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แนวข้อสอบเพื�อเตรียมความพร้อมในการสอบ 
เพื�อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกนัชีวติ 

 
ส่วนที� 1  จรรยาบรรณตัวแทน  ขอ้สอบมี 10 ขอ้  ขอ้ละ 2 คะแนน   
คะแนนเตม็ 20 คะแนน  จะตอ้งทาํคะแนนไดอ้ยา่งนอ้ย  70 เปอร์เซ็นต ์
จากตวัอยา่งขอ้สอบจะมีทั	งหมด  32 ขอ้   
สมาคมจะสุ่มเอาออกมาใชส้อบ  จรรยาบรรณ ละ 1 ขอ้ 
ส่วนที� 2  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  ขอ้สอบมี 10 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
จากตวัอยา่งขอ้สอบจะมีทั	งหมด  32  ขอ้ 
สมาคมจะสุ่มเอาออกมาใชส้อบ  10 ขอ้ 
ส่วนที� 3  พ.ร.บ. พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พ.ร.บ.(ฉบับที�2) พ.ศ.2551                      
ขอ้สอบมี 10 ขอ้  ขอ้ละ 2 คะแนน 
คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
จากตวัอยา่งขอ้สอบจะมีทั	งหมด  140  ขอ้ 
สมาคมจะสุ่มเอาออกมาใชส้อบ  10 ขอ้ 
ส่วนที� 4   หลกัการประกนัชีวติ  ขอ้สอบมี 20 ขอ้  ขอ้ละ 2 คะแนน 
คะแนนเตม็ 40 คะแนน 
จากตวัอยา่งขอ้สอบจะมีทั	งหมด  120 ขอ้ 
สมาคมจะสุ่มเอาออกมาใชส้อบ  20 ขอ้ 

ในส่วนที3 1 – 4 คะแนนรวมทั	งสิ	น 100 คะแนน                                               
จะตอ้งทาํคะแนนไดอ้ยา่งนอ้ย 70 คะแนน 
(ตวัอยา่งขอ้สอบนี	 เป็นการรวบรวมขอ้สอบมาจากคลงัขอ้สอบฉบบัล่าสุด และ
ทางสมาคมกใ็ชสุ่้มเอาจากขอ้สอบที3ใหนี้	 ในการสอบขอใบอนุญาตตวัแทน)   

****  ข้อสอบที�ปรับปรุงเปลี�ยนแปลง  เฉพาะข้อที�ขดีเส้นใต้   **** 
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วชิาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทน 
 

จรรยาบรรณ  ข้อ  1  เรื�อง  มคีวามซื�อสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย   บริษทั  และเพื�อนร่วม
อาชีพ 
1. นาง   ก.  เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัท   หนึ�ง   จํากัด  ซึ�งเป็นบริษัทที�มีชื�อเสียงมานาน   ทําให้
หาลูกค้าได้ง่าย  แต่บริษัทนี>ขายกรมธรรม์แบบที�ต้องจ่ายเบี>ยประกันภัยสูงกว่าบริษัท  สอง  จํากัด 
นาง  ก.  ต้องการเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัท    สอง   จํากัด   ด้วย   เนื�องจากมีแบบการ
ประกันภัยที�จ่ายเบี>ยประกันภัยน้อยกว่าบริษัท  หนึ�ง    จํากัด   และนาง   ก.   ทราบดีกว่า   บริษัท    
หนึ�ง   จํากดั    คงไม่ยนิยอมให้เป็นตัวแทนประกนัชีวติบริษัท   สอง   จํากัดด้วย    ดังนั>นจึงชักชวน
ให้น้องสาวมาสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัท   สอง   จํากัด   โดยนาง   ก.   เป็นผู้ขายประกัน
ชีวิตแทนน้องสาว     นาง   ก.  จะพิจารณาว่าลูกค้ารายใดควรจะทําประกันชีวิตกับบริษัท    หนึ�ง    
จํากดั   หรือบริษัท   สอง   จํากดั   การกระทาํของนาง  ก.   ถูกหรือผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพ
ตัวแทนประกนัชีวติ (เกง็ข้อนี>) 

ก. ถูก     เพราะมีความซื3อสัตยต่์อบริษทัประกนัชีวติ 
ข. ผดิ     เพราะไม่แจง้แก่ลูกคา้วา่เป็นตวัแทนประกนัชีวติของบริษทัใด 
ค. ถูก     เพราะเป็นการตั	งใจให้บริการที3ดีแก่ลูกคา้  เพื3อรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้ 
ง. ผดิ     เพราะขาดความซื3อสัตยต่์อบริษทัและผูเ้อาประกนัภยั 

 

