรย  และนางสุดสวย  ไปไดสามีใหม  นายไพฑูรย
สงชําระเบี้ยประกันภัยตลอดมามิไดขาด  หากนางสุดสวย  ถึงแกกรรมลงบริษัทตองจายจํานวนเงินเอาประกัน
ชีวิตใหแกใคร  หรือไม 

ก. ไมตองจาย  เพราะสวนไดสวนเสียหมดไปแลว 
ข. ตองจายให  นายไพฑูรยเพราะเปนผูเอาประกันภัย 
ค. ตองจายใหบุตรซ่ึงเปนผูรับประโยชน 
ง. ไมตองจายใหทั้งนายไพฑูรยและบุตร  เพราะนางสุดสวยไปไดสามีใหมแลว 

 

32) การเอาประกันภัยในเหตุการณทีผ่านมาแลวสามารถเอาประกันภัยไดหรือไม 
ก. สามารถเอาประกันภัยได  แตผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงก่ึงหนึ่ง 
ข. สามารถเอาประกันภัยได  แตผูเอาประกันภัยจะตองชําระคาเบี้ยประกันภัยสูงข้ึน 
ค. ไมสามารถเอาประกันภัยได  เพราะสัญญาประกันภัยตองเปนการเอาประกันภัยในเหตุการณ 

ในอนาคตซ่ึงไมแนนอน 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 

33) ถาบริษัทไมไดบอกลางโมฆียะกรรมตามาตรา  865  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ภายในกําหนด
หนึ่งเดือนนับแตวันที่บริษัททราบมูลอันจะบอกลางได  สัญญาประกันชีวิตจะมีผลอยางไร 

ก. สัญญาตองเปนโมฆะ 
ข. สัญญาสมบรูณสิทธิบอกลางของบริษัทยอมระงับไป 
ค. บริษัทจะบอกลางเมือ่ใดก็ได  เพราะสัญญาตกเปนโมฆียะแลว 
ง. บริษัทใชสิทธิบอกลางไมได  แตผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับประโยชนบอกลางได 

 

34) เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกกรรม  บุคคลทีส่ามารถแจงใหบริษัททราบถึงการมรณะ  คอืบคุคลใด 
ก. ผูรับประโยชน 
ข. ทายาทของผูเอาประกัน 

ค. ตัวแทนประกันชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ 

 

35) คําวาผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หมายความถึงบุคคลใด 
ก. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชจํานวนหนึ่งให 
ข. ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจหรือนายหนา 
ค. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน 
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36) ชวงเวลาใดที่ผูเอาประกันภัยตองเปดเผยขอความจริงในการทําสัญญาประกันภัย 
ก. เร่ิมต้ังแตที่ทาํคําเสนอขอเอาประกันภัย  และมหีนาที่ตลอดไปจนกวาผูรับประกันภัยจะไดสนองรับคํา

เสนอขอเอาประกันภัย 
ข. เร่ิมต้ังแตที่ทาํคําเสนอขอเอาประกันภัย  และมหีนาที่แจงตลอดไปสําหรับโรครายแรงหรือขอเท็จจริงอัน

สาระสําคัญที่ควรบอกใหแจง 
ค. เร่ิมชวงเวลาใดก็ไดข้ึนอยูกับความตกลงของคูสัญญา 
ง. เร่ิมต้ังแตเสนอขอเอาประกันภัยจนถึงลงลายมอืช่ือในใบคําขอเอาประกันภัย 

 

37) นายพินิจ  ทําประกันชีวิตเมือ่อายุ  35  ป  เมือ่สัญญาครบกําหนดพิสูจนอายุแลวปรากฏหลักฐานระบอุายุจริง
สูงกวา  เมือ่ทําประกันชีวิต  1  ป  เชนนีบ้ริษัทจะจายจํานวนเงินใหเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันชีวิตหรือไม 

ก. จายใหเพียงคร่ึงเดียว 
ข. จายใหเต็มจํานวนเงินเอาประกันชีวิต 
ค. จายลดลงตามสวนโดยคํานวณวา  เบี้ยประกันชีวิตที่จายนัน้จะซ้ือจํานวนเงินเอาประกันชีวิตไดเทาใด 
ง. ไมจายเลย  เพราะสัญญาเปนโมฆียะ 

 

38) นางสาวสุขใจ  ไดขอทําประกันชีวิตและปกปดความจริงในเร่ืองอายุไว โดยขณะทาํสัญญาแถลงวาอายุเพียง 35 ป  
ซ่ึงความจริงอายุ  40  ปแลว  ในกรณีนี้ผลของสัญญาจะเปนอยางไร 

ก. สัญญามีผลสมบรูณ  หากอายุที่แทจริงยังอยูในจํากัดอตัราทางการคาปกติของบริษัท 
ข. สัญญามีผลสมบรูณ  หากผูเอาประกันชีวิตไดแจงความจริงใหบริษัททราบภายหลัง 
ค. สัญญาตกเปนโมฆียะและผูเอาประกันชีวิตขอลดเบี้ยประกันภัย 
ง. สัญญาตกเปนโมฆะ 

 

39) ในเวลาทําสัญญาประกันชีวิต  ผูเอาประกันภัยแถลงขอความอนัเปนเท็จและผูรับประกันภัยรูวาขอแถลงนั้น 
เปนเท็จ  หรือควรจะทราบไดหากใชความระมดัระวังตามสมควร  ดังนี้  สัญญาประกันชีวิตจะมผีล  อยางไร 

ก. สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ 
ข. สัญญาประกันชีวิตไมสมบูรณ 

ค. สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆะ 
ง. สัญญาประกันชีวิตเปนโมฆียะ 

 

40) บุคคลใดตอไปนี้  ไมสามารถขอเอาประกันชีวิตเองโดยลําพัง 
ก. พระภิกษุ 
ข. ผูเยาว 

ค. คนพิการ 
ง. ถูกทุกขอ 

 

41) ผูใดมอีํานาจส่ังใหบริษัทประกันชีวิตเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต 
ก. รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535  แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ.  2551 
ข. นายทะเบียน 
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง. คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

42) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบยีนหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือฝาฝนคําส่ังนายทะเบยีน 
หรือพนักงานเจาหนาที่  ตองระวางโทษ 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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43) ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  ( ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ.  2551  บริษัทไดรับอนมุัติใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตแลว  ผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทจะตองดํารงเงินกองทุน
ภายในระยะเวลาใด 

ก. ภายใน  3  เดือน  นบัแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท 
ข. ภายใน  6  เดือน  นบัแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท 
ค. ภายใน  9  เดือน  นบัแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท 
ง. ภายใน  1  ป  นับแตวันที่ไดจดทะเบยีนบริษัท 

 

44) บริษัทประกันชีวิตประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัย  หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือประวิง
การคืนเบี้ยประกันภัยทีต่องจายหรือคืนโดยไมมีเหตุผลอนัสมควร  หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริตตาม
พระราชบญัญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  ( ฉบับที่  2 )  
พ.ศ.  2551  มีโทษอยางไร 

ก. ปรับไมเกินสองแสนบาท 
ข. ปรับไมเกินหาแสนบาท 
ค. ปรับไมเกินหาแสนบาท  และถาเปนความผิดตอเนื่องใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท 

ตลอดเวลาทียั่งฝาฝนอยู 
ง. ปรับไมเกินสองแสนบาท  และถาเปนความผิดตอเนือ่งใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลา 

ที่ยังฝาฝนอยู 
 

45) นายสําราญ  ตัวแทนประกันชีวิตไดรับเบีย้ประกันภัยจากผูเอาประกันภัย  แลวไมนําสงบริษัทประกันชีวิต  
บริษัทประกันชีวิตจึงฟองคดีฐานยักยอกทรัพย  ศาลพิพากษาใหจําคุกนายสําราญ  ดังนี้  จะมผีลกระทบตอ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญ  อยางไรบาง 

ก. เปนเหตุใหใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญ  ส้ินสุดลง 
ข. เปนเหตุใหนายทะเบียนมอีํานาจเพิกถอนใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญได 
ค. ไมมผีลกระทบตอใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญแตอยางไร 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 

46) บริษัทประกันชีวิตตองเก็บรักษาสมดุทะเบียน  และบญัชีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทไวที่สํานกังานของบริษัทไม
นอยกวาก่ีป  นบัแตวันลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบยีน 

ก. 1  ป 
ข. 3  ป 

ค. 5  ป 
ง. 10  ป 

 

47) ผูใดมีสิทธิรับเบีย้ประกันภัยในนามบริษัทได  โดยไมตองมหีนังสือมอบอํานาจจากบริษัทประกันชีวิต 
ก. พนักงานของบริษัทประกันชีวิต 
ข. ตัวแทนประกันชีวิต 

ค. นายหนาประกันชีวิต 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และ  ค. 

 

48) การย่ืนคําขอรับใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิตในคร้ังแรก ตองมีเอกสารใดประกอบไปพรอมกับ 
คําขอรับใบอนญุาต 

ก. ตองมีหนังสือแสดงความตองการของบริษัทประกันชีวิต 
ข. ตองมีหนังสือมอบอํานาจของบริษัทประกันชีวิต 
ค. ตองมีหนังสือรับรองวาผานการอบรมตามที่กฎหมายกําหนด 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และขอ  ค. 

 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 4  หนา 10 จาก 10 

49) ตัวแทนประกันชีวิต ซ่ึงถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุฐานปลนทรัพยจะมีผลตอใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวิตหรือไม 

ก. เปนเหตุใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตได 
ข. เปนเหตุใหใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตส้ินสุดลง 
ค. เปนเหตุใหไมอาจตออายุใบอนุญาตในปถัดไป ไมมีผลกระทบตอใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตแตอยางใด 
ง. เปนเหตุใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพิกถอนใบอนุญาต 

 

50) เมื่อตัวแทนประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประสงคจะอุทธรณคาํส่ังนายทะเบยีน  จะตองอทุธรณตอผูใด 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ค. คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 

 

 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 5  หนา 1 จาก 10 

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน  ชุดท่ี  5 
1) นาย  ก.ตกลงทําประกันชีวิต  และไดชําระเบี้ยประกันภัยผาน  นาย  ข.  ซ่ึงเปนตัวแทนประกันชีวิต  นาย  ข.   

เห็นวา  การชําระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผอนผัน  30  วัน  จึงนําเงินนั้นไปใชสวนตัว  และนําสงบริษัทภายหลัง  
โดยไมเกินระยะเวลาผอนผันนัน้  ทานคดิวาการกระทาํของ  นาย  ข.  ถูกหรือไม 

ก. ถูก  เนือ่งจากไมเกิดผลเสียตอ  นาย  ก.  และบริษัท 
ข. ผิด  เนือ่งจาก  นาย  ข.  ไมซ่ือสัตยตอ  นาย  ก.  และบริษัท 
ค. ผิด  เนือ่งจาก  นาย  ข.  ควรบอกกลาว  นาย  ก.  กอน 
ง. ไมมีขอถูก 

 

2) จรรยาบรรณขอใดที่ตัวแทนประกันชีวิตควรปฏิบติัมากที่สุดในการขายประกันชีวิต 
ก. ลดเบีย้ประกันภัย  เพ่ือชวยเหลือผูเอาประกันภัยใหจายเบีย้ประกันภัยลดลง 
ข. ชวยเหลือผูเอาประกันภัย  ใหไดทําประกันชีวิต 
ค. แนะนําใหผูเอาประกันภัยทําประกันภัย  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันชีวิตทีสู่งมากเพ่ือจะไดผลประโยชนสูง 
ง. ใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ  และช้ีแจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหนาที่เพ่ือรักษาผลประโยชน

ของผูเอาประกันภัย 
 

3) การกระทําขอใดตอไปนี้ถือวาตัวแทนประกันชีวิตรักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัย 
ก. ปกปดเร่ืองของผูเอาประกันภัยเปนโรคมะเร็ง  เพ่ือใหบริษัทพิจารณารับทําประกันชีวิตใหกับผูเอาประกันภัย 
ข. ปกปดอายุทีแ่ทจริงของผูเอาประกันภัยเปนโรคติดตอไมใหเพ่ือนๆของผูเอาประกันภัยรู 
ค. ปกปดเร่ืองมารดาของผูเอาประกันภัยเปนโรคติดตอไมใหเพ่ือนๆของผูเอาประกันภัยรู 
ง. ปกปดผูรับประโยชนเร่ืองผูเอาประกันภัยไดทาํประกันชีวิตไว 

 

4) นาย  ก.  ไดทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง  โดยไดแจงแกตัวแทนประกันชีวิตวาตนเปน
โรคเบาหวาน  ตัวแทนประกันชีวิตเกรงวาถาแจงความจริงใหบริษัททราบแลวจะทําใหเกิดการพิจารณารับ
ประกันภัยของบริษัทฯ  ลาชา  จึงไมแจงแกบริษัท  ในกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิต  ทําถูกหรือไม 

ก. ถูก  เนือ่งจากเพ่ือคุมครองผลประโยชนของผูขอทําประกันชีวิต 
ข. ถูก  เนือ่งจากตัวแทนตองการรักษาความลับของผูเอาประกันภัย 
ค. ผิด  เนือ่งจากตัวแทนไมเปดเผยขอความจริงของนาย  ก.  แกบริษัทในสวนที่เปนสาระสําคัญ          

ในการพิจารณารับประกันภัย 
ง. ผิด  เนือ่งจากตัวแทนเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิต  โดยไมแจงเง่ือนไขแหงกรมธรรมฯ 

 

5) นาย  ก.  มีบดิาเปนเศรษฐีพันลาน  แตตนเองมีรายไดเปนจํานวนเงินเดือนละ  9,000  บาท  ตองการทาํ
ประกันชีวิตใหตนเองโดยมคีาเบี้ยประกันภัยปละ  100,000  บาท  ซ่ึงใกลเคียงกับรายไดทั้งปของ  นาย  ก.  
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันภัยก็ทําเร่ืองขอประกันชีวิตใหนาย  ก.  ดังนี้  ตัวแทนฯ  จะผิดตอ
จรรยาบรรณหรือไม 