2. “นาย    ก.   เป็นตัวแทนบริษัทประกนัชีวติแห่งหนึ�ง  ประพฤติผดิจรรยาบรรณ    โดยชักชวนให้
เพื�อนชื�อนาย  ข.  ซึ�งกาํลงัตกงานเนื�องจากเศรษฐกจิตกตํ�า  มาช่วยขายประกนัชีวติให้ตนโดยมี
เงื�อนไขว่า  ถ้า  นาย  ข.   หาลูกค้าได้   1   ราย  ตนจะจ่ายเงินให้   1, 500 บาท   หลงัจากที�   นาย   ข.   
หาลูกค้าได้ 2 – 3   ราย   กเ็กิดความคิดว่า   ถ้าตนเป็นตัวแทนประกนัชีวติกค็งจะได้รับผลตอบแทน
มากกว่านี>   จึงสอบเข้าเป็นตัวแทนประกนัชีวติบริษัทเดียวกบั นาย ก.  โดยไม่ได้บอกให้  นาย  ก.  รู้ 
เมื�อ  นาย  ก.  มีลูกค้าประสงค์จะทาํประกนัชีวติ   นาย  ก.   กใ็ห้  นาย  ข.  ไปช่วยอธิบายเรื�องการทาํ
ประกนัชีวติให้ลูกค้า   และเมื�อลูกค้าตกลงทาํประกนัชีวติ   นาย  ข.  จะให้ลูกค้ากรอกใบคําขอทาํ
ประกนัชีวติเป็นลูกค้าของตน  และกลบัมาบอกนาย  ก.  ว่า  ลูกค้าไม่ยอมทาํประกนัชีวติแล้ว”   
ท่านคิดว่าการกระทาํของนาย ข.  ผดิจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก. ผดิ   เพราะ นาย  ข.  ไม่ซื3อสัตยต่์อเพื3อนร่วมงาน 
ข. ผดิ   เพราะ นาย  ข.  ไม่ซื3อสัตยต่์อผูเ้อาประกนัภยั 
ค. ไม่ผดิ   เพราะ  นาย  ข.   ไม่จาํเป็นตอ้งบอกใคร  ๆ  วา่ตนเป็นตวัแทนประกนัชีวิต 
ง. ไม่ผดิ   เพราะ   ผูเ้อาประกนัภยัตกลงทาํประกนัชีวติกบันาย  ข.  เอง 
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3. นาย  ก.  ตกลงทาํประกันชีวิต  และได้ชําระเบี>ยประกันภัยผ่าน  นาย  ข.   ซึ�งเป็นตัวแทนประกัน
ชีวิต  นาย  ข.  เห็นว่า    การชําระเบี>ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อน   30    วัน  จึงนําเงินนั>นไปใช้
ส่วนตัว   และนําส่งบริษัทภายหลัง   โดยไม่เกินระยะเวลาผ่อนผันนั>นท่านคิดว่าการกระทําของ  
นาย  ข.   ถูกหรือไม่ (เกง็ข้อนี>) 

ก. ถูก  เนื3องจากไม่เกิดผลเสียต่อ   นาย   ก.   และบริษทั 
ข. ผดิ  เนื3องจาก   นาย  ข.  ไม่ซื3อสัตยต่์อ   นาย  ก.  และบริษทั 
ค. ผดิ  เนื3องจาก   นาย   ข.   ควรบอกกล่าว   นาย  ก.  ก่อน 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

 

จรรยาบรรณ    ข้อ  2   เรื�อง   ให้บริการที�ดีอย่างสมํ�าเสมอ   และชี>แจงให้ผู้เอาประกนัภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที�   เพื�อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกนัภัย 
 

4. ส่วนใหญ่เมื�อตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว   ในปีต่อไปตัวแทนประกัน
ชีวิตมักจะละเลยไม่ไปเก็บเบี>ยประกันภัย    ทั>ง ๆ  ที�บอกกับผู้ เอาประกันภัยว่าจะเป็นผู้มาเก็บเบี>ย
ประกันภัยเอง    ถามว่าการละเลยไม่ไปเก็บเบี>ยประกันภัยของตัวแทนประกันชีวิต   เป็นการขาด
จรรยาบรรณหรือไม่ (เกง็ข้อนี>) 

ก. ขาดจรรยาบรรณ  เพราะไม่มีความหมั3นเพียรในการใหบ้ริการ 
ข. ขาดจรรยาบรรณ  เพราะไม่มีความซื3อสัตยต่์อผูเ้อาประกนัภยั 
ค. ไม่ขาดจรรยาบรรณ  เพราะไม่มีความซื3อสัตยต่์อผูเ้อาประกนัภยัที3จะตอ้งไป            

ชาํระเบี	ยเอง 
ง. ถูกทั	งขอ้   ก.   และขอ้  ข. 

 

5. ปัญหาที�ตัวแทนประกนัชีวิตไม่มาเกบ็เบี>ยประกนัภัยและให้บริการแก่ผู้เอาประกนัภัย  โดยที�ผู้ เอา
ประกนัภัยไม่ทราบถึงผลเสียนั>น   ท่านมีความเห็นว่า 

ก. ตวัแทนควรแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบล่วงหนา้วา่การมาเก็บเบี	ยประกนัภยั เป็นเพียง
การใหบ้ริการ   ถา้ตวัแทนไม่มาเก็บเบี	ยประกนัภยัตามกาํหนด   เป็นหนา้ที3ของผูเ้อา       
ประกนัภยัตอ้งส่งเบี	ยประกนัภยัใหถึ้งบริษทั 

ข. เป็นหนา้ที3ของตวัแทนที3ตอ้งรับผดิชอบความเสียหายที3เกิดขึ	นหากไปเก็บเบี	ย          
ประกนัภยัไม่ตรงตามกาํหนด 

ค. เป็นการกระทาํที3ผดิจรรยาบรรณในขอ้ที3ไม่ใหบ้ริการที3ดีอยา่งสมํ3าเสมอ   และไม่ชี	แจง
ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบถึงสิทธิและหนา้ที3 

ง. ถูกทั	งขอ้  ก.  และขอ้  ค. 
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6. ตัวแทนประกนัชีวติมีการให้บริการผู้เอาประกนัภัยอย่างไร 
ก. ใหบ้ริการอยา่งดีในปีแรก   สาํหรับปีต่อ  ๆ  ไปไม่จาํเป็นแลว้  เพราะผูเ้อาประกนัภยั

ต่างก็รู้หนา้ที3ของตนแลว้ 
ข. ช่วยกรอกใบคาํขอแทนผูเ้อาประกนัภยั     เพื3อจะไดไ้ม่รบกวนเวลาผูเ้อาประกนัภยั   

และเป็นการบริการที3ดี 
ค. ใหก้ารบริการต่อผูเ้อาประกนัภยัที3จ่ายเบี	ยประกนัสูงมากกวา่ที3จ่ายเบี	ยประกนัภยัตํ3า   

ทั	งนี	 เพื3อความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 
ง. ใหก้ารบริการผูเ้อาประกนัภยัอยา่งสมํ3าเสมอ 

 

จรรยาบรรณ    ข้อ   3    เรื�อง     รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและ
ของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 

7. นาย   ก.   เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ�ง   ได้ชักชวนให้นาย   ข.   ซึ�งเป็นเพื�อนทํา
ประกันชีวิต   ต่อมา   นายข.   ป่วยเป็นวัณโรค   เมื�อ   นาย   ก.   ทราบว่า   นาย  ข. ป่วยเป็น
โรคติดต่อ  ก็ได้นําเรื�องที�   นาย  ข.ป่วยไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก    การกระทําของ   นาย  ก.                
ผดิจรรยาบรรณตัวแทนประกนัชีวติหรือไม่ (เกง็ข้อนี>) 

ก. ไม่ผดิ   เพราะ   นาย   ข.   เป็นโรคติดต่อที3สามารถรักษาใหห้ายได ้
ข. ผดิ   เพราะ  เปิดเผยความลบัของผูเ้อาประกนัภยัต่อบุคคลภายนอก 
ค. ไม่ผดิ   เพราะ  นาย   ก.   พดูความจริง 
ง. ผดิ    เพราะ   ทาํใหส้ังคมรังเกียจ   นาย  ข. 