ก. ผิด  เพราะนาย  ก.  ไมสามารถชําระคาประกันภัยไดเอง 
ข. ผิด  เพราะไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถของตนเอง 
ค. ไมผิด  เพราะอาจจะเปนการกระตุนใหนาย  ก.  ทํางานมากข้ึน 
ง. ไมผิด  เพราะนาย  ก.  เปนผูขอทําประกันภัยเอง  ตัวแทนไมไดเสนออะไรเลย 

 
 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 5  หนา 2 จาก 10 

6) ขอใดเปนส่ิงที่ตัวแทนประกันชีวิตไมพึงปฏิบติั 
ก. ไมกลาวใหรายทบัถมตัวแทนฯ  หรือบริษัทอื่น 
ข. ลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จเพ่ือจูงใจใหเอาประกันภัย 
ค. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคญัเพ่ือการพิจารณารับประกันภัย 
ง. รักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัยและของบริษัทตอบคุคลภายนอก 

 

7) นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท  หนึ่ง  จํากัด  แตเนือ่งจากไมพอใจระบบการบริหารงาน         
ของบริษัทหนึ่ง  จํากัด  จึงไดยายมาเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท  สอง  จํากัด  พรอมกับไดชักชวนให  
นาย  ข.  ยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตเดิมที่ทํากับบริษัท  หนึ่ง  จํากัด  มาทํากับบริษัท  สอง  จํากัด        
โดยนาย  ก. จะลดคาบาํเหน็จใหทุกป  ผลก็คอื  นาย  ข.  นอกจากจะชําระเบี้ยประกันภัยใกลเคียงแบบเดิม
แลวยังไดผลประโยชนความคุมครองสูงกวาแบบเดิมมาก  จงพิจารณาขอความขางลางนี้ขอใดถูกตอง 

ก. การกระทําของนาย  ก.  ผิดจรรยาบรรณ  ขอแนะนาํใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมเพ่ือทาํ
สัญญาใหม  ซ่ึงทําใหผูเอาประกันภัยเสียผลประโยชน 

ข. การกระทําของนาย  ก.  ผิดจรรยาบรรณขอลดคาบําเหนจ็  เพ่ือจูงใจใหทําประกันภัย  แตไมผิด
จรรยาบรรณขอแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหมซ่ึงทําใหผูเอา
ประกันภัยเสียผลประโยชน 

ค. การกระทําของนาย  ก.  ผิดจรรยาบรรณทั้งขอลดคาบาํเหน็จเพ่ือจูงใจใหทําประกันภัย                
ผิดจรรยาบรรณขอแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมเพ่ือทาํสัญญาใหม ซ่ึงทําให         
ผูเอาประกันภัยเสียประโยชน 

ง. ไมมีขอใดถูก 
 

8) ทานคิดวาขอใดถูกที่สุด 
ก. ตัวแทนประกันชีวิตทีดี่จะตองไมกลาวใหรายตอตัวแทนประกันชีวิตอืน่ที่ประกอบอาชีพเชนเดียวกับตน 
ข. ตัวแทนประกันชีวิตทีดี่จะตองไมกลาวใหรายตอตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยอื่น 
ค. ตัวแทนประกันชีวิตทีดี่จะตองยึดมัน่ในอดุมการณของการเปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี 
ง. ถูกทุกขอ 

 

9) ถาตัวแทนประกันชีวิตหมั่นศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูเสมอ  และนําความรูที่ไดรับไปใชในการ
ใหบริการลูกคา  แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันชีวิตผูนั้น 

ก. มีความรับผิดชอบตอลูกคา  เพราะวาไดใหบริการทีดี่และเช่ือถือได  ตอลูกคา 
ข. มีความรับผิดชอบตอสังคม  เพราะตัวแทนประกันชีวิตผูนัน้จะรับใชสังคมไดอยางมปีระสิทธิภาพและ

สรางสรรคสังคม 
ค. มีความรับผิดชอบตออาชีพ  เพราะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเปนอาชีพอิสระเชนเดียวกับอาชีพอืน่ๆ  

ที่ผูประกอบอาชีพตองใฝหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  ข.  และ  ค. 

 

10) นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิต  และไดไปขายประกันชีวิตใหกับนางสาว  ข.  กับนาย  ก.  ไดตกหลุมรักกัน  
และในที่สุดทั้งคูก็แตงงานกันทามกลางการคดัคานจากเพ่ือนและพ่ีๆรวมอาชีพเปนการผิดจรรยาบรรณและ
ศีลธรรมของตัวแทนฯ  ดังนีท้านเห็นดวยหรือไม 

ก. เห็นดวย  เพราะนาย  ก.  อาศัยความเปนตัวแทนฯและความใกลชิดมาหาประโยชน 
ข. เห็นดวย  เพราะการกระทําของนาย  ก.  ไมสมควรอยางย่ิงที่จะเอาเปนตัวอยาง 
ค. ไมเห็นดวย  เพราะความรักไมมพีรมแดน 
ง. ไมเห็นดวย  เพราะไมมอีะไรหามไมใหตัวแทนฯกับผูเอาประกันภัยแตงงานกัน 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 5  หนา 3 จาก 10 

11) ความหมายของการประกันชีวิตคอืขอใด 
ก. วิธีการรวมการปองกันภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ข. วิธีการรวมกันเฉล่ียภัยอันเนือ่งจากการเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  และทพุพลภาพ 
ค. วิธีการขจัดภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ง. วิธีการรวมกันเฉล่ียภัยอันเนือ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

 
12) นาย  ก.  ทําประกันชีวิต  จํานวนเงินเอาประกันภัย  300,000  บาท  และซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการ

ประกันภัยอบุัติเหตุแนบทาย  จํานวน  200,000 บาท  ตอมา  นาย  ก.  เมาสุราจนไมสามารถครองสติได  และ
ขับรถชนราวสะพานเสียชีวิต  กรณีเชนนี้บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินใหผูรับประโยชนเทาไร 

ก. จายจํานวนเงินประกันภัย  300,000  บาท  และจํานวนเงินเอาประกันภัยอบุัติเหตุ  200,000  บาท 
ข. จายจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบติัเหตุ  200,000  บาท 
ค. จายจํานวนเงินเอาประกันภัย  300,000  บาท 
ง. ไมจายทั้งจํานวนเงินเอาประกันภัยและจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบติัเหตุ 

 
13) บุคคลทีต่องการความคุมครองเนือ่งจากตองเดินทางไปทาํงานตางจังหวัดบอยๆ  โดยรถยนตสวนตัว  ควรทํา

ประกันชีวิตแบบใด 
ก. แบบช่ัวระยะเวลา 
ข. แบบตลอดชีพ 

ค. แบบเงินไดประจํา 
ง. แบบสะสมทรัพย 

 
14) ขอใดไมใชลักษณะของการประกันชีวิตแบบบํานาญ 

ก. เปนแบบการประกันภัยที่สรางความมั่นใจใหกับผูเอาประกันภัยวาจะมรีายไดเล้ียงชีพในวัยชรา 
ข. บริษัทจะจายเงินใหกับผูรับผลประโยชนเปนรายงวดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวทุกกรมธรรม 
ค. การชําระเบีย้ประกันภัยมีเพียงวิธีเดียวคอื  ชําระแบบคร้ังเดียวเปนเงินกอนทั้งหมด 
ง. ทั้งขอ  ข.  และ  ค. 

 
15) นาย  ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  จํานวนเงินเอาประกันภัย  200,000  บาท  และสัญญาเพ่ิมเติม

คุมครองการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุ  จํานวนเงินเอาประกันภัยอบุัติเหตุ  100,000  บาท  และสัญญาเพ่ิมเติม
แบบช่ัวระยะเวลา  ( Term Rider )  จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000  บาท  ถานาย  ก.  เสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุผูรับประโยชนของ  นาย  ก.  จะไดรับจํานวนเงินเทาใด 

ก. 100,000  บาท 
ข. 200,000  บาท 

ค. 300,000  บาท 
ง. 400,000  บาท 

 

16) นาย  ก.  ซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรม  โดยมคีาหองและคาอาหาร  1,000  บาทตอวัน 
( สูงสุดไมเกิน  45  วัน )  และสัญญาเพ่ิมเติมคาชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผูปวยในจํานวน  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 
ข. 80,000  บาท 

ค. 100,000  บาท 
ง. 120,000  บาท 

 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 5  หนา 4 จาก 10 

17) ในจํานวนเงินเอาประกันภัยและแบบประกันชีวิตที่เทากัน  อตัราเบีย้ประกันภัยจะเพ่ิมข้ึนตามอายุของผูเอา
ประกันภัย  แตมีปจจัยในการพิจารณารับประกันชีวิตบางอยางทีอ่าจทําใหเบี้ยประกันภัยเพ่ิมข้ึนได 

ก. ประวัติการศึกษา 
ข. สวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 

ค. ฐานะการเงิน 
ง. ประวัติสุขภาพ 

 

18) ตารางมรณะไทยทีบ่ริษัทใชในการกําหนดอตัราเบีย้ประกันภัยมาจาก 
ก. อตัรามรณะของผูเอาประกันชีวิตทีแ่ยกตามสาเหตุการเสียชีวิต 
ข. อตัรามรณะของประชากรที่แยกตามอายุตางๆ 
ค. อตัรามรณะของผูเอาประกันชีวิตทีแ่ยกตามเพศและอายุ 
ง. อตัรามรณะของผูเอาประกันชีวิตทีแ่ยกตามอาชีพ 

 

19) การประกันชีวิต  ประเภทสามัญและแบบเดียวกัน  จํานวนเบี้ยประกันภัยจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ 
ก. อายุและจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ข. อาชีพและสุขภาพของผูเอาประกันภัย 
ค. อายุ  จํานวนเงินเอาประกันภัย  และรายไดของผูเอาประกันภัย 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และขอ  ข. 

 

20) ผูเอาประกันภัยรายหนึ่ง  ไดทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม  มคีวามประสงคจะขอยกเลิกกรมธรรมและ
รับเงินสดคืน  ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

ก. ได  เพราะมีมูลคากรมธรรมเกิดข้ึนแลว 
ข. ไมได  เพราะทําประกันชีวิตและชําระเบี้ยประกันภัยมาแลวยังไมถึง  2  ป 
ค. ไดหรือไม  ข้ึนอยูกับจํานวนมูลคาในตารางมูลคากรมธรรม 
ง. ไมได   เพราะการประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรมไมมีมูลคาเวนคนืเงินสด 

 
21) นาย  ก.  ทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  ชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว  5  ป  จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000  

บาท  จํานวนเงินเอาประกันภัยอบุัติเหตุ  100,000  บาท  เมื่อกรมธรรมครบ  5  ป  นาย  ก.  มาขอเวนคืน
กรมธรรมและหลังจากนัน้เพียง  3  วัน  นาย  ก.  ประสบอุบติัเหตุเสียชีวิตทายาทของนาย  ก.  จะไดรับ 

ก. คาสินไหมมรณกรรม  200,000  บาท 
ข. คาสินไหมมรณกรรม  100,000  บาท 
ค. ไมไดรับเงินคาสินไหมมรณกรรม 
ง. ไดรับเงินเทากับมูลคาเวนคนืกรมธรรมประกันภัย 

 
22) เมื่อกรมธรรมประกันภัยขาดอายุแลว  ผูเอาประกันภัยจะขอตออายุสัญญาไดหรือไม 

ก. ได  ถาผูเอาประกันภัยขอตออายุสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ข. ไดตลอดเวลา  โดยชําระเบีย้ประกันภัยที่คางชําระทั้งหมดรวมดอกเบี้ย 
ค. ไดตลอดเวลา  โดยชําระเบีป้ระกันภัยทีค่างชําระทั้งหมด 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 5  หนา 5 จาก 10 

23) การชําระเบีย้ประกันภัยโดยอตัโนมัติ  หมายถึง 
ก. วิธีการทีผู่เอาประกันภัยสามารถกูเงินไดโดยอัตโนมติัเมือ่กรมธรรมมีมูลคากรมธรรม 
ข. วิธีการทีบ่ริษัทนํามลูคาเวนคืนเงินสดที่เกิดข้ึนมาชําระเบี้ยประกันภัยใหในกรณีที่ผูเอาประกันภัยขาด

ชําระเบี้ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผอนผัน 
ค. วิธีการทีบ่ริษัทนํามลูคาใชเงินสําเร็จมาชําระเบีย้ประกันภัยให  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยขาดชําระเบีย้

ประกันภัย 
ง. วิธีการทีผู่เอาประกันภัยชําระเบีย้ประกันภัยโดยวิธีหักผานบัญชีธนาคารโดยอัตโนมติั 

 
24) หลักเกณฑและเง่ือนไขในการเปล่ียนแบบประกันภัยเปนแบบอืน่  ข้ึนอยูกับการกําหนดของ 

ก. นายทะเบียน 
ข. ผูเอาประกันภัย 

ค. ผูรับประโยชน 
ง. บริษัท 

 
25) “ การเปล่ียนผูรับประโยชน  จะมีผลบังคบันับแตวันทีผู่เอาประกันภัยแสดงเจตนา  โดยแจงใหบริษัททราบเปน

ลายลักษณอักษร  เพ่ือบริษัทจะทําการบันทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม  และออกใบสลักหลังกรมธรรม
ประกันภัยใหผูรับประโยชน ”  บุคคลนั้นเปนใครไดบาง 

ก. บิดา  มารดา  ของผูเอาประกันภัย 
ข. สามีภรรยา  ของผูเอาประกันภัย 

ค. เจาหนี้  หุนสวน  ของผูเอาประกันภัย 
ง. ขอ  ก.  และ  ข.  ถูก 

 
26) ขอใดในใบคําขอเอาประกันชีวิตทีผู่เอาประกันภัยไมตองกรอกขอความ 

ก. เลขที่กรมธรรม 
ข. ที่อยู 

ค. ผูรับประโยชน 
ง. ประวัติสุขภาพของผูเอาประกันภัย 

 

27) ขอใดตอไปนี้  กลาวไมถูกตองกรณี  การนําเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยสุขภาพของบดิามารดา         
มาหักลดหยอนภาษี 