 

8. นาย    ก.   เป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ�ง   และได้ทราบข่าวจากแหล่งข่าวที�เชื�อถือ
ได้ว่าบริษัทประกันชีวิตที�ตนเองทํางานอยู่นั>นมีฐานะไม่ค่อยมั�นคง    เนื�องจากมีการทุจริตกัน
ภายใน    จึงได้นําเรื�องดังกล่าวไปแจ้งแก่   นาย    ข.     ซึ�งเป็นเพื�อนกันและกําลังจะทําประกันชีวิต
กบับริษัทนี>   การกระทาํของ   นาย   ก.    นั>น  ผดิจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่  (เกง็ข้อนี>) 

ก. ไม่ผดิ   เพราะ   นาย  ก.   พดูความจริง 
ข. ไม่ผดิ   เพราะ   นาย   ก.  พดูไปโดยมิไดต้ั	งใจให้เกิดผลเสียแก่บริษทั 
ค. ผดิ  เพราะการนาํเรื3องดงักล่าวไปบอกแก่นาย  ข.  เป็นผลทาํใหน้าย  ข. ไม่ทาํประกนั

ชีวติกบับริษทั 
ง. ผดิ  เพราะไม่รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
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9. นาย   ก.  เป็นตัวแทนประกันชีวิต   ได้ชักชวน   นาย   ข.   ทําประกันชีวิต   และนาย   ข. ได้ระบุ
ให้ภรรยาน้อยเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์   นาย  ก.   ได้นําเรื�องนี>ไปเล่าให้พี�สาวของตน
ซึ�งเป็นภรรยาหลวง   นาย  ข.   ฟัง   นาย  ก.    กระทําผิดจรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
หรือไม่ 

ก. ไม่ผดิ   เพราะ   นาย   ก.   นาํความลบัของ   นาย  ข.   ไปเล่าใหพ้ี3สาวฟัง 
ข. ไม่ผดิ   เพราะ   นาย   ก.   พดูความจริงที3พึงเปิดเผยกบัผูที้3เกี3ยวขอ้งได ้
ค. ผดิ   เพราะ   นาย    ก.   ไม่ซื3อสัตยก์บั   นาย   ข. 
ง. ผดิ   เพราะ   นาย   ก.   นาํเรื3องซึ3 งไดรั้บรู้มาจากใบคาํขอเอาประกนัชีวิตของ นาย  ข.   

ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื3น 
 

จรรยาบรรณ   ข้อ   4   เรื�อง  เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยในส่วนที�เป็น
สาระสําคญัเพื�อการพจิารณารับประกนั    หรือเพื�อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 

10. นาย  ก.   ต้องการเอาประกันชีวิตแต่ตนเองเป็นโรคร้ายแรง   จึงได้ติดต่อนาย   ข.   ตัวแทน
ประกันชีวิต   ซึ�งเป็นเพื�อนสนิทว่าจะกรอกในใบคําขอเอาประกันชีวิตอย่างไรดี   นาย   ข. จึง      
แนะนําให้ควรปกปิด    เพราะมิฉะนั>นแล้วบริษัทประกันภัยจะไม่ทําประกันชีวิตหรือไม่ก็เรียก
ประกนัชีวติสูงขึ>น  ท่านคิดว่า   นาย  ข.   ผดิจรรยาบรรณการเป็นตัวแทนประกนัชีวติหรือไม่  
(เกง็ข้อนี>) 

ก. ไม่ผดิ   เพราะนาย   ก.   เป็นเพื3อนสนิทของตนซึ3งตอ้งใหค้วามช่วยเหลือซึ3 งกนัและกนั 
ข. ไม่ผดิ   เพราะการช่วยเหลือคนตกทุกขแ์มจ้ะไม่ใช่เพื3อนของตนเป็นสิ3งที3สมควร       

อยูแ่ลว้ 
ค. ผดิ    เพราะไม่เปิดเผยขอ้ความจริงผูเ้อาประกนัภยั   ส่วนที3เป็นสาระสาํคญั อาจทาํให้

สัญญาประกนัชีวติเป็นโมฆียะได ้
ง. ผดิ  เพราะไม่รักษาผลประโยชน์ของบริษทัประกนัซึ3 งเป็นนายจา้งของตน 
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11. เพราะเหตุใดการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที�เป็นสาระสําคัญ เพื�อการ
พจิารณารับประกันภัยหรือเพื�อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์     เป็นหนึ�งในจรรยาบรรณของ
ตัวแทนประกนัชีวติ 

ก. เพราะขอ้มูลที3เป็นสาระสาํคญัของผูเ้อาประกนัภยั  เช่น   ประวติัสุขภาพ   เป็นขอ้มูลที3
จาํเป็นสาํหรับการพิจารณาของบริษทั    วา่จะรับประกนัภยัหรือไม่   และจะกาํหนดอตัรา
เบี	ยประกนัภยัอยา่งไร 

ข. การช่วยเหลือปกปิดความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของผูเ้อาประกนัภยั  หากบริษทัทราบ
ความจริงในภายหลงัอาจใชสิ้ทธิบอกลา้งโมฆียะกรรม   ทาํใหลู้กคา้ไม่ไดป้ระโยชน์จาก
การทาํประกนัชีวิต 