ก. เบี้ยประกันภัยที่จะนําไปหักลดหยอนภาษีได  ตองเปนเบีย้ประกันภัยจากการประกันสุขภาพบดิาหรือ
มารดาของผูมีเงินไดและคูสมรส  ทีอ่ยูในอุปการะเล้ียงดู 

ข. บิดาหรือมารดาของผูมีเงินได  ที่จะนําเบีย้ประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีตองมอีายุต้ังแต  60  ป  ข้ึนไป 
ค. ผูมีเงินได  ที่จะนําเบีย้ประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีตองเปนบตุรชอบดวยกฎหมาย (รวมทั้งบตุรบญุ

ธรรมดวย ) 
ง. ผูมีเงินไดสามารถนําเบีย้ประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีไดไมเกินจํานวนที่จายจริงและไมเกิน 15,000  บาท 

 

28) ในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตผานตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวิต  ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง 
ก. ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน  30  วัน  นับจากวันท่ีไดรับกรมธรรม  ( Free  Look  Period )  

หากพบวาตัวแทนประกันชีวิตช้ีแจงผลประโยชนไมตรงกับกรมธรรมท่ีไดรับ 
ข. ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน  60  วัน  นับจากวันท่ีไดรับกรมธรรม  ( Free  Look  Period )  

หากพบวาตัวแทนประกันชีวิตช้ีแจงผลประโยชนไมตรงกับกรมธรรมท่ีไดรับ 
ค. ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน  90  วัน  นับจากวันท่ีไดรับกรมธรรม  ( Free  Look  Period )  

หากทานไมมีเหตุผลในการขอยกเลิก 
ง. ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมไดภายใน  15  วัน  นับจากวันท่ีไดรับกรมธรรม  ( Free  Look  Period )  

โดยทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิก 
 
 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 5  หนา 6 จาก 10 

ขอความที ่ 1 

พิจารณาขอความตอไปนีแ้ละตอบคาํถาม 
ขอความ  1 ผูเอาประกันภัยตองชําระเบีย้ประกันภัยจนมมีูลคากรมธรรมเกิดข้ึนแลว 
ขอความ  2 ระยะเวลาความคุมครองจะลดลง  แตจํานวนเงินเอาประกันภัยจะเทาเดิม 
ขอความ  3 ถาขยายระยะเวลาเอาประกันภัยจนเทากับระยะเวลาของกรมธรรมเดิมแลวยังมีเงิน 

 เหลือจะคืนใหเมือ่มีชีวิตรอดอยู  ถาเสียชีวิตในระยะเวลาขยายจะจายเงินเอาประกันภัยให 
ขอความ  4 ระยะเวลาความคุมครองจะเทาเดิม  แตจํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเทากับ  

 มูลคาในตารางทีค่ํานวณตอจํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000  บาท 
ขอความ  5 ขอเวนคนืกรมธรรมและรับเงินสดคนืตามจํานวนมูลคาเงินสดในตารางทีค่ํานวณตอ 

 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) ลักษณะสําคญัประการหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต  คอือะไร 

ก. ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดสวนเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
ข. ผูเอาประกันภัยไมจําเปนตองมีสวนไดเสียในชีวิตของผูเอาประกันภัย 
ค. ผูรับประโยชนตองมีสวนไดเสียในชีวิตของผูเอาประกันภัย 
ง. เปนสัญญาพนันขันตอวาผูเอาประกันภัยจะตายเมือ่ใด 

 

32) คําวาผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หมายความถึงบุคคลใด 
ก. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชจํานวนเงินหนึ่งให 
ข. ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจหรือนายหนา 
ค. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน 

 

33) นายโชติ  ทําประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง  ระบุใหนางศรี  ซ่ึงเปนภรรยานอย  เปนผูรับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  จะทําไดหรือไม 

ก. ทําได  เพราะผูรับประโยชนจะเปนบคุคลใดก็ได 
ข. ทําได  ถาระบุใหบุตรที่เกิดจากนางศรี  เปนผูรับประโยชน 
ค. ทําไมได  เพราะนางศรี  ไมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียกับนายโชติ 
ง. เปนไปไดทั้งหมด  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัท 
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34)  นายเอกและนางบีม  เปนสามีภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย  นายเอกไดทําประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิต
แหงหนึ่ง  จํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000,000  บาท  ระบุนางบีมเปนผูรับประโยชน  ปรากฏวาระหวางอายุ
สัญญา  นายเอกไปตรวจสุขภาพพบวาเปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย  หลังจากนัน้  นางบมีขับรถยนตพา  นาย
เอกไปโรงพยาบาล  แตดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงรถยนตไปชนตนไมขางทาง  เปนเหตุใหนายเอก
เสียชีวิตทันที  นางบมีบาดเจ็บสาหัส  นางบมี  จะขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวิต  เชนนีบ้ริษัทประกันชีวิต
จะตองจายเงินใหนางบีมหรือไม   เพราะเหตุใด 

ก. ตองจายเงินตามสัญญา  เนือ่งจากนางบีมเปนผูรับประโยชนและไมมีเจตนาฆานายเอก 
ข. ไมตองจายเงินตามสัญญา  เนือ่งจากนางบีมขับรถดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

เปนเหตุใหนายเอกเสียชีวิต 
ค. ไมตองจายเงินตามสัญญา  เนือ่งจากนายเอกปกปดขอเทจ็จริงอันเปนสาระสําคัญ 

ซ่ึงปวยเปนมะเร็งระยะสุดทาย 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
ก  ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  ตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยไวดวยหรือไม 

ก. ไมตองเพราะผูรับประโยชนจะเปนใครก็ได ไมจําเปนตองมีสวนไดเสีย 
ข. ตอง  เพราะกฎหมายกําหนด 
ค. ตอง  มิฉะนั้นสัญญาจะตกเปนโมฆียะ 
ง. ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 

 

ข การเอาประกันภัยในเหตุการณทีผ่านมาแลวสามารถเอาประกันภัยไดหรือไม 
ก. สามารถเอาประกันภัยได  แตผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงก่ึงหนึ่ง 
ข. สามารถเอาประกันภัยได  แตผูเอาประกันภัยจะตองชําระคาเบี้ยประกันภัยสูงข้ึน 
ค. ไมสามารถเอาประกันภัยได  เพราะสัญญาประกันภัยตองเปนการเอาประกันภัยในเหตุการณในอนาคต 

ซ่ึงไมแนนอน 
ง. ไมมีขอถูก 

 

37 ) นายกําธร  เปนตัวแทนประกันชีวิต  ไดจัดใหนายขจร  ทําประกันชีวิตไวกับบริษัทแหงหนึ่งโดย  นายกําธร  
เปนผูชําระเบีย้ประกันภัย  และกรมธรรมประกันชีวิตระบุใหนายกําธร  เปนผูรับประโยชน  โดยนายกําธรไมมี
สวนไดเสียหรือความสัมพันธใดๆในการเอาประกันชีวิตของนายขจร  เมือ่นายขจร  ตาย  นายกําธร  จะไดรับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิตหรือไม 

ก. ได  เพราะนายกําธร  เปนผูชําระเบีย้ประกันภัย 
ข. ไมได  เพราะนายกําธร  เปนตัวแทนประกันชีวิต 
ค. ได  เพราะในกรมธรรมประกันชีวิตระบุใหนายกําธร  เปนผูรับระโยชน 
ง. ไมได  เพราะนายกําธร  ไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
 

38)  คูหมัน้จะเอาประกันชีวิตซ่ึงกันและกันไดหรือไม 
ก. ได  เพราะถือวามีสวนไดเสียในชีวิตซ่ึงกันและกัน 
ข. ยังไมไดจนกวาจะไดทาํการสมรสแลวโดยชอบดวยกฎหมาย 
ค. ไมไดจนกวาจะไดอยูกินดวยกันฉันทสามีภรรยา 
ง. ไมมีขอใดถูก 
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39) เมื่อมีการสงมอบกรมธรรมประกันชีวิตใหแกผูรับประโยชนแลว  และผูรับประโยชนแสดงความจํานงเปน
หนังสือบริษัทวา  ตนประสงคถือเอาประโยชนแหงสัญญา  ผูเอาประกันภัยจะเปล่ียนผูรับประโยชนอีกไดหรือไม 

ก. จะเปล่ียนแปลงผูรับประโยชนอีกก็ได 
ข. จะเปล่ียนแปลงผูรับประโยชนอีกไมได 
ค. จะเปล่ียนแปลงผูรับประโยชนอีกได  ถาผูรับประกันภัยยินยอม 
ง. จะเปล่ียนแปลงผูรับประโยชนอีกได  ถาแจงเปนหนังสือใหผูรับประกันภัยทราบ 

 
40) นางสาวแกวใจ  ตกลงจะเอาประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง  แตเนือ่งจากนางสาวแกวใจ                  

ไมมีญาติพ่ีนองเลยจึงประสงคจะใหสภากาชาดไทยเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต ดังนี้จะทําไดหรือไม 
ก. ทําไดโดยไมตองไดรับความเห็นชอบหรือยินยอมจากผูใด 
ข. ทําได  แตตองใหสภากาชาดไทยยินยอมกอน 
ค. ทําไดโดยตองใหกระทรวงมหาดไทยอนุญาตกอน 
ง. ทําไมได  เพราะสภากาชาดมิใชบคุคลธรรมดาแตเปนนิติบคุคล 

 

41) บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินคาตอบแทนใหแกตัวแทนประกันชีวิตไดหรือไม 
ก. ได  ถาเปนคาจางหรือคาบาํเหน็จทีพึ่งจายตามปกติ 
ข. ได  ตามที่ตกลงโดยไมจํากัด 
ค. ไมได  นอกจากไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ง. ไมไดทุกกรณี 

 

42) รัฐมนตรีมอีํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเมือ่ปรากฎวา บริษัทประกันชีวิตกระทําการใด 
ก. ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 
ข. หยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไมมีเหตุผลอนัสมควร 
ค. ประวิงการจายเงินที่ตองใชตามกรมธรรมประกันภัยหรือประวิงการคนืเบีย้ประกันภัยทีต่องจายหรือ

คืนโดยไมมีเหตุอนัสมควรหรือจายหรือคนืไปโดยไมสุจริต 
ง. ถูกทุกขอ 

 
43) การเปดกิจการรับประกันภัยโดยไมไดรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  เปนความผิดตาม

พระราชบญัญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ  ประกันชีวิต  ( ฉบับที่  2 )  
พ.ศ.  2551  หรือไม 

ก. ไมเปนความผิด 
ข. เปนความผิด  โดยตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงหาป  หรือปรับต้ังแตสองแสนบาทถึง หาแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. เปนความผิด  โดยตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท 
ง. เปนความผิด  โดยตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงหาปหรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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44) ขอใดถูกตอง 
ก. ตัวแทนประกันชีวิต  หมายถึง  ผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกัน

ชีวิต  โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จจากการนัน้ 
ข. นายหนาประกันชีวิต  หมายถึง  ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหทาํการชักชวนใหบคุคลทําสัญญาประกันชีวิต

กับบริษัทประกันชีวิต 
ค. นายทะเบียน  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

หรือผูซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
ง. รัฐมนตรีผูรักษาตามพระราชบญัญัตินี้  หมายถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 
45) นางศรีนวล  เปนตัวแทนประกันชีวิต  ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย  แลวไมนําสบริษัทประกันชีวิต  

ภายในระยะเวลากําหนด  ทําใหกรมธรรมประกันภัยขาดผลบังคับ  การกระทาํของ  นางศรีนวลมผีลตามกฎหมาย
อยางไร 

ก.   เปนการดําเนนิงานทีท่ําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย 
ข.   นายทะเบียนมอีํานาจเพิกถอนใบอนญุาต 
ค.   เปนการดําเนนิงานที่ทาํใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยเมือ่นาํเบี้ยสงบริษัทประกันชีวิตในภายหลัง 
ง.   ถูกทั้ง  ก.  และ  ขอ  ข. 
 

46) นายแสง  ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  ตอมานายทะเบียนมคีําส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเปนตัวแทน
ประกันชีวิตตามพระราชบญัญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535  แกไขเพ่ิมเติมโดย  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  ( 
ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2551  นายแสง  จะชักชวนผูอืน่ใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต  ไดหรือไม 

ก. ได  จนกวาจะพนเวลา  3  เดือน 
ข. ได  จนกวาจะพนเวลา  6  เดือน 
ค. ไมสามารถชักชวนใหผูอื่นทาํสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตใดๆไดอีก 
ง. ได  จนกวาจะพนเวลา  1  ป 

 

47) ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนญุาตทุกคร้ังที่กระทําการใด 
ก. รับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันชีวิต 
ข. ชักชวนใหบุคคลทาํสัญญาประกันภัย 
ค. ไมตองแสดงใบอนุญาตแตตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทเมือ่รับเบี้ยประกันภัย 
ง. ถูกทั้งขอ  ก  และขอ  ข. 

 

48) ผูใดมีคุณสมบติัซ่ึงสามารถขอรับใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิตได 
ก. นายเอ  เคยถูกศาลมีพิพากษาถึงที่สุด  วากระทําความผิดฐานขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึง

แกความตาย 
ข. นายบี  เปนนายหนาประกันชีวิต 
ค. นายซี  มีสัญชาติไทย  แตมีภูมิลําเนาอยูที่มาเลเซีย 
ง. นายดี  เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตมาแลว  3  ปกอนวันขอรับใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 5  หนา 10 จาก 10 

49) นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มอีํานาจตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิตและเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาทีม่ีอาํนาจอะไรบาง 

ก. เขาไปในสํานักงานของบริษัทประกันชีวิตในระหวางเวลาทําการเพ่ือทราบขอเท็จจริง 
ข. สงใหบริษัทประกันชีวิตหรือผูเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตสงเอกสารหลักฐานหรือหลักฐาน 
ค. เรียกกรรมการ  ผูจัดการ  พนักงานหรือลูกจางของบริษัทประกันชีวิตมาใหถอยคํา 
ง. ถูกทุกขอ 

 
50) นายแดง  ไมมีใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  บริษัทประกันชีวิตจึงออกบตัรประจําตัวพนักงานเก็บเบีย้

ประกันภัยให  ดังนี้  นายแดง  มีสิทธิชักชวนใหบคุคลทําสัญญาประกันชีวิต  ใหบริษัทประกันชีวิตไดหรือไม 
ก. มีสิทธิ  เพราะมบีัตรประจําตัวพนักงานเก็บเบี้ยประกันภัยแลว 
ข. ไมมีสิทธิ  เพราะไมมีใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 
ค. มีสิทธิ  เพราะเมือ่รับเบีย้ประกันภัยไดก็ยอมชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับ  

บริษัทประกันชีวิตได 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และขอ  ค. 