ค. การช่วยปกปิดขอ้มูล    เพียงเพื3อหวงัค่าบาํเหน็จเป็นการไม่ซื3อสัตยท์ั	งต่อตวัแทนเองต่อ
ผูเ้อาประกนัภยัและต่อบริษทั     และทาํลายภาพพจน์ของธุรกิจโดยส่วนรวม 

ง. ถูกทุกขอ้ 
 

12.ในจรรยาบรรณของตัวแทนประกนัชีวติ   ข้อที�ให้เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยใน
ส่วนที�เป็นสาระสําคัญ    เพื�อการพจิารณาการรับประกันภัย   หรือเพื�อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
นั>น    คําว่า   ในส่วนที�เป็นสาระสําคัญ   หมายถึง (เกง็ข้อนี>) 

ก. ทุกเรื3องที3เกี3ยวกบัผูเ้อาประกนัภยั 
ข. ทุกเรื3องที3มีตามในใบคาํขอ 
ค. ทุกเรื3องที3ตวัแทนประกนัชีวิตทราบ 
ง. ทุกเรื3องที3บริษทัทราบ 

 

13. นาง   ก.   ป่วยเป็นโรคมะเร็งในขั>นเริ�มต้น   ได้เรียกนาย   ข.   ลูกชายซึ�งเป็นตัวแทนประกันชีวิต
ของบริษัทแห่งหนึ�ง    ให้มาทําประกันชีวิตเพื�อที�เมื�อตนตายไปนาย   ข.   และน้อง  ๆ   จะได้เงิน
ก้อนหนึ�งไปทาํการค้าได้   นาย  ข.  จึงได้ทาํประกนัชีวติให้    นาง  ก.   โดยกรอกข้อความในใบคําขอ
ว่าไม่ได้เจ็บป่วยหลังจากนั>นอีก   4  ปี    นาง  ก.  ถึงแก่ความตาย     บริษัทได้จ่ายจํานวนเงินเอา 
ประกนัภัยให้แก่นาย   ข.   และน้อง  ๆ   การกระทําของนาย   ข.   ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของ
ตัวแทนประกนัชีวติหรือไม่ (เกง็ข้อนี>) 

ก. ผดิ    เพราะไม่เปิดเผยขอ้ความจริงของผูเ้อาประกนัภยัในส่วนที3เป็นสาระสาํคญัเพื3อ
การพิจารณารับประกนัหรือความสมบูรณ์ของสัญญา 

ข. ไม่ผดิ   เพราะลูกกตญัEูตอ้งเชื3อฟังพอ่แม่    และทาํตามคาํขอร้องของแม่   ประกอบ
กบัในกรณีนี	ไม่วา่จะเจบ็ป่วยหรือไม่   บริษทัก็ตอ้งจ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอยูดี่เพราะ
เกิน  2  ปีแลว้   บริษทัไม่มีสิทธิบอกลา้งสัญญา 
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ค. ไม่ผดิ   เพราะทาํใหค้าํขอร้องของแม่เป็นจริง    และช่วยใหน้อ้ง  ๆ  มีเงินทุนในการทาํ
การคา้ 

ง. ผดิ   เพราะไม่มีความซื3อสัตยต่์อบริษทัประกนัชีวิต 
 

 

จรรยาบรรณ    ข้อ   5   ไม่เสนอแนะผู้เอาประกนัภัยเกนิความสามารถในการชําระเบี>ย
ประกนัภัย   หรือเสนอขายนอกเหนือเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ 
 

14. นาย     ก.   ชักชวนให้นาย   ข.   ทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษัทแห่งหนึ�ง    นาย  ข.  ตกลงใจจะ
ทาํประกนัชีวติ   และตัองการทุนประกันสูง   ๆ  ทําให้ต้องจ่ายเบี>ยประกันภัยที�สูงเกินความสามารถ
ที�จะจ่ายได้    นาย   ก.   ควรแนะนํานาย   ข.   อย่างไร (เกง็ข้อนี>) 

ก. ไม่ตอ้งแนะนาํ   ทาํตามความตอ้งการของนาย   ข.   
ข. แนะนาํใหน้าย   ข.   แจง้รายไดสู้งกวา่ความเป็นจริง 
ค. แนะนาํนาย   ข.   ใหใ้ชสิ้ทธิในการชาํระเบี	ยประกนัภยัชา้     เนื3องจากมีช่วงเวลาผอ่น

ผนัการชาํระเบี	ยประกนัภยั 
ง. แนะนาํใหน้าย   ข.   ทาํประกนัตามความสามารถในการชาํระเบี	ยประกนัภยั 

 

15. นาย   ก.   เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ�ง     ได้เสนอขายแบบประกัน
ชีวิตให้นาย   ข.    ผู้สนใจจะทําประกันชีวิต   โดยได้อธิบายถึงความคุ้มครอง   เงื�อนไข   สิทธิของ
กรมธรรม์ประกนัภัยแต่ละแบบที�บริษัทมีปรากฎว่า    นาย  ข.   ต้องการความคุ้มครองมากกว่าแบบ
ประกันชีวิตที�บริษัทมี   นาย   ก.   จึงได้เสนอแนะบริษัทให้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีความ     
คุ้มครองตามที�ผู้สนใจทําประกันชีวิตต้องการ   ท่านคิดว่า   การกระทํา ของนาย    ก.   เป็นอย่างไร 
(เกง็ข้อนี>) 

ก. ถูกตอ้ง  เหมาะสมกบัการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตที3ดี 
ข. ถูกตอ้ง  เหมาะสมกบัการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตที3ดี    เพราะไม่หลอกลวงผูข้อทาํ

ประกนัภยั 
ค. ถูกตอ้ง  เหมาะสมกบัการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตที3ดี     เพราะรักษาผลประโยชน์

ใหแ้ก่ลูกคา้ 
ง. ถูกตอ้ง  เหมาะสมกบัการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตที3ดี     เพราะรักษาผลประโยชน์