 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 6  หนา 1 จาก 10 

ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน  ชุดท่ี  6 
1)   นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง  มีความสามารถในการหาประกันชีวิตไดตรง

ตามเปาหมายของบริษัทเปนประจําและตอเนือ่งมาโดยตลอดจนไดช่ือวาเปนตัวแทนดีเดนของบริษัททุกป  แต
แลวเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดก็เกิดข้ึน  นาย  ก.  ประสบอบุัติเหตุตองนอนรักษาตัวอยูเกือบ  2  เดือน  ทํา
ใหไมสามารถออกไปหาประกันภัยได  ภรรยานาย  ก.  ซ่ึงเปนตัวแทนประกันชีวิต  เกรงวาสามีจะเสียงานและไม
ประสงคจะใหผูทําประกันภัยตองรอนานเพราะขาดการติดตอ  จึงไดขอรายช่ือผูที่สนใจจะทําประกันภัยจากสามี  
และไดชวยหาประกันภัยใหกับสามีซ่ึงนอนปวย  จนกระทั่งสามีหายและออกหาประกันภัยไดตามปกติ  ทานคดิ
วาการกระทําของสามีและภรรยาคูนี้เปนอยางไร 

ก. ไมมีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย  และเพ่ือนรวมอาชีพ 
ข. ไมมีความซ่ือสัตยตอบริษัทประกันภัย 
ค. ไมมีความซ่ือสัตยตอบริษัทประกันภัย  เพ่ือนรวมอาชีพและผูเอาประกันภัย 
ง. ไมมีความซ่ือสัตยตอเพ่ือนรวมอาชีพ 

 

2)   นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตไดชักชวนใหนาย  ข.  ซ่ึงเปนเพ่ือนที่ทํางานที่เดียวกับพ่ีชายของตนทําประกัน
ชีวิต  หลังจากนั้น  5  ป  นาย  ข.  ไดเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน  ทําใหพ่ีชายนาย  ก.  ไมพอใจ  นาย  ก.  ซ่ึงเปน
นองก็ไมพอใจตามไปดวยไมไปเก็บเบีย้ประกันจากนาย  ข.  เมื่อถึงกําหนดรวมทั้งเมือ่มีการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน  นาย  ก.  ก็ไมสนใจใหบริการเหมอืนเคยปฏิบติัมากอน  การกระทําเชนนี้เปนการผิดจรรยาบรรณ
และศีลธรรมหรือไม 

ก. ผิด  เพราะไมไดใหบริการทีดี่แกผูเอาประกันภัยอยางสม่ําเสมอ 
ข. ผิด  เพราะนําเอาเร่ืองสวนตัวมาเก่ียวของกับเร่ืองงาน  ทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงของผูเอาประกันภัย 
ค. ไมผิด  เพราะถึงแมนาย  ก.  จะไมไปเก็บเบี้ยประกันก็เปนหนาที่ของนาย  ข.  ตองเปนผูนาํไปจาย

ใหแกบริษัทเอง 
ง. ไมผิด  เพราะเมือ่นาย  ก.  ไมใหบริการแกนาย  ข.  นาย  ข.  สามารถแจงแกบริษัทประกันชีวิตให

ตัวแทนอื่นมาบริการแทนได 
 

3)  นาย  ก. เปนตัวแทน  ไดชักชวนใหนาย  ข.  ซ่ึงเปนเพ่ือนสนิทกันทําประกันชีวิต  แตนาย  ข.  ไมมีเงินจึง
ปฏิเสธ  นาย  ก.  คิดวานาย  ข.  โกหกเร่ืองไมมีเงินจึงโกรธมากไดเอาเร่ืองสวนตัวของนาย  ข.  ไปเลาให
เพ่ือนฟง  นาย  ก.  ประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด  เพราะนาย  ข.  ไมไดเปนผูเอาประกันภัย   
ข. ไมผิด  เพราะนาย  ก.  เลาเร่ืองสวนตัวของนาย  ข.  ที่ไมเปนความลับ 
ค. ผิด  เพราะนําเอาความลับของผูเอาประกันภัยไมเปดเผยตอบคุคลภายนอก 
ง. ผิด  เพราะนาย  ก.  ทําใหนาย  ข.  ถูกเพ่ือนๆรังกียจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 6  หนา 2 จาก 10 

4)   ในการหาประกันชีวิตนาย  ก.  ซ่ึงเปนตัวแทนประกันชีวิตของ  นาย  ก.  จะใหผูขอทําประกันชีวิตกรอก
รายละเอยีดในใบคําขอเอาประกันชีวิตเองโดยไดบอกใหผูทาํประกันชีวิตตอบคําถามในใบคําขอฯใหถูกตองตรง
กับความจริงทุกประการเพราะการไมเปดเผยขอความจริงจะทําใหผูเอาประกันภัยเสียผลประโยชน  บริษัทจะไม
รับประกันภัย  นอกจากนี้นาย  ก.  จะตองขอสําเนาทะเบยีนบานของผูเอาประกันภัยแนบติดกับใบคําขอฯ  และ
ตรวจสอบรายละเอยีดในใบคําขอฯ  ทุกคร้ัง  หากพบขอสงสัยจะซักถามจากผูเอาประกันภัยจากการ
ปฏิบัติงานของนาย  ก.  ปรากฎวาบริษัทสามารถรับประกันภัยไดทุกราย  ทานคดิวา 

ก. นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตทีดี่  แตทาํใหลูกคาไมไดรับความสะดวก 
ข. นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตทีดี่  แตการบริการผูเอาประกันภัยยังใชไมได 
ค. นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตทีดี่  แตไมสมควรยึดถือเปนตัวอยาง 
ง. นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตทีดี่  เปนผูมีจรรยาบรรณและศีลธรรม 

 

5)   นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตแหงหนึ่งไดชักชวนใหนาย  ข.  ซ่ึงมอีาชีพรับราชการทาํประกันชีวิตพรอมทั้ง
สัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาล  โดยบอกแกนาย  ข.  เมื่อเจ็บปวยจะสามารถเบิกคารักษาพยาบาลทั้งจาก
บริษัทและหนวยงานของรัฐที่นาย  ข.  ทํางาน  นบัต้ังแตวันที่สัญญาเพ่ิมเติมเร่ิมมีผลบังคบั ทานจงพิจารณาวา  
นาย  ก.  ประพฤติผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. ไมผิด  เพราะเสนอแบบประกันชีวิตที่ตรงตามความตองการของผูเอาประกันภัย 
ข. ไมผิด  เพราะผูเอาประกันภัยตองศึกษาแบบประกันชีวิตทีต่องการดวยตนเอง 
ค. ผิด  เพราะจะทาํใหผูเอาประกันภัยไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยในอนาคตได 
ง. ผิด  เพราะเสนอขายนอกเหนอืเง่ือนไขแหงกรมธรรม 

 

6)   คุณสมบัติของการเปนตัวแทนประกันชีวิตขอหนึ่งบอกวา  ตัวแทนประกันชีวิตตองมคีวามซ่ือสัตย  จริงใจตอผู
เอาประกันภัยและเพ่ือนรวมอาชีพ  ขอใดตอไปนี้ที่จะแสดงใหเห็นวา  ตัวแทนประกันชีวิตมคีวามจริงใจในการ
ชวยเหลือผูเอาประกันภัย  แตประพฤติผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของผูประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

ก. ผูเอาประกันภัยยังไมมีเงินชําระเบีย้ประกันของงวดถัดไป  จึงเสนอใหความชวยเหลือโดยการพาผูเอา
ประกันภัยไปกูเงินจากบริษัท  เพ่ือนํามาชําระเบีย้ประกันภัย 

ข. ไปบริการเก็บเบี้ยประกันภัยทุกงวดอยางสม่าํเสมอ  และคอยใหความชวยเหลือในการติดตอกับ
บริษัทแทนผูเอาประกันภัย 

ค. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่มอีดุมการณวาตองสรางสรรคสังคม  และหาวิถีทางที่จะใหกลไกของการ
ประกันชีวิตไดรับใชสังคมมากทีสุ่ด  โดยการชักชวนใหครอบครัวที่มีรายไดนอยทาํประกันชีวิตที่มีแต
ความคุมครองการเสียชีวิตเทานั้น  เนือ่งจากเบี้ยประกันตํ่า 

ง. ผูขอเอาประกันชีวิตมีภาระตองใชเงินมากในขณะที่จะตองจายเบีย้ประกันภัยงวดแรกจึงใหความชวยเหลือ  
โดยการลดเงินคาบําเหน็จจากเบี้ยประกันชีวิตใหคร่ึงหนึ่งเพ่ือเปนการจูงใจใหทําประกันชีวิต 
 

7) นาย  ก.  ไดทําประกันชีวิตกับบริษัทแหงหนึ่ง มคีวามตองการเปล่ียนแบบกรมธรรมใหม  เพราะเห็นวามี
ประโยชนมากกวา  แลวมาปรึกษาทานซ่ึงเปนตัวแทนประกันชีวิต  ทานควรใหขอเสนอแนะอยางไร 

ก. เปล่ียนไปตามความประสงคของนาย  ก.  จึงจะนับไดวาเปนตัวแทนประกันชีวิตที่ใหบริการทีดี่ 
ข. ใหเปล่ียนแบบกรมธรรมใหนาย  ก.  เพราะเปนความตองการของนาย  ก.  ไมใชทานเปนผูชักชวนให

เปล่ียน 
ค. ใหเปล่ียนแบบกรมธรรมใหนาย  ก.  เพราะเปนหนาที่ของบริษัทมอบหมายใหชักชวนใหบุคคลทํา

สัญญาประกันชีวิตกับบริษัท 
ง. ไมควรใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหม เพราะจะทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน 

 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 6  หนา 3 จาก 10 

8) ในการเสนอขายประกันชีวิตแบบและประโยชนของการประกันชีวิตมักไมแตกตางกันมากนัก  ดังนั้น  การที่
ตัวแทนประกันชีวิตประกันชีวิตของบริษัทหนึ่งมกัอางวา  แบบและผลประโยชนของบริษัทตนเหนอืกวาบริษัทอื่น
นั้น  ทานมคีวามคดิเห็นวาเร่ืองดังกลาวผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด  เพราะเปนเร่ืองปกปดของการแขงขันทางการคา 
ข. ไมผิด  หากพุดความจริง 
ค. ผิด เพราะกลาวทบัถมบริษัทอืน่ 
ง. ผิด  เพราะไมไดกลาวความจริง 

9) นาย  ก.  และ  นาย  ข. นอกจากจะเปนเพ่ือนกันแลว  ยังเปนตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเดียวกันดวย  ตอมา  
นาย  ก.  ทราบวา  นาย  ข.  ไดไปเรียนหลักสูตรเก่ียวกับหลักการประกันชีวิตเพ่ิมเติม  ซ่ึงไมไดเกียวกับการ
ขายประกันชีวิตเลย  เมือ่พบปะกัน  นาย  ก.  จึงไดตอวา  นาย  ข.  ที่เสียเวลาในการเรียนหลักสูตรดังกลาว  
ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเรียน  2  สัปดาหเต็ม  เพราะนอกจากเสียเวลาในการทํามาหากินแลวยังไมตรงกับ
วิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตทีต่องเนนเร่ืองการขายเปนหลัก  จงพิจารณาขอความขางลางนี้วาขอใดถูกตอง
มากที่สุด 

ก. การกระทําของ  นาย  ข.  นั้น  สมควร  เพราะถือวาตัวแทนประกันชีวิตที่ดีนั้น  ตองหมั่นศึกษาหา
ความรูในวิชาชีพเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

ข. การกระทําของ  นาย  ข.  นั้นไมสมควรเอาเย่ียงอยาง  เพราะเสียเวลาในการทํามาหากิน  ซ่ึงขัด
จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 

ค. การกระทําของ  นาย  ข.  นั้นไมถูกตอง  เพราะนอกจากจะทําใหไมมีเวลาในการใหบริการลูกคาแลว  
หลักสูตรที่เรียนก็ไมตรงกับความตองการของตัวแทนประกันชีวิตที่เนนเร่ืองการขายเปนหลัก 

ง. การกระทําของ  นาย  ข.  นั้นถูกตอง  เพราะเปนสิทธิของนาย  ข.  ที่จะไปเรียนหรือทาํอะไรก็ไดตราบ
ใดที่ไมทําใหผูเอาประกันเสียผลประโยชน 

 
10) นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท  หนึ่ง  จํากัด  ตอมาบริษัท  สอง  จํากัด  เห็นวา  นาย  ก.            