ใหแ้ก่บริษทั 
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16. นาย   ก.   เป็นตัวแทนประกันชีวิต   ได้ชักชวนให้นาย   ข.   ให้ทําประกันชีวิตที�มีทุนประกัน
ชีวิตสูงและซื>อสัญญาเพิ�มเติมค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย   จนนาย   ข.   ไม่มั�นใจว่าตนสามารถจ่าย   
ค่าเบี>ยประกันภัยได้หรือไม่    อยากทราบว่าการกระทําของนาย   ก.   ผิดจรรยาบรรณตัวแทน
ประกนัชีวติอย่างไร (เกง็ข้อนี>) 

ก. ไม่ผดิ   เพราะช่วยใหน้าย   ข.   ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเพียงพอ 
ข. ไม่ผดิ   เพราะช่วยใหกิ้จการของบริษทัที3ตนสังกดัเจริญเติบโต 
ค. ผดิ     เพราะผูเ้อาประกนัภยัอาจไม่จาํเป็นในความคุม้ครองตามที3ตวัแทนจดัหาให ้
ง. ผดิ      เพราะใหผู้เ้อาประกนัภยัทาํประกนัเกินความสามารถในการชาํระเบี	ยประกนัภยั 
 

จรรยาบรรณ  ข้อ 6  ไม่ลดหรือเสนอที�จะลดค่าบําเหน็จ เพื�อเป็นแรงจูงใจให้เอา         
ประกนัภัย 
 

17. ข้อใดเป็นสิ�งที�ตัวแทนประกนัชีวติไม่พงึปฏิบัต ิ
ก. ไม่กล่าวใหร้้ายทบัถมตวัแทนหรือบริษทัอื3น 
ข. ลดหรือเสนอที3จะลดค่าบาํเหน็จเพื3อจูงใจใหเ้อาประกนัภยั 
ค. เปิดเผยขอ้ความจริงของผูเ้อาประกนัภยัส่วนที3เป็นสาระสาํคญัเพื3อการพิจารณา         

รับประกนัภยั 
ง. รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยัและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

   
18. ข้อใดถูกต้อง 
      ข้อหนึ�ง   การไม่ลดหรือเสนอที�จะลดค่าบําเหน็จ เพื�อจูงใจให้เอาประกนัชีวติเป็นสิ�งที�ควรปฏิบัติ 
      ข้อสอง    การที�แนะนําให้ผู้เอาประกนัภัยทาํประกนัภัยด้วยทุนประกนัภัยที�สูงโดยไม่จําเป็นต้อง
คํานึงถึงจํานวนเบี>ยประกนัภัยที�ต้องชําระเป็นสิ�งที�ควรปฏิบัติ เพราะทาํให้ผู้เอาประกนัภัยได้รับ
ผลประโยชน์มากที�สุด 

ก. ขอ้หนึ3ง ถูก  ขอ้สอง ผดิ 
ข. ถูกทั	ง ขอ้หนึ3ง และขอ้สอง 
ค. ขอ้หนึ3งผิด ขอ้สอง ถูก 
ง. ผดิทั	ง ขอ้หนึ3ง และขอ้สอง 
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19. คุณสมบัติของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตข้อหนึ�งบอกว่า ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความ
ซื�อสัตย์ จริงใจต่อผู้ เอาประกันภัยและเพื�อนร่วมอาชีพ ข้อใดต่อไปนี>ที�จะแสดงให้เห็นว่าตัวแทน
ประกันชีวิตมีความจริงใจในการช่วยเหลือผู้ เอาประกันภัย แต่ประพฤติผิดจรรยาบรรณและ
ศีลธรรมของ   ผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกนัชีวติ (เกง็ข้อนี>) 

ก. ผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่มีเงินชาํระเบี	ยประกนัภยัของงวดถดัไป จึงเสนอใหค้วาม
ช่วยเหลือโดยการพาผูเ้อาประกนัภยัไปกูเ้งินจากบริษทั เพื3อนาํมาชาํระเบี	ยประกนัภยั 

ข. ไปบริการเก็บเบี	ยประกนัภยัทุกงวดอยา่งสมํ3าเสมอ และคอยใหค้วามช่วยเหลือในการ
ติดต่อกบับริษทัแทนผูเ้อาประกนัภยั 

ค. เป็นตวัแทนประกนัชีวติที3มีอุดมการณืวา่ตอ้งสร้างสรรคส์ังคม และหาวถีิทางที3จะให้
กลไกของการประกนัชีวติไดรั้บใชส้ังคมมากที3สุด โดยการชกัชวนใหค้รอบครัวที3มีรายได้
นอ้ยทาํประกนัชีวิตที3มีแต่ความคุม้ครองการเสียชีวติเท่านั	น เนื3องจากเบี	ยประกนัภยัตํ3า 

ง. ผูข้อเอาประกนัชีวิตมีภาระตอ้งใชเ้งินมากในขณะที3จะตอ้งจ่ายเบี	ยประกนัภยังวดแรก
จึงใหค้วามช่วยเหลือ โดยการลดเงินค่าบาํเหน็จจากเบี	ยประกนัชีวติใหค้รึ3 งหนึ3งเพื3อเป็นการ
จูงใจใหท้าํประกนัชีวิต 

 

จรรยาบรรณ   ข้อ 7   ไม่แนะนําให้ผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรม์เดิมเพื�อทาํสัญญาใหม่ 
หากทาํให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์ 
 

20. นางสาว ก. เป็นตัวแทนประกนัชีวติ มีความประสงค์จะขายประกนัชีวติให้กบัเพื�อน ซึ�งเคยเรียน
สถาบันเดียวกันแต่ทราบว่าเพื�อนได้ทําประกันชีวิตอยู่กันบริษัทหนึ�งแล้ว นางสาว ก. จึงบอกให้
เพื�อนยกเลกิกรมธรรม์เดิม แล้วมาทาํประกนัชีวติกบับริษัทที�ตนสังกัดอยู่ ท่านคิดว่านางสาว ก. เป็น
ตัวแทนประกนัชีวติที�ดีหรือไม่  (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ดี เพราะจะไดบ้ริการเพื3อนไดส้ะดวก 
ข. ดี เพราะนางสาว ก. มีความซื3อสัตยต่์อบริษทัที3ตนสังกดัอยู ่
ค. ดี เพราะทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไดรั้บผลประโยชน์มากขึ	น 
ง. ไม่ดี เพราะมีพฤติขดัต่อหลกัจรรยาบรรณที3วา่ไม่แนะนาํใหผู้เ้อาประกนัภยัสละ

กรมธรรมเ์ดิมเพื3อทาํสัญญาใหม่ 
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21. นายสมชาย ได้ทาํประกนัชีวติไว้กับ บริษัท ก. จํากัด ต่อมานายสมชาย ได้สนิทสนมกับนางสาว
สมศรีซึ�งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ส. จํากัด เพื�อจะเอาอกเอาใจนางสาวสมศรี ซึ�งนาย
สมชาย ทราบจากการบอกเล่าของนางสาวสมศรีว่าเดิมเคยเป็นตัวแทนฯ ของบริษัท ก. แต่ได้ย้ายมา
อยู่บริษัท ส. เพราะบริษัท ก. มีระบบการบริหารงานไม่ดี นายสมชายจึงบอกนางสาวสมศรี ว่าจะ
เลิกกรมธรรม์เดิมและทําใหม่กับริษัทที�นางสาวสมศรีเป็นตัวแทนฯ ซึ�งนางสาวสมศรี ก็รับไป
ดําเนินการให้ด้วยความยินดีเพราะตนเองก็กําลังต้องการเป้าหมายยอดขายจากการกระทําดังกล่าว
ข้างต้น ท่านคิดว่าข้อใดเป็นการสรุปที�ถูกต้องที�สุด (เกง็ข้อสอบ) 

ก. นางสาวสมศรี ไม่ผดิจรรยาบรรณตวัแทนฯ เพราะไม่ไดเ้ป็นผูริ้เริ3มชกัชวนใหน้าย
สมชายเลิกกรมธรรมเ์ดิม เป็นความตอ้งการของนายสมชายเอง 

ข. นางสาวสมศรี ผดิจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวิต เพราะไม่ไดอ้ธิบายใหผู้ท้าํประกนั
ชีวติเขา้ใจวา่จะเสียประโยชน์หากละทิ	งกรมธรรมเ์ดิม 

ค. นางสาวสมศรี ผดิจรรยาบรรณฯ เพราะกล่าวร้ายทบัถมบริษทัประกนัภยัอื3น 
ง. นางสาวสมศรี ผดิจรรยาบรรณฯ เพราะกล่าวร้ายทบัถมบริษทัประกนัภยัอื3น และ

รวมทั	งไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ที3ของการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตที3ดีที3มีจรรยาบรรณในวชิาชีพที3
จะตอ้งใหค้าํแนะนาํที3ถูกตอ้งใหผู้เ้อาประกนัภยัอยา่ละทิ	งกรมธรรมเ์ดิม อนัจะทาํใหต้อ้ง
เสียประโยชน์ในการทาํประกนัชีวติ 

 

22. นาง ก. ได้ทําประกันชีวิตไว้กับบริษัทแห่งหนึ�งเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ตัวแทนเดิมไม่เคย
ติดตามดูแลนาง ก. เลย นาย ข. น้องชายนาง ก. จึงไปสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วบอกให้นาง 
ก. ยกเลิกกรมธรรม์เดิมและทําประกันชีวิตใหม่กับตนเพื�อที� นาย ข. จะได้ดูแล นาง ก. อย่างเต็มที� 
ดังนี>ท่านคิดว่า นาย ข. ทาํผดิหรือไม่ 

ก. ผดิ เพราะทาํใหน้าง ก. เสียเงินใหม่โดยใช่เหตุ 
ข. ผดิ เพราะทาํใหน้าง ก. เสียผลประโยชน์ 
ค. ไม่ผดิ เพราะ นาย ข. หวงัดีต่อนาง ก. จริง ๆ 
ง. ไม่ผดิ เพราะ นาย ข.  ไม่มีเจตนาทาํใหน้าง ก. เสียหาย 
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23. บริษัทแห่งหนึ�งอยู่ในช่วงการแข่งขันผลงาน นาย ก. ซึ�งเป็นตัวแทนประกันชีวิตจึงพยายาม
เสนอขายกรมธรรม์ใหม่ให้แก่ลูกค้าเก่าที�ทํามา 2 – 3 ราย โดยนาย ก. ได้บอกแก่นาย ข. ลูกค้าเก่าว่า
กรมธรรม์เดิมล้าสมัย กรมธรรม์แบบใหม่ให้ผลประโยชน์มากกว่า แต่นาย ข. บอกว่าขณะนี>เขายังไม่
มีเงิน จะมีเงินก็อีก 2 เดือนข้างหน้า ซึ�งจะหมดระยะเวลาแข่งขันแล้ว นาย ก. จึงแนะนํานาย ข. ให้
ยกเลกิกรมธรรม์เดิมเพื�อนําเงินมาชําระเบี>ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ใหม่ การกระทําของนาย ก. 
ผดิจรรยาบรรณเพราะอะไร (เกง็ข้อสอบ) 

ก. เพราะนาย ก. เห็นก่ประโยชน์ส่วนตวั 
ข. เพราะนาย ก. แนะนาํใหผู้เ้อาประกนัภยัยกเลิกกรมธรรมเ์ดิมเพื3อซื	อกรมธรรมใ์หม่ 
ค. เพราะทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียผลประโยชน์ 
ง. ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

  

จรรยาบรรณ  ข้อ 8   ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมตัวแทนหรือบริษทัอื�น 
 

24. ตัวแทนประกนัชีวติ ได้ลาออกจากบริษัท หนึ�ง จํากดั แล้วมาเป็นตัวแทนประกนัชีวติกบับริษัท 
สอง จํากดั เมื�อไปชักชวนให้ลูกค้าทาํประกนัชีวติจะบอกกบัลูกค้าว่าบริษัท หนึ�ง จํากดั มีวธีิการ 
หลกีเลี�ยงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบัผู้เอาประกันภัย และได้ให้ลูกค้าทาํประกนัชีวติกบับริษัท 
สอง จํากดั ถ้าสมมุติว่าท่านเป็นตัวแทนประกันชีวติ ท่านคิดว่าจะขายประกนัชีวติโดยวธีินี>หรือไม่ 