เปนตัวแทนที่มคีวามสามารถในการขายประกันชีวิตไดอยูในระดับดี  จึงเสนอเงินเดือนพรอมตําแหนงใน         
หนาที่การงานให  นาย  ก.  ไดชักชวนเพ่ือนฝูงที่เปนตัวแทนดวยกันใหไปอยูบริษัท  สอง  จํากัด  โดยบอกวา  
บริษัท  หนึ่ง  จํากัด  ไมดีใหคานายหนานอย  สูบริษัท  สอง  จํากัดไมได  การกระทําเชนนี้ผิดจรรยาบรรณและ
ศีลธรรมหรือไม 

ก. ผิด  เพราะนาย  ก.  พูดโกหก  เพ่ือชักชวนใหตัวแทนคนอื่นยายบริษัท 
ข. ผิด  เพราะไมประพฤติตนอยูในคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาณของตัวแทนประกันชีวิต 
ค. ไมผิด  เพราะบริษัท  สอง  จํากัด  ใหรายไดและตําแหนงหนาที่การงานที่ดีข้ึน 
ง. ไมผิด  เพราะ  ตัวแทนคนอืน่ยินดียายไปอยูบริษัท  สอง  จํากัด  เอง 

 

11) นาย  ก.  เปนเพ่ือนกับ  นาย  ข.  นาย  ก.  จะเอาประกันชีวิต  นาย  ข.  โดยนาย  ก.  ระบุใหตนเอง         
เปนผูรับประโยชน  เมือ่  นาย  ข.  เสียชีวิต  นาย  ก.จะไดรับผลประโยชนหรือไม 

ก. ได  เพราะ  นาย  ก.  เปนผูรับประโยชนตามกรมธรรม 
ข. ได  เพราะ  นาย  ก.  เปนผูชําระเบีย้ประกัยภัย 
ค. ไมได  เพราะ  นาย  ก.  ไมมีสวนไดเสียในชีวิต  นาย  ข. 
ง. ไมได  เพราะการทําประกันชีวิตนัน้  นาย  ก.  ไมสามารถทาํใหคนอื่นได  นอกจากตนเอง 
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12) ความหมายของการประกันชีวิตคอืขอใด 
ก. วิธีการรวมปองกันภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ข. วิธีการรวมกันเฉล่ียภัยอันเนือ่งจากการเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  และทพุพลภาพ 
ค. วิธีการขจัดภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ง. วิธีการรวมกันเฉล่ียภัยอันเนือ่งมาจากภาวะเศรฐกิจตกตํ่า 

 
13) กรมธรรมประกันภัยแบบเงินไดประจํา  เหมาะสําหรับบุคคลที ่

ก.  ตองการสรางฐานะ   
ข.  ตองการความคุมครองระยะส้ัน 

ค. มีรายไดนอย    
ง. ตองการเงินไวใชจายยามชรา 

 
14) การประกันชีวิตแบบใดที่บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน       

หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตกอนสัญญาครบกําหนดหรือมีชีวิตอยูรอดจนสัญญาครบกําหนด 
ก. แบบสะสมทรัพย    
ข. แบบช่ัวระยะเวลา  20  ป 

ค. แบบตลอดชีพ    
ง. แบบตลอดชีพ  มีเงินปนผล 

 
15) ขอตอไปนีข้อใดเปนลักษณะของการประกันชีวิตประเภทสามัญ 

ก. การประกันชีวิตรายบุคคล  มรีะยะเวลารอคอย  และระยะเวลาผอนผันการชําระเบี้ยประกันภัย 
ข. ชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน  รับประกันชีวิตเปนกลุม  จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่า 
ค. การประกันชีวิตรายบุคคล  จํานวนเงินเอาประกันสูง  ไมตรวจสุขภาพ  มีระยะเวลารอคอย 
ง. เปนการประกันชีวิตรายบคุคล  จํานวนเงินเอาประกัยคอนขางสูง  และอาจมีการตรวจสุขภาพ 

 
16)  นาย  ก.  ซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาลและศัลยกรรมไว  2  บริษัท  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) ถาผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทพุพลภาพส้ินเชิงถาวร  และไดรับความคุมครองตามสัญญาเพ่ิมเติม
ผลประโยชนการยกเวนเบีย้ประกันเนือ่งจากทพุพลภาพส้ินเชิงถาวรแลว  ถาหากตอมาปรากฎวาผูเอา
ประกันภัยพนสภาพจากการเปนบคุคลทพุพลภาพส้ินเชิงถาวร  ผลจะเปนอยางไร 

ก. การยกเวนเบีย้ประกัยภัยจะยังคงดําเนินตอไป เพราะบริษัทใหความคุมครองไปแลวจะยกเลิกไมได 
ข. การยกเวนเบีย้ประกัยภัยจะยังคงดําเนินตอไป ตราบใดที่ผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู 
ค. การยกเวนเบีย้ประกัยภัยจะส้ินสุดลง และผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบีย้ประกันภัยตอไปตามปกติ 
ง. การยกเวนเบีย้ประกัยภัยจะส้ินสุดลง และบริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 
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18) ผูเอาประกันภัยที่มีสุขภาพไมสมบูรณเหมอืนคนทั่วไป แตบริษัทประกันชีวิตพิจารณาแลว สามารถรับประกันชีวิตได  
ผูเอาประกันภัยคนนัน้ 

ก. ตองแจงผลการตรวจสุขภาพใหบริษัททราบทุกป 
ข. ตองชําระเบีย้ประกันภัยในอตัราปกติ  เพราะบริษัทตกลงรับประกันชีวิตแลว 
ค. ตองชําระเบีย้ประกัยภัยเพ่ิมกวาอัตราปกติ 
ง. ไมตองแจงผลการตรวจสุขภาพ  แตตองชําระเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ 

 
19) บุคคลใดขางลางนีท้ี่บริษัทสามารถพิจารณารับประกันชีวิตไดคอื 

ก. คนวิกลจริต 
ข. นิติบคุคล 
ค. ผูเยาวที่มสุีขภาพสมบูรณ 
ง. คนทีอ่ายุเกินอตัราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด 

 

20) ขอตอไปนีข้อใดถูก 
ก. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญและประเภทอตุสาหกรรมไมมคีวามแตกตางกัน 
ข. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญมีการเก็บเบี้ยเพ่ิมพิเศษได 
ค. เบี้ยประกันภัยในแตละงวดไมเทากัน 
ง. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรมของอาชีพตางกัน  จะไมเทากัน 

 

21) การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยธรรมดา  ถาอายุผูเอาประกันภัยเทากัน  ภัยมาตรฐาน  และมีจํานวนเงิน   
เอาประกันภัยเทากัน  แบบใดตองชําระเบีย้ประกันมากที่สุด 

ก. สะสมทรัพย  20/20   
ข. สะสมทรัพย  10/10 

ค. สะสมทรัพย  15/15   
ง. เทากันทั้ง  3  แบบ 

 

22) นาย  ก.  ทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  15/10  จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000  บาท  กรมธรรมเร่ิมมี
ผลบังคบัเมือ่วันที่  1  มนีาคม  2535  ชําระเบี้ยประกันรายปโดยชําระงวดที ่ 7  ไปแลวและมาขอเวนคืนในวันที่  
28  กุมภาพันธ  2541  นาย  ก.  ไดรับเงินเทาไร 

(อตัรามูลคาเวนคืนเงินสด  ณ  ส้ินปกรมธรรมที่  6  =  350  บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000  บาท   
อตัรามูลคาเวนคืนเงินสด  ณ  ส้ินปกรมธรรมที่  7  =  432  บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000  บาท 
อตัรามูลคาเวนคืนเงินสด  ณ  ส้ินปกรมธรรมที่  8  =  405  บาท/จํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000  บาท) 

ก. 35,000  บาท 
ข. 35,000  บาท  รวมเบีย้ประกันภัยจายคนืที่ชําระลวงหนา  1  งวด 
ค. 50,200  บาท 
ง. 43,200  บาท 

 

23) นาย  ก.  ทาํประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรม  ชําระเบี้ยประกันได  8  ป  ขอตอไปนีข้อใดไมถูกตองเก่ียวกับ
การใชสิทธิเก่ียวกับมูลคากรมธรรมประกันภัย 

ก. ขอยกเลิกกรมธรรม  และใชสิทธิรับเงินสดจากมูลคาเวนคนืเงินสด 
ข. ขอเปล่ียนกรมธรรมเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ 
ค. ขอแปลงกรมธรรมเปนการประกันภัยแบบขยายเวลา 
ง. ขอกูเงินจากบริษัทโดยใชมูลคาเวนคืนเงินสด 
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24) นาย  ก.  ทาํประกันชีวิต  ประเภทสามญั  และซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ  นาย  ก.  
เปนโรคมะเร็ง  แตไมไดแถลงในใบคําขอเอาประกันชีวิต  ตอมาอีก  1  ป  นาย  ก.  เสียชีวิตจากอุบติัเหตุรถชน
กันขอตอไปนี้ขอใดถูกตอง 

ก.  บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัย  และคนืเบี้ยประกันที่ชําระมาแลวทั้งหมด 
ข.  บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัย  และไมคนืเบี้ยประกันที่ชําระมาแลวทั้งหมด 
ค.  บริษัทจายจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง.  ไมมีขอใดถูก 

 
25) เมื่อผูเอาประกันภัยใชสิทธ์ิในการกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน  ผลที่มตีอกรมธรรมนัน้คอื 

ก. กรมธรรมนั้นไมมผีลบังคับช่ัวขณะ  จนกวาผูเอาประกันภัยจะไดชําระหนี้สินพรอมดอกเบีย้ครบถวนแลว 
ข. ผูเอาประกันภัยไมตองชําระเบีย้ประกันภัย  เพ่ือเปนกานแบงเบาภาระ 
ค. กรมธรรมนั้นยังคงมีผลบังคบัอยู  จนกวาหนี้สินรวมกับดอกเบีย้ทีค่งคางกับบริษัททั้งส้ิน ณ  เวลาใด 

มีจํานวนเทากับหรือมากวาเงินคาเวนคืนในขณะนัน้ และมิไดชําระเบีย้ประกันภัยงวดที่ถึงกําหนด 
ง. ไมมีขอใดถูก 

26) หลักเกณฑและเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงแบบประกันภัยเปนแบบอื่น  ข้ึนอยูกับการกําหนดของ 
ก.  นายทะเบยีน 
ข.  ผูเอาประกันภัย   

ค.  ผูรับประโยชน   
ง.  บริษัท 

 
27) “ การเปล่ียนผูรับประโยชน  จะมผีลบังคับนบัแตวันทีผู่เอาประกันภัยแสดงเจตนา  โดยแจงใหบริษัททราบเปน

ลายลักษณอักษร  เพ่ือบริษัทจะทําการบันทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม  และออกใบสลักหลังกรมธรรม
ประกันภัยใหผูรับประโยชน”  บุคคลนั้นเปนใครไดบาง 

ก.  บิดา  มารดา  ของผูเอาประกันภัย  
ข.  สามีภรรยา  ของผูเอาประกันภัย 

ค.  เจาหนี้  หุนสวน  ของผูเอาประกันภัย  
ง.  ขอ  ก.  และ  ข.  ถูก 

 
28) ขอตอไปนีข้อใดไมมีความจําเปนตองกรอกในใบคําขอเอาประกันชีวิต 

ก.  อาชีพผูขอเอาประกันภัย   
ข.  ทีอ่ยูผูขอเอาประกันภัย 

ค.  อายุของคูสมรส    
ง.  สุขภาพของผูเอาประกันภัย 

 

ขอความ  3 

ใชโจทยขางลางนีใ้นการตอบคาํถาม 

นาย  ก.  ไดทําประกันชีวิต  ประเภทสามัญ  แบบสะสมทรัพย  15/10  ชําระเบีย้ประกันรายป  ปละ  4,000  บาท  
จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000  บาท  และไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว  3  ป  ตารางมูลคากรมธรรมตอ
จํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000  บาท  สําหรับส้ินปกรมธรรมที่  3  มมีูลคาเวนคืนเงินสดเทากับ  110  บาท  
มูลคาใชเงินสําเร็จเทากับ  218  บาท  และมีการขยายเวลาเทากับ 12  ป  และมีเงินสะสมทรัพยเมือ่ครบกําหนด 
อีก 164  บาท 
 

29)  นาย  ก.  ตองการกูเงินจากบริษัทโดยมีกรมธรรมเปนประกัน  ณ  ส้ินปกรมธรรมที่  3  นาย  ก.  สามารถกู
ไดสูงสุดเทาใด 

ก. 100,000  บาท 
ข. 12,000  บาท 

ค. 11,000  บาท 
ง. 4,000  บาท 
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30) ถา  นาย  ก.  ซ่ึงเปนผูเอาประกันภัยไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัย  บริษัทจะชําระเบีย้ประกันภัยใหในลักษณะ
การกูยืมชําระ  บริษัทคดิคํานวณอตัราดอกเบีย้อยางไร 

ก. ไมคิดดอกเบีย้ 
ข. คิดอตัราดอกเบีย้ทบตน 

ค. คิดอตัราดอกเบีย้ไมทบตน 
ง. คิดอตัราดอกเบีย้ข้ึนลงตามธนาคาร 

 

31) คําวาผูรับประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หมายความถึง 
ก. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งให 
ข. ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจหรือนายหนา 
ค. คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
ง. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน 

 

32) นาย  ก.  ย่ืนใบคําขอเอาประกันชีวิตลงวันที่  1  มถุินายน  2534  ตอมาบริษัทออกกรมธรรมประกันชีวิต  
ระบุวันเร่ิมสัญญา  10  มิถุนายน  2534  ถา  นาย  ก.  ไดรับอุบติัเหตุเมือ่วันที่  9  มถุินายน  2534        
เวลา  23.30  น.  และถึงแกกรรมเมือ่เวลา  00.15  น.  ของวันที่  10  มิถุนายน  2534  สัญญาประกันชีวิตมี
ผลคุมครองหรือไม 

ก. มีผลคุมครอง 
ข. ไมมีผลคุมครองมาต้ังแตตน 
ค. ไมมีผลคุมครอง  เพราะนาย  ก.  ไดรับอุบติัเหตุเปนเหตุใหถึงแกกรรมในวันที่  9  มิถุนายน  2534 
ง. มีผลคุมครอง  เพราะนาย  ก.  ย่ืนใบคําขอลงวันที่  1  มิถุนายน  2534 

 

33) สัญญาประกันภัยมีคูสัญญาอยางนอย  2  ฝาย  คอื 
ก. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับผูรับประโยชนฝายหนึ่ง 
ข. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับผูเอาประโยชนฝายหนึ่ง   
ค. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับตัวแทนประกันชีวิตฝายหนึ่ง 
ง. ผูรับประกันภัยฝายหนึ่งกับนายหนาประกันชีวิตฝายหนึ่ง 

 

34)  นายแสง  เอาประกันชีวิตตนเองไวโดยใหนายสุขและนายสิน  เปนผูรับประโยชนคนละคร่ึง  ตอมาปรากฏวา  
นายสุข  ถึงแกความตายกอนนายแสง  นายแสงมิไดแจงบริษัทขอแกไขเปล่ียนแปลงผูรับประโยชน  เมือ่นาย
แสงตาย  บริษัทตองจายเงินเอาประกันชีวิตอยางไร 

ก. จายใหนายสินทั้งหมดตามกรมธรรมมาตรฐานทีอ่อกใหม 
ข. จายใหนายสินคร่ึงหนึ่ง  อีกคร่ึงหนึ่งจายใหทายาทของนายสุข 
ค. จายใหนายสินคร่ึงหนึ่ง  อีกคร่ึงหนึ่งจายใหทายาทนายแสง 
ง. จายไดทั้ง  3  กรณี  ข้ึนอยูกับบริษัทเลือกจายใหเกิดความรวดเร็วและสะดวก 

 

35) สัญญาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะเปนขอพิจารณาเบีย้ประกันภัยเพ่ิมข้ึน   
      หากภัยนั้นหมดไปแลว 

ก. ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัยสวนที่เพ่ิมนั้นลงมาอยูในอตัราปกติ 
ข. ผูเอาประกันภัยจะไดลดเบีย้ประกันภัยตอเมือ่บริษัทยินยอม 
ค. ผูเอาประกันภัยไมมสิีทธิไดลดเบีย้ประกันเลย 
ง. ไมมีผลผูกพัน  เพราะบังคบัคดีไมได 
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36) นาย  ก.  อายุ  40  ป  เอาประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง  โดยแถลงขอความอันเปนเท็จวามี
สุขภาพสมบูรณไมเคยปวยเปนโรคใดๆมากอน  ซ่ึงตามขอเท็จจริงในขณะขอเอาประกันชีวิตนั้น  นาย  ก.  
กําลังปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง  ซ่ึงถาหากบริษัททราบความจริงเชนนั้นจะตองเพ่ิมเบี้ยประกันอีกเล็กนอย
แตไมถึงกับบอกปดไมยอมรับประกัน  ผลของสัญญาประกันชีวิตรายนี้จะเปนอยางไร 

ก. เปนโมฆียะ 
ข. เปนโมฆะ 
ค. สมบูรณแตผูรับประกันภัยมีสิทธิลดจํานวนเงินอันจะพึงใชลงตามสวน 
ง. สมบูรณทกุประการ 

 

37) หางหุนสวนหรือบริษัท  จํากัด  สามารถเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตไดหรือไม 
ก. ไมได  เพราหางหุนสวนหรือบริษัท  จํากัด  ไมใชบุคคลธรรมดา 
ข. ได 
ค. ได  ถานายทะเบยีนเห็นชอบ 
ง. ไมได  เพราะหางหุนสวนหรือบริษัทเปนเพียงนติิบคุคล 

 

38) สัญญาประกันชีวิตเมือ่มีผลสมบูรณแลว  จะขอแกไขเปล่ียนแปลงบางรายการไดหรือไม 
ก. ขอแกไขเปล่ียนแปลงไมไดเลย    
ข. แกไขไดโดยผูเอาประกันภัยขอแกไข 
ค. แกไขไดโดยผูรับประกันภัยขอแกไข 
ง. ขอแกไขเปล่ียนแปลงไดเสมอ 

 

39) สัญญาประกันชีวิตจะตกเปนโมฆียะ  ในกรณีดังตอไปนี้ 
ก. ผูเอาประกันภัยแถลงขอความอันเปนเท็จ  ซ่ึงถาหากผูรับประกันภัยทราบความจริง 

อาจบอกปดไมยอมรับประกันชีวิต 
ข. ผูเอาประกันภัยแถลงขอความอันเปนเท็จ  ซ่ึงถาหากผูรับประกันภัยทราบความจริง 

จะตองเพ่ิมเบีย้ประกันภัยข้ึนอีก 
ค. ผูเอาประกันภันแถลงอายุคลาดเคล่ือน  และอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจํากัดอัตรา 

ตามทางคาปกติของผูรับประกันภัย 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  ข.  ค. 

 

40) คํากลาวที่วา  สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทน  ถูกหรือไม 
ก. ไมถูก 
ข. ถูก 
ค. ที่ถูกเปนสัญญาฝายเดียว 
ง. ที่ถูกเปนสัญญาระหวางผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 

 

41) บริษัทประกันชีวิตลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ใด  ไดหรือไม 
ก. ได  ตามทีค่ณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด 
ข. ได  ตามที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด 
ค. ได  ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด 
ง. ได  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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42) ตามพระราชบญัญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535  แกไขเพ่ิมเติมโดย  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบบัที่ 2)  

พ.ศ. 2551  หามมิใหบริษัทประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม คําวาประวิง
การใชเงินหมายถึง 

ก. ถวงเวลาในการชดใชคาสินไหมทดแทน 
ข. หนวงเวลาในการชดใชคาสินไหมทดแทนใหลาชา 
ค. ไมประสงคที่จะจายคาสินไหมทดแทน  หรือจายไมเปนไปตามเง่ือนไขในกรมธรรม 
ง. ถูกทุกขอ 

 

43) ขอใดตอไปนี้เปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 
ก. เปนคนวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ข. เปนบคุคลลมละลาย 
ค. มีภูมิลําเนาในตางประเทศ 
ง. ถูกทุกขอ 

 

44) นาย  ก.  ตองการเปนตัวแทนประกันชีวิตบริษัท  รักไทยประกันชีวิต  จํากัด  แตนาย  ก.  ไมมีใบอนญุาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิต  บริษัทจึงออกบตัรประจําตัวพนักงานเก็บเบี้ยประกันภัยใหนาย  ก.  ดังนัน้  นาย  ก. จะมี
สิทธ์ิชักชวนใหบคุคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  รักไทยประกันชีวิตจํากัดไดหรือไม 

ก. มีสิทธิเพราะมบีัตรประจําตัวพนักงานเก็บเบี้ยประกันภัยแลว 
ข. มีสิทธิเพราะเมือ่รับเบีย้ประกันภัยได  ก็ยอมชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทได 
ค. ไมมีสิทธิ  เพราะยังไมไดรับใบอณุญาตจากนายทะเบียน 
ง. มีสิทธิถาไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง 

 

45) บริษัทประกันชีวิตประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัย  หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือการ
ประวิงคนืเบี้ยประกันภัยทีต่องจายหรือคืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริตตาม
พระราชบญัญัติประกันชีวิต  พ.ศ.2535  แกไขเพ่ิมเติมโดย  พระราชบญัญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  2)  

     พ.ศ.  2551  มีโทษอยางไร 
ก. ปรับไมเกินสองแสนบาท 
ข. ปรับไมเกินหาแสนบาท 
ค. ปรับไมเกินหาแสนบาท  และถาเปนความผิดตอเนื่องใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท

ตลอดเวลาทียั่งฝาฝนอยู 
ง. ปรับไมเกินสองแสนบาท  และถาเปนความผิดตอเนื่งใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท 

ตลอดระยะเวลาทียั่งฝาฝนอยู 
 

46) บริษัทประกันชีวิตที่ไดรับใบอนญุาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  
แกไขเพ่ิมเติมโดย  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยดวย 

ก. ได  เพราะไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตแลว 
ข. ไมได  เพราะกฎหมายหามไว 
ค. ได  แตตองไดรับใบอณุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตมาแลวไมตํ่ากวา  5  ป 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และขอ  ค. 
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47) ขอใดถูกตอง 
ก. ตัวแทนประกันชีวิต  หมายถึง  ผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต 

กับบริษัทโดยกระทําเพ่ือบําเหน็จจากการนั้น 
ข. นายหนาประกันชีวิต  หมายถึง  ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหทาํการชักชวนใหบคุคล 

ทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท 
ค. นายทะเบียน  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ง. รัฐมนตรีผูรักษาตามพระราชบญัญัตินี้  หมายถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 

48) นาย  ก.  ทาํประกันชีวิตไวกับบริษัท  ข.  โดยมนีาย ค.  เปนผูรับประโยชน  เมือ่นาย  ก.  เสียชีวิต  นาย  ค.  
ผูรับประโยชนมีสิทธิไดรับการใชเงินจากบริษัทตามกรมธรรมประกันชีวิตของนาย  ก.  แตนาย  ค.  มิไดใช
สิทธิเรียกรองดังกลาวจากบริษัท  ข.  จนลวงพนอายุความแลว  บริษัท  ข.  จะทําอยางไรกับเงินดังกลาว 

ก. ใหบริษัท  ข.  เก็บเงินดังกลาวไว  เพ่ือเปนทนุสํารองในการจายใหกับผูเอาประกันภัยรายอืน่ๆ 
ข. ใหบริษัท  ข.  เก็บเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ 
ค. ใหบริษัท  ข.  เก็บเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันชีวิตไทย 
ง. ใหบริษัท  ข.  เก็บเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันวินาศภัย 

 

49) ถาบริษัทประวิงการชดใชคาสินไหมทดแทน  จะมีผลอยางไร 
ก. อาจถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
ข. ตองถูกปรับไมเกิน  300,000  บาท 
ค. ตองถูกปรับไมเกิน  500,000  บาท 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และขอ  ค. 

 

50) บริษัทที่ไดรับอนญุาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตได ตองวางแผนหลักทรัพยไวกับผูใด 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง     
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ค. นายทะเบียน   
ง. ถูกทุกขอ 
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ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน  ชุดท่ี 7 
1) นาย ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิต  ไดแนะนําใหนาย  ข.  ทําประกันชีวิตทั้งๆ ที่ทราบวานาย ข.  เปนโรคมะเร็งโดย

บอกแกนาย  ข. วา  ถาบริษัทไมบอกเลิกสัญญาภายใน  2  ป  ผูรับประโยชนของนาย  ข.  จะไดรับจํานวนเงิน
เอาประกันภัยเมือ่เสียชีวิต  แตหากบริษัทสืบทราบวา  นาย  ข.  เปนโรคมะเร็งมากอน  นาย  ข.  ก็จะไดรับเบีย้
ประกันภัยคืน  ถามวา  นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตทีดี่หรือไม 

ก. นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีไมดี  เพราะการแนะนําเชนน้ัน  เปนการไมซ่ือสัตยตาบริษัท 
ข. นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีดี  ท่ีพยายามชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกัน 
ค. นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีดี  เพราะพยายามชวยเหลือ  นาย  ข.  และไมไดปกปดความจริง 
ง. นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีดี  เพราะซ่ือสัตยตอบริษัท 

 

2) มีผูเอาประกันภัยรายหนึ่งประกันภัยแบบสะสมทรัพย20/20ปตัวแทนที่ขายประกันไดแจงแกผูเอาประกันภัยวา
ชําระเบี้ยครบ  7  ปกรมธรรมก็จะคุมครองตอไปจนครบกําหนดสัญญาโดยไมตองชําระเบีย้ตอไป  ผูเอา
ประกันภัยเขาใจวาจะไดรับความคุมครองเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยโดยทีตั่วแทนไมไดช้ีแจงอะไรเพ่ิมเติม  
ทานคิดวาผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ผิดในขอไมช้ีแจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิอยางละเอยีดเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 
ข. ไมผิด  เพราะตัวแทนไดช้ีแจงแลวผูเอาประกันภัยตองอานกรมธรรมใหเขาใจประกอบกันไปดวย 
ค. ไมผิด  เพราะเปนการแนะนาํที่ถูกตองแลว 
ง. ไมผิด  เพราะไดช้ีแจงแลว  แตผูเอาประกันภัยเขาใจผิดพลาดเอง 

 

3) นาย  ก.  ไดขอทําประกันชีวิตผาน  นาย ข.  ตัวแทนประกันชีวิต  แตบริษัทประกันชีวิตไมรับ  เนือ่งจากปวยเปน
โรครายแรง  นาย  ข.  ไดบอกเร่ืองนีต้อบคุคลภายนอกทราบ  ทานวา  นาย  ข.  ผิดหลักจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด  เพราะนาย  ก.  ไมไดเปนผูเอาประกันภัย 
ข. ไมผิด  เพราะเปนความจริง  หากเฝาดูใกลชิดก็รูวาเปนโรครายแรง 
ค. ผิด  เพราะทําใหนาย  ก.  เปนที่รังเกียจตอผูใกลชิด 
ง. ผิด  เปดเผยความลับของผูเอาประกันภัย 

 

4) นาย  ก.  ไดทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่งโดยไดแจงแกตัวแทนประกันชีวิตวาตนเปน
โรคเบาหวาน  ตัวแทนประกันชีวิตเกรงวาถาแจงความจริงใหบริษัททราบแลวจะทําใหการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทฯ  ลาชา  จึงไมแจงแกบริษัท  ในกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตทําถูกหรือไม 

ก. ถูก  เนือ่งจากเพ่ือคุมครองผลประโยชนของผูขอทําประกันชีวิต 
ข. ถูก  เนือ่งจากตัวแทนตองการรักษาความลับของผูเอาประกันภัย 
ค. ผิดเนื่องจากตัวแทนไมเปดเผยขอความจริงของนายก.แกบริษัทในสวนที่เปนสาระสําคญัในการ

พิจารณารับประกันภัย 
ง. ผิด  เนือ่งจากตัวแทนเสนอขายกรมธรรมโดยไมแจงเง่ือนไขแหงกรมธรรม 

 

5) ขอใดเปนส่ิงที่ตัวแทนประกันชีวิตพึงปฏิบติั 
ก. ชวยเหลือเพ่ือใหผูเอาประกันภัยจายเบีย้ประกันภัยนอยทีสุ่ด 
ข. ไมเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคญัเพ่ือการพิจารณารับประกันภัย 
ค. ไมเสนอขายกรมธรรมประกันภัยนอกเหนอืเง่ือนไขในกรมธรรม 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และข. 
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6) ทานคิดวาการกระทําใดจะสามารถทําใหผูอื่นตกลงทําประกันภัยกับทาน 
ก. ลดคาบําเหน็จใหผูเอาประกันภัย 
ข. ออนวอนใหผูอื่นทาํประกันชีวิตกับทาน 
ค. ชักชูงดวยการจูงใจใหเห็นความสําคัญของการทําประกันชีวิต 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 

7) ทานคิดวาจรรณยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตขอใดที่แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันชีวิตมี
ความซ่ือสัตยและรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