ก. ขายวธีินี	  เพราะลูกคา้ตอ้งทาํประกนัชีวติแน่นอน 
ข. อาจขายวธีินี	  เพราะบางครั	 งก็จาํเป็นตอ้งหาเหตุผลที3คิดวา่ทาํใหลู้กคา้คลอ้ยตาม และ 

ตกลงทาํประกนัชีวติ 
ค. ไม่ขายวธีินี	  เพราะตวัแทนประกนัชีวติตอ้งมีจรรยาบรรณและไม่ยอมกล่าวใหร้้ายหรือ

ทบัถมบริษทัอื3น แมจ้ะทาํใหข้ายประกนัชีวติไม่ไดก้็ตาม 
ง. ไม่ขายวธีินี	  เพราะถึงอยา่งไรลูกคา้ก็ทาํประกนัชีวติกบัตวัแทนประกนัชีวิตผูนี้	 อยูแ่ลว้ 
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25. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัท หนึ�ง จํากัด ได้เสนอขายแบบการประกันชีวิตแบบหนึ�ง
ให้แก่นาง ข. และโอ้อวดแก่นาง ข. ว่าเป็นแบบการประกันชีวิต ผลประโยชน์แบบนี>ไม่มีบริษัทใดมี
ผลประโยชน์ดีกว่านี>อีกแล้วและเป็นบริษัทเดียวที�ได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้ขายได้ การกระทําเช่นนี>เป็นการผิดจรรยาบรรณและ
ศีลธรรมหรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ผดิ เพราะเป็นการกล่าวในเชิงทบัทมบริษทัประกนัชีวิตอื3น 
ข. ผดิ เพราะมีความซื3อสัตยต่์อบริษทั 
ค. ไม่ผดิ เพราะไม่ไดก้ล่าวทบัถมบริษทัประกนัชีวิตอื3น 
ง. ไม่ผดิ เพราะที3นาย ก. พดูเป็นความจริง 

 

26. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกนัชีวติ 
ก. รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยัและของบริษทัต่อต่อบุคคล      

ภายนอก 
ข. ยกยอ่งแบบประกนัชีวติและบริษทัประกนัชีวิตที3ตนทาํอยูอ่ยา่งเกินความเป็นจริง 
ค. ไม่แนะนาํใหผู้เ้อาประกนัภยัยกเลิกกรมธรรมเ์ก่า เพื3อทาํกรมธรรมใ์หม่หากทาํให ้      

ผูเ้อาประกนัภยัเสียประโยชน์ 
ง. ไม่กล่าวใหร้้ายทบัถมตวัแทนหรือบริษทัอื3น 
 

จรรยาบรรณ  ข้อ 9  หมั�นศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิ�มเติมอยู่เสมอ 
 

27. ถ้าตัวแทนประกนัชีวติหมั�นศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิ�มเติมอยู่เสมอ และนําความรู้ที�ได้รับไป
ใช้ในการให้บริการลูกค้า แสดงให้เห็นว่าตัวแทนประกนัชีวิตผู้นั>น 

ก. มีความรับผดิชอบต่อลูกคา้ เพราะวา่ไดใ้หบ้ริการที3ดีและเชื3อถือได ้ต่อลูกคา้ 
ข. มีความรับผดิชอบต่อสังคม เพราะตวัแทนประกนัชีวิตผูน้ั	นจะรับใชส้ังคมได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรคส์ังคม 
ค. มีความรับผดิชอบต่ออาชีพ เพราะอาชีพตวัแทนประกนัชีวติเป็นอาชีพอิสระ

เช่นเดียวกบัอาชีพอื3น ๆ ที3ผูป้ระกอบอาชีพใฝ่หาความรู้เพิ3มเติมอยูเ่สมอ 
ง. ถูกทั	งขอ้ ก. ข. และ ค. 
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28.  นาย ก. เป็นหัวหน้าหน่วยตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ�ง ซึ�ง นาย ก. มี
หน้าที�ให้คําแนะนําความรู้ต่าง ๆ เกี�ยวกบัการประกนัชีวติ และเทคนิคการขายประกันชีวิตให้ตัวแทน
ประกันอยู่เสมอ เพื�อให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความรู้นําไปใช้ในการให้คําแนะนําผู้ เอาประกันภัย
อย่างถูกต้อง ดังนั>น นาย ก. ปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณตัวแทนประกนัชีวติข้อใด (เกง็ข้อสอบ) 

ก. มีความซื3อสัตยต่์อเพื3อนร่วมงาน 
ข. หมั3นศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิ3มเติมอยูเ่สมอ 
ค. ใหบ้ริการที3ดีอยา่งสมํ3าเสมอ 
ง. ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม 

 

29. นาย ก. และ นาย ข. นอกจากจะเป็นเพื�อนกนัแล้ว ยงัเป็นตัวแทนประกนัชีวติบริษัทเดียวกันด้วย 
ต่อมา นาย ก.  ทราบว่า นาย ข.  ได้ไปเรียนเพิ�มเติมวิชาโหราศาตร์  เมื�อพบปะกัน นาย ก. จึงได้ต่อ
ว่า นาย ข. ที�เสียเวลาเรียนเพิ�มเติมดังกล่าว ซึ�งต้องให้ระยะเวลาในการเรียน 1 เดือนเต็ม  เพราะ
นอกจากจะเสียเวลาในการทํามาหากินแล้ว ยังไม่ตรงกับวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิต จง
พจิารณาข้อความข้างล่างนี>ว่าข้อใดถูกมากที�สุด (เกง็ข้อสอบ) 

ก. การกระทาํของนาย ข. นั	นสมควร เพราะถือวา่เป็นตวัแทนประกนัชีวติที3ดีนั	น 
ตอ้งหมั3นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ3มเติมอยูเ่สมอ 