ก. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคญั เพ่ือการพิจารณารับประกันภัยหรือ
เพ่ือความสมบูรณแหงกรมธรรม 

ข. ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหมหากทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน 
ค. ไมเสนอแนะผูขอทําประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนอืเง่ือนไขแหงกรมธรรม 
ง. ถูกทุกขอ 

 

8) ทานคิดวาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตขอใดที่สอนใหตัวแทนประกันชีวิตเปนผูมี
คุณธรรมตอบริษัทประกันชีวิตดวยกันและเพ่ือนรวมอาชีพ 

ก. ประพฤติอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงามทั้งธํารงไวซ่ึงเกียรติศักด์ิศรีและคณุธรรมแหงอาชีวปฏิญาณ 
ข. ไมกลาวใหรายทบัถมตัวแทนฯ  หรือบริษัทอื่น 
ค. ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิมเพ่ือทําสัญญาใหมหากทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน 
ง.  มีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย  บริษัท  และเพ่ือนรวมอาชีพ 

 

9) นางสาวชบา  เปนตัวแทนประกันชีวิต  นางสาวชบาเห็นวาการเปนตัวแทนขายประกันชีวิตตองพดูเกงดวยจึงจะ
สามารถจูงใจลูกคาไดจึงไดชักชวนนางสาวสรอยทองไปสมัครเรียนท่ีโรงเรียนฝกพูดแตนางสาวสรอยทองไมสนใจโดย
มองวาไมจําเปนและเสียเวลานางสาวชบาจึงไปสมัครเรียนโดยลําพังจนไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิและมีทักษะ
ท่ีดีขึ้น  จงพิจารณาวาขอความขางลางน้ีขอใดถูกตองท่ีสุด 

ก. นางสาวชบา  ควรสนใจวิชาประกันภัยและรายละเอียดตางๆในกรมธรรมมากกวาเพื่อประโยชนในการอธิบาย
ใหผูเอาประกันภัยเขาใจ 

ข. นางสาวชบา  ควรเนนเฉพาะการศึกษารายละเอียดกรมธรรมและเทคนิคการขายเพื่อเปนตัวแทนขายประกัน
ชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

ค. นางสาวชบา  มีความคิดถูกตองเพราะการเปนตัวแทนฯตองใชท้ังศาสตรและศิลปตัวแทนฯจึงตองหม่ันศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  ท้ังความรูทางวิชาการประกันชีวิตและความรูอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

ง. นางสาวสรอยทอง  ถูกตอง  เพราะตัวแทนประกันชีวิตตองเนนสนใจเร่ืองเทคนิคการขาย 
 

10) นาย  ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท  หน่ึง จํากัด ชักชวน  นาย  ข.  ใหทําประกันชีวิต  ตอมา  นาย  ข.  และ
ภรรยา  ประสบอุบัติเหตุตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลา  6  เดือน  ในชวงดังกลาว นาย ก. ไดดูแลชวยเหลือ
นาย ข.และภรรยาเปนอยางดีในเร่ืองคารักษาพยาบาลและการดูแลบุตร  2  คน  ของนาย  ข.  ทานคิดวาการกระทํา
ของนายก.ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตขอใด  

ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีดี  เพราะมีความซ่ือสัตยตอผูเอาประกันภัย 
ข. เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีดี  เพราะใหบริการท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ 
ค. เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีดี  เพราะประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม  ท้ังธํารงไวซ่ึงเกียรติ  

ศักด์ิศรี  และคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาณ 
ง. ถูกทุกขอ 
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11) ขอใดเปนประโยชนของการประกันชีวิตทีม่ีตอครอบครัว 
ก. เพ่ือการศึกษาของบตุร   
ข. เพ่ือเปนคาใชจายของคูชีวิตที่เปนหมาย 

ค. เพ่ือเปนรายไดในยามเดือดรอน 
ง. ถูกทุกขอ 

 

12) การประกันชีวิตมีประโยชนตอสังคม 
ก. เปนหลักประกันใหครอบครัว 
ข. ชวยลดภาระทางสังคมของรัฐบาล 

ค. ชวยสะสมทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ง. ถูกทุกขอ 

 

13) ขอใดตอไปนี้ไมใชลักษณะของการประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรม 
ก. ชําระเบี้ยประกันภัยรายเดือน 
ข. คุมครองการประกันชีวิตและการประกันภัยอุบติัเหตุ 
ค. ตรวจสุขภาพหรือไมตรวจสุขภาพก็ได 
ง. กรมธรรมทุกกรมธรรมมีระยะเวลารอคอย 

 

14)  การประกันชีวิตประเภทกลุม  โดยทัว่ไปจะไมมีการตรวจสุขภาพเพราะ 
ก. บริษัทประกันภัยจะตองเสียคาใชจายและเวลา  ซ่ึงจะไมคุมกับเบี้ยประกันภัย 
ข. จํานวนเงินเอาประกันภัยพนักงานหรือสมาชิกทั้งหมดนัน้  โดยเฉล่ียแลวจํานวนเงินไมมาก 
ค. นายจางมักจะตรวจสุขภาพรางกายพนักงานทุกคนกอนเขามาทํางาน 
ง. ถูกทุกขอ 

 

15)  การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. ผูเอาประกันภัยทีม่อีายุสูง  ยอมตองชําระเบีย้ประกันภัยสูงกวาผูเอาประกันภัยที่มอีายุตํ่ากวา 
ข. ใหความคุมครองการเสียชีวิต 
ค. กรมธรรมมีมูลคาใชเงินสําเร็จสําหรับใชในการกูยืมชําระเบีย้ประกันภัยได 
ง. หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกําหนดสัญญาจะถือวาสัญญาส้ินสุดลงและจะไมมีการคืนเงินเบีย้

ประกันภัยที่ชําระมาแลวใหแกผูเอาประกันภัย 
 

16)  ผูเอาประกันภัยทําประกันชีวิต  ประเภทสามญั  ตอมาไดปวยและเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน  1  เดือน  
ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากบริษัทหรือไม 

ก. ได  เพราะผูเอาประกันภัยซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ 
ข. ได  เพราะผูเอาประกันภัยซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองคารักษาพยาบาล 
ค. ไมได  เพราะบริษัทไมใหความคุมครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 
ง. ได  เพราะผูเอาประกันภัยซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคุมครองการสูญเสียอวัยวะ 

 

17) นาย  ก.  ซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาล  และศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  โดยซ้ือ
ผลประโยชนคาหองและคาอาหาร  1,000  บาทตอวัน  (สูงสุดไมเกิน  45  วัน)  ตอมา  นาย  ก.  เจ็บปวยตอง
เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไขดวยโรคไขขออักเสบเปนระยะเวลา  35  วัน  หลังจากนั้นอีก  4  
เดือน  นาย  ก.  ก็เขามารักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคเดิม  และอยูอีก  20  วัน  ในกรณีเชนนี้บริษัทจะ
จายเงินคาหองและคาอาหารใหแก  นาย  ก.  ทั้งสองคร้ังรวมเปนจํานวนเงินเทาใด 

ก. 35,000  บาท 
ข. 45,000  บาท 
ค. 55,000  บาท 
ง. ระหวาง  35,000  บาท  ถึง  55,000  บาท  ข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัท 
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18) กรณีที่ผูเอาประกันภัยมีสุขภาพไมสมบูรณ  บริษัทจะคํานวณเบี้ยประกันภัยอยางไร 
ก. เพ่ิมตามความเส่ียงของอัตรามรณะที่เพ่ิมข้ึน 
ข. เพ่ิมในอตัราถดถอย 

ค. เพ่ิมในอตัราคงที ่
ง. เพ่ิมในอตัรากาวหนา 

 

19) นาย  ก.  และนายข.เปนเพ่ือนสนทิกันพักอาศัยอยูที่บานเดียวกันและชวยเหลือกันมาตลอดเปนเวลานานแลว  
ถา  นาย  ก.  จะเอาประกันชีวิตของ  นาย  ข.  ทานวาบริษัทจะรับประกันชีวิต  นาย  ข.  ไดหรือไม 

ก. ได  เพราะพึ่งพาอาศัยกัน 
ข. ได  เพราะเปนเพือ่นสนิทกัน 

ค. ไมได  เพราะนาย  ก.  ไมมีสวนไดเสียในชีวิต  นาย  ข. 
ง. ได  เพราะมีความสัมพันธท่ีชวยเหลือกัน 

 
20) ขอใดตอไปนี้ถูก 

ก. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญและประเภทอตุสาหกรรมไมมคีวามแตกตางกัน 
ข. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญมีการเก็บเบี้ยเพ่ิมพิเศษได 
ค. เบี้ยประกันภัยในแตละงวดไมเทากัน 
ง. เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรมของอาชีพตางกัน  จะไมเทากัน 

 

21) ขอใดไมมผีลตอการกําหนดอตัราเบี้ยประกันภัย 
ก. อตัราคาใชจาย 
ข. อตัรามรณะ 

ค. การกูเงินโดยมีทรัพยสินจํานอง 
ง. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง 

 

22) ผูเอาประกันภัยรายหนึ่งไดทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมคีวามประสงคจะขอยกเลิกกรมธรรมและรับ
เงินสดคนื  ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

ก. ได  เพราะมีมูลคากรมธรรมเกิดข้ึนแลว 
ข. ไมได  เพราะ  ทําประกันชีวิตและชําระเบีย้ประกันภัยมาแลวยังไมถึง  2  ป 
ค. ไดหรือไม  ข้ึนอยูกับจํานวนมูลคาในตารางมูลคากรมธรรม 
ง. ไมได  เพราะการประกันชีวิตประเภทอตุสาหกรรมไมมมีูลคาเวนคนืเงินสด 
 

23) การประกันชีวิตแบบตลอดชีพชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป ผูเอาประกันภัยขอเวนคืนกรมธรรมเพ่ือขอรับเงินสด
ไดหรือไม 

ก. ได  ถาไดชําระเบี้ยประกันภัยมีมูลคาเงินสด 
ข. ได  เพราะเบี้ยประกันชีวิตสูง 
ค. ไมได 
ง. ไมได  เพราะเบี้ยประกันชีวิตตํ่า  ไมมีสวนของการออมทรัพย 

 

24) เมื่อกรมธรรมประกันภัยขาดอายุแลว  ผูเอาประกันภัยจะขอตออายุสัญญาไดหรือไม 
ก. ได  ถาผูเอาประกันภัยขอตออายุสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ข. ไดตลอดเวลา  โดยชําระเบีย้ประกันภัยที่คางชําระทั้งหมดรวมดอกเบี้ย 
ค. ไดตลอดเวลา  โดยชําระเบีย้กันภัยทีค่างชําระทั้งหมด 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

 

25)  การกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน  บริษัทประกันชีวิต 
ก. คิดอัตราดอกเบ้ียสําหรับกรมธรรมประเภทสามัญตํ่ากวากรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม 
ข. คิดอัตราดอกเบ้ียสําหรับกรมธรรมประเภทสามัญสูงกวากรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม 
ค. ไมคิดดอกเบ้ีย  ถากรมธรรมน้ันเปนแบบมีเงินปนผล 
ง. ไมคิดดอกเบ้ีย  ถากรมธรรมน้ันเปนแบบมีเงินจายคืน 
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26)   บริษัทจะมีการจายจํานวนเงินเอาประกันภัยแบบช่ัวระยะเวลาในกรณีใด  ตอไปนี ้
ก. กรมธรรมประกันภัยครบกําหนดสัญญา 
ข. ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต 
ค. ผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และ  ข. 

 
27) การประกันชีวิตประเภทกลุม  มีการชําระเบีย้ประกันภัยอยางไรบาง 

ก. สมาชิกในกลุมชําระเองฝายเดียว 
ข. นายจางและลูกจางชวยกันชําระเบีย้ประกันภัยโดยตองมีสมาชิกจํานวนรอยละ75ของจํานวนสมาชิกที่มี

สิทธิไดรับความคุมครองรวมทาํประกันชีวิต 
ค. นายจางชําระเองทั้งหมดโดยตองมีสมาชิกที่มีสิทธิไดรับความคุมครองทั้งหมดรวมทาํประกันชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ 

 

28) ใบคําขอเอาประกันชีวิตสําคญัอยางไร 
ก. เพ่ือเปนหลักฐานในการแสดงเจตนาทําประกันชีวิต 
ข. เพ่ือเปนหลักฐานในการเรียกคาเสียหาย 
ค. เพ่ือใชเปนหลักฐานในการเสียภาษี 
ง. ผิดทุกขอ 

 
ตารางมลูคากรมธรรมประกนัภยั แบบสะสมทรพัย  25/25   ป   อาย ุ  20   ป 

ตอจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  1,000  บาท 

สิป้กรมธรรมที ่ มลูคาเวนคนื 

เงนิสด 

มลูคาใชเงนิ 

สาํเรจ็ 

การขยายเวลา 

ป วนั เงนิเหลอื 

2 17 61 6 327  
3 51 174 22  26 
4 89 288 21  166 
5 130 399 20  301 

 

นางสาว  ก.  อาย ุ 30  ป  ทาํประกนัชีวติประเภทสามญัแบบสะสมทรพัย  25/25  ป  จาํนวนเงนิเอา

ประกนัภยั  100,000  บาท  จาํนวนเงนิเอาประกนัอุบติัเหตุ  100,000  บาท  กรมธรรมเริม่มผีลบงัคบั

วนัที ่ 4  เมษายน  2536 

 
29) ถานางสาวก.ชําระเบีย้ประกันภัยคร้ังสุดทายเมือ่วันที4่เมษายน2537และมาขอเปล่ียนกรมธรรมเปนกรมธรรม

ใชเงินสําเร็จ เมือ่วันที่  4  พฤษภาคม  2538   นางสาว ก.  จะไดรับความคุมครองดังนี ้
ก. ไมไดรับความคุมครอง  เพราะขอยกเลิกกรมธรรมและรับเงินสด  6,100  บาท 
ข. ไมไดรับความคุมครอง  เพราะขอยกเลิกกรมธรรมและรับเงินสด  5,100  บาท 
ค. ไดรับความคุมครองในกรณีมรณกรรม  และมีชีวิตรอดอยูจนครบกําหนดสัญญาจะไดรับเงิน  6,100  บาท 
ง. ไดรับความคุมครองในกรณีมรณกรรม  และมีชีวิตรอดอยูจนครบกําหนดสัญญาจะไดรับเงิน  17,400  บาท 

 



ตัวอยางแนวขอสอบใบอนุญาตตัวแทน ชุดท่ี 7  หนา 6 จาก 9 

30) ถานางสาวก.ชําระเบีย้ประกันคร้ังสุดทายเมือ่วันที4่เมษายน2539และมาขอเปล่ียนกรมธรรมเปนกรรมธรรมใช
เงินสําเร็จเมือ่วันที่  4  เมษายน  2540  ตอมาอีก  4  เดือน  นางสาว  ก.  ประสบอุบติัเหตุเสียชีวิต  บริษัทจะ
จายเงินใหผูรับประโยชน  จํานวนเทาใด 

ก. 28,800  บาท 
ข. 100,000  บาท 

ค. 200,000  บาท 
ง. 17,400  บาท 

31) ถาผูเอาประกันภัยถูกรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา  บริษัทประกันภัยจะจาย 
ก. ไมตองจายเงินใดๆตามสัญญา 
ข. จายเงินเอาประกันภัย  แกกองมรดกผูเอาประกันภัย 
ค. คืนเงินไถถอนกรมธรรม  แกทายาทผูเอาประกันภัย 
ง. คืนเบีย้ประกันภัย  แกทายาทผูเอาประกันภัย 
 

32) หลักสําคัญของสัญญาประกันชีวิต  คอื 
ก. ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้น 
ข. ผูเอาประกันภัยตองมีความซ่ือสัตยสุจริต 
ค. ตองมีทั้งสองประการ  ตามขอ  ก.  และขอ  ข. 
ง. บุคคลทุกคนมีสิทธิเอาประกันชีวิตไดโดยไมตองมีสวนไดสวนเสีย  แตตองมคีวามซ่ือสัตยสุจริต 

 

33)   สัญญาประกันภัยมีบคุคลที่เก่ียวของอยู 3 ฝาย คอื 
ก. ผูเอาประกันภัย  ผูรับประกันภัยและผูชําระเบี้ยประกันภัย 
ข. ผูเอาประกันภัย  ผูรับประกันภัยและตัวแทนนายหนาประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัย  ผูรับประกันภัยและผูขอเอาประกันภัย 
ง. ผูเอาประกันภัย  ผูรับประกันภัยและผูรับประโยชน 

 

34) ถาผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตถึงแกมรณะกอนผูเอาประกันภัย 
ก. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆะ 
ข. สัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆียะ 
ค. สัญญาประกันชีวิตไมมีผลผูกพันคูสัญญา 
ง. สัญญาประกันชีวิตยังคงมผีลบังคับโดยสมบูรณโดยผูเอาประกันภัยอาจแจงขอเปล่ียนแปลง 

ผูรับประโยชนใหมได 
 

35) ในกรมธรรมประกันชีวิต  ผูเอาประกันชีวิตจะระบุผูรับประโยชนมากวาหนึ่งคนไดหรือไม 
ก. ได  ถาไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ข. ได 
ค. ไมได 
ง. ไมไดเลย  ยกเวนตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรขอเปนพิเศษตอบริษัท 

 

36) นาย  ก.  อายุ  40  ปเอาประกันชีวิตไวกับบริษัทแหงหนึ่งโดยแถลงขอความอันเปนเท็จวามีสุขภาพสมบูรณไม
เคยปวยเปนโรคใดๆมากอนซ่ึงตามขอเท็จจริงในขณะขอเอาประกันชีวิตนัน้นายก.กําลังปวยเปนโรคความดัน
โลหิตสูงซ่ึงถาหากบริษัททราบความจริงเชนนั้นจะตองเพ่ิมเบี้ยประกันอีกเล็กนอยแตไมกับบอกปดไมยอม
รับประกัน  ผลของสัญญาประกันชีวิตรายนี้จะเปนอยางไร 

ก.  เปนโมฆียะ 
ข. เปนโมฆะ 
ค. สมบูรณแตผูรับประกันภัยมีสิทธิลดจํานวนเงินอันจะพึงใชลงตามสวน 
ง. สมบูรณทุกประการ 
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37) นายสง  ตัวแทนประกันชีวิตไดจัดให  นายสม  เพ่ือนของตนทําประกันชีวิตไวโดยระบุใหตนเองเปนผูรับ
ประโยชนซ่ึงนายสมเต็มใจโดย  นายสง  เปนผูชําระเบีย้ประกันภัยเพ่ือแลกเปล่ียนทีน่ายสงชวยติดตอทาํธุรกิจ
ใหเมื่อไดทําสัญญาประกันชีวิตมาแลว  6  ป  นายสม  ถึงแกกรรมดังนี้บริษัทประกันชีวิตตองชดใชเงินใหนาย
สงหรือไม 

ก. ไมตองชดใช  เพราะสัญญาเปนโมฆียะ 
ข. ไมตองชดใช  เพราะนายสงไมมีสวนไดสวนเสียในชีวิตของนายสม 
ค. ตองชดใชใหเสมอ  เพราะมีสวนไดสวนเสียแลกเปล่ียนกัน 
ง. ตองชดใชให  เพราะไดทําสัญญามาเกินกวาหาปแลว 

 

38) นาย  ก.  เปนตัวแทนประกันชีวิต  นาย  ข.  เปนนายหนาประกันชีวิตทั้งสองเปนเพ่ือนสนิทและรักใครกันมาก  
นาย  ก.  ไดชักชวนใหนาย  ข.  ทําประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง  โดย  นาย  ก.  เปนผูชําระเบี้ย
ประกันภัยและเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  เมื่อ  นาย  ข.  ตาย  นาย  ก.  จะไดรับประโยชน
ตามกรมธรรมประกันภัยนั้นหรือไม 

ก. ได  เพราะนาย  ก.  ไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
ข. ไมได  เพราะนาย  ก.  ไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย 
ค. ได  เพราะนาย  ก.  เปนเพ่ือนรักของ  นาย  ข. 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
39) บุคคลทียั่งไมบรรลุนติิภาวะ  จะทําประกันชีวิตไดนัน้ 

ก.  ทําไดเลย  เพราะเปนการเฉพาะตัว 
ข. ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 

ค. ตองไดรับความยินยอมจากบริษัท 
ง. ทําไมไดจนกวาศาลไดมีคําส่ัง 

 

40) นายแสวงทําประกันชีวิตตนเองไวโดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งลานบาทขณะทาํสัญญาประกันภัยสุขภาพ
สมบูรณทกุประการแตตอมาอีก  3  ปนายแพทยตรวจรางกายนายแสวงพบวานายแสวงเร่ิมเปนมะเร็งแตไม
อาจรักษาใหหายไดและอาจเสียชีวิตไดภายใน1ปความนี้ทราบถึงบริษัทดังนีบ้ริษัทจะบอกเลิกสัญญากับนาย
แสวงไดหรือไม 

ก. ได  เพราะกฎหมายเปดโอกาสให 
ข. ไมได  บริษัทตองจายเงินตามสัญญา 

ค. ได  เพราะสัญญายังไมครบ  5  ป 
ง. บอกเลิกสัญญาไมไดแตบอกลางโมฆียะได 

 

41)  “ นายทะเบยีน ”  ตามพระราชบญัญัติประกันชีวิต  พ.ศ.2535  แกไขเพ่ิเติมโดยพระราชบญัญัติประกันชีวิต   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  หมายถึง   

ก. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 

42) นายแดงทําประกันชีวิตกับบริษัท  A โดยมีนายดําเปนตัวแทนตอมานายดดํายายไปเปนตัวแทนบริษัท  B  ดําจึง
แนะนําใหนายแดงมาทําประกันชีวิตกับบริษัท  B และเลิกสงเบี้ยประกันกับบริษัท  A  ทานเห็นวาขอใดถูกตอง 

ก. หากนายแดงปฏิบัติตามคําแนะนาํของนายดํา  นายแดงจะเสียผลประโยชนของตนเอง 
ข. การกระทําของนายดําจะตองถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต 
ค. ถูกทั้งขอ  ก.  และ ขอ ข. 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
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43) นายแสง  ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตตอมานายทะเบยีนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน   
ประกันชีวิตตามพระราชบญัญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบบัที่ 2) 
พ. ศ  2551  นายแสง  จะชักชวนใหผูอื่นทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต  ไดหรือไม 

ก. ได  จนกวาจะพนเวลา  3  เดือน 
ข. ได  จนกวาจะพนเวลา  6  เดือน 
ค. ไมสามารถชักชวนใหผูอื่นทาํสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิตใดๆไดอีก 
ง. ได  จนกวาจะพนเวลา  1  ป 

 

44) ผูที่มอีํานาจออกใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิตคอื 
ก. นายทะเบียน 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

45) นายแดง  เปนตัวแทนประกันชีวิตไดยายภูมิลําเนาไปอยูตางประเทศโดยถาวรดังนี้จะมีผลตอใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. นายทะเบียนมอีํานาจเพิกถอนใบอนญุาต 
ข. ขาดคุณสมบัติในการเปนตัวแทนประกันชีวิต 
ค. ทําใหหมดสิทธ์ิในการตออายุใบอนุญาตในปถัดไป 
ง. ถูกทั้งขอ  ก.  และขอ  ข. 

 

46) นายแดง  อายุ  18  ป  ไดทําการสมรสกับนายดําอายุ18 ป ถูกตองตามกฎหมายจะขอรับใบอนญุาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิตไดหรือไม 

ก. ได  ถานายทะเบยีนอนุญาต 
ข. ได  เพราะบรรลุนติิภาวะตามกฎหมาย 
ค. ไมได  เพราะยังไมบรรลุนติิภาวะ 
ง. ไมได  เพราะยังไมไดรับอนญุาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

47) บริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ  จะเปดสาขา  ณ  ที่ใดๆอีกไดหรือไม 
ก. ไดโดยตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการและคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ข. ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ค. ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบยีนประกันชีวิต 
ง. ไมได  เนือ่งจากกฎหมายบญัญัติ  หามไว 

 

48) นางสาวฟา  ไดรับอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  เมือ่วันที่  3  กันยายน  2541  ดังนี้  ใบอนุญาตเปนตัวแทน 
     ประกันชีวิตของนางสาวฟา  จะมอีายุถึงเมือ่ใด 

ก. วันที่  31  กันยายน  2542 
ข. วันที่  2  กันยายน  2542 
ค. วันส้ินปปฏิทินของปทีอ่อกใบอนญุาต 
ง. หาป  นบัแตวันออกใบอนุญาต 
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49) การย่ืนคําขอตอใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิตผูขอตองย่ืนคําขอตออายุใบอนญุาตตามแบบทีผู่ใดกําหนด 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง. นายทะเบียน 

 

50) ผูที่ขายประกันชีวิตกอนไดรับใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิตมีโทษอยางไร 
ก. ปรับ 
ข. จําคุก 
ค. จําคุก  หรือปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. ผิดทั้งขอ  ก.  และขอ  ข. 



ขอ/ชุดท่ี ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี 6 ชุดท่ี 7
1) ง. ง. ค. ค. ข. ค. ก.
2) ง. ก. ง. ง. ง. ก. ก.
3) ก. ก. ง. ง. ค. ก. ก.
4) ง. ง. ง. ค. ค. ง. ค.
5) ง. ข. ง. ข. ข. ง. ค.
6) ง. ก. ค. ง. ข. ง. ค.
7) ง. ง. ข. ค. ค. ง. ข.
8) ข. ก. ง. ค. ง. ค. ข.
9) ค. ค. ค. ง. ง. ก. ค.
10) ก. ข. ง. ก. ง. ข. ง.
11) ง. ค. ง. ข. ข. ค. ง.
12) ข. ง. ค. ค. ค. ข. ง.
13) ก. ค. ก. ค. ก. ง. ค.
14) ง. ข. ก. ข. ง. ก. ง.
15) ง. ง. ค. ก. ง. ง. ค.
16) ข. ง. ค. ง. ง. ค. ค.
17) ข. ค. ง. ข. ง. ค. ค.
18) ก. ง. ค. ก. ค. ค. ก.
19) ข. ข. ค. ค. ง. ค. ค.
20) ค. ค. ข. ก. ง. ข. ข.
21) ค. ค. ค. ก. ค. ข. ค.
22) ค. ข. ข. ข. ก. ข. ง.
23) ง. ค. ข. ข. ข. ค. ก.
24) ง. ง. ค. ค. ง. ง. ก.
25) ข. ค. ง. ก. ง. ค. ก.
26) ก. ค. ค. ง. ก. ง. ข.
27) ค. ข. ก. ค. ค. ง. ง.
28) ข. ง. ก. ง. ง. ค. ก.
29) ข. ก. ก. ง. ง. ค. ค.
30) ก. ค. ค. ค. ก. ข. ก.
31) ก. ค. ข. ค. ก. ก. ค.
32) ง. ค. ข. ค. ก. ก. ค.
33) ข. ก. ง. ข. ง. ข. ง.
34) ข. ง. ง. ง. ก. ค. ง.
35) ข. ง. ข. ก. ก. ก. ข.
36) ก. ง. ค. ข. ค. ก. ก.
37) ง. ค. ค. ค. ง. ข. ข.
38) ง. ก. ก. ก. ก. ข. ข.
39) ง. ก. ง. ก. ข. ก. ข.
40) ข. ข. ง. ข. ก. ข. ข.
41) ข. ค. ค. ข. ก. ก. ก.
42) ง. ง. ข. ก. ง. ง. ค.
43) ก. ข. ก. ข. ข. ง. ค.
44) ค. ค. ก. ค. ค. ค. ก.
45) ก. ก. ข. ข. ง. ค. ง.
46) ง. ง. ง. ง. ค. ข. ข.
47) ง. ง. ข. ข. ง. ค. ง.
48) ข. ข. ง. ง. ก. ข. ข.
49) ค. ค. ค. ก. ง. ง. ง.
50) ง. ค. ง. ค. ข. ค. ค.

เฉลยแนวขอสอบชุดท่ี 1 -7

เฉลยแนวขอสอบ ชุดท่ี 1 - 7 