ข. การกระทาํของนาย ข. นั	นไม่ผดิจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของ นาย ข. ที3จะ
ไปเรียนหรือทาํอะไรก็ไดต้ราบใดที3ไม่ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัเสียผลประโยชน์ 

ค. การกระทาํของ นาย ข. นั	นไม่สมควรเอาเยี3ยงอยา่ง เพราะเสียเวลาในการทาํมา
หากินซึ3งขดักบัจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวติ 

ง. การกระทาํของ นาย ข. นั	นไม่ถูกตอ้ง เพราะนอกจากจะทาํใหไ้ม่มีเวลาในการ
บริการลูกคา้แลว้ หลกัสูตรที3เรียนก็ไม่ตรงกบัความตอ้งการของตวัแทนที3เนน้เรื3อง
การขายการประกนัชีวิต 
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จรรยาบรรณ  ข้อ 10   ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณอีนัดีงาม ทั>งธํารงไว้ซึ�งเกยีรติ
ศักดิQศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏญิาณ 
 

30. ตัวแทนประกนัชีวติที�ดีนั>น 
ก. จะตอ้งประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ทั	งธาํรงไวซึ้3 งเกียรติ ศกัดิK ศรี 

และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
ข. จะตอ้งซื3อสัตยต่์อบริษทัประกนัชีวติมากกวา่ผูเ้อาประกนัภยั 
ค. จะตอ้งขายประกนัชีวติใหไ้ดม้ากที3สุดเพื3อตอ้งการเงินค่าบาํเหน็จเพียงอยา่งเดียว 
ง. ถูกทั	ง ก. ข. ค. 

 

31. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตที�ชอบดื�มเหล้าครั>งละมาก ๆ เป็นประจํา และมีภรรยาหลายคน 
เพื�อให้ช่วยบริการลูกค้า แต่ นาย ก. ก็ไม่เคยก่อความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ เอาประกันภัย รวมทั>งยังคง
ให้บริการที�ดีแก่ผู้เอาประกนัภัยอย่างสมํ�าเสมอด้วย การกระทาํนาย ก. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรม
อาชีพตัวแทนประกนัชีวติหรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ไม่ผดิ เพราะวา่ เป็นเรื3องส่วนตวัของนาย ก. 
ข. ไม่ผดิ เพราะวา่ นาย ก. ไม่ไดก่้อความเสียหายใด ๆ แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ค. ผดิ เพราะวา่ นาย ก. ไม่ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม 
ง. ผดิ เพราะวา่ นาย ก. มีภรรยาหลายคนโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

 

32. จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกนัชีวติข้อใดที�ปฏิบัติได้ยากที�สุดแต่ถ้าใครปฏิบัติ 
ข้อนี>ได้อย่างแท้จริงจะได้ชื�อว่าเป็นตัวแทนประกนัชีวติที�ดีและยอดเยี�ยมของธุรกจิประกนัภัย 

ก. มีความซื3อสัตยต่์อผูเ้อาประกนัภยั บริษทัและเพื3อนร่วมงาน 
ข. ไม่กล่าวใหร้้ายทบัถมตวัแทนหรือบริษทัอื3น 
ค. รักษาความลบัอนัมิควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยัและของบริษทัต่อ 
บุคคลภายนอก 
ง. ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม ทั	งธาํรงไวซึ้3 งเกียรติ ศกัดิK ศรี และคุณธรรม

แห่งอาชีวปฏิญาณ 
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เฉลย  วชิาจรรยาบรรณตัวแทน 
1.    ง     2.    ก     3.    ข     4.    ก     5.    ง     
6.    ง     7.    ข    8.    ง     9.    ง   10.  ค   
11.  ง   12.  ข   13.  ก   14.  ง   15.  ข  
16.  ง   17.  ข  18.  ก   19.  ง   20.   ง  
21.  ง   22.  ข   23.  ง   24.  ค   25.   ก  
26.  ข    27.  ง   28.  ข   29.  ข   30.   ก 
31.  ค  32.  ง 
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วชิาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

1.การประกันชีวิตแบบชั�วระยะเวลาเป็นการประกันชีวิตที�บริษัทจัดจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัย
เมื�อใด (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. ผูเ้อาประกนัภยัถึงแก่กรรม ภายในระยะเวลาที3กาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ข. ผูเ้อาประกนัภยัเกิดทุพพลภาพ 
 ค. ผูเ้อาประกนัภยัถึงแก่กรรม หรือทรงชีพอยู ่เมื3อกรมธรรมป์ระกนัภยัสิ	นสุดลง 
 ง.  ผูเ้อาประกนัภยัทรงชีพอยูเ่มื3อกรมธรรมป์ระกนัภยัสิ	นสุดลง 
 

2.นายนิด ทาํประกนัภัยมาแล้ว 4 ปี และกรมธรรม์ยงัมีผลบังคับอยู่ ดังนั>นนายนิดมีสิทธิ  
(เกง็ข้อสอบ) 
 ก. เวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื3อขอรับค่าเวนคืนเงินสด 
 ข. ขอกูเ้งินจากบริษทัไดเ้ตม็จาํนวนประกนัภยัที3ระบุไวใ้นกรมธรรม ์
 ค. บอกเลิกสัญญาและขอรับเบี	ยประกนัภยัคืนทั	งหมด 
 ง. ขอแปลงกรมธรรมเ์ป็นแบบอื3นได ้โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัมากขึ	นกวา่เดิม 
 

3.นายวทิย์ ทาํประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ไว้ในวงเงินจํานวน 100,000 บาท และขอสัญญาเพิ�มเติม
อุบัติเหตุแนบท้าย เมื�อครบสัญญา นายวทิย์ยงัมีชีวติอยู่ บริษัทต้องให้ความคุ้มครองอย่างไรต่อไป 
 ก. คุม้ครองใหน้ายวทิยต่์อไปในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 
 ข. จ่ายเงินเอาประกนัภยัเตม็จาํนวน 
 ค. ไม่ตอ้งจ่ายเงินใดๆเลย 
 ง.  คืนเบี	ยประกนัภยัทั	งหมด 
 

4.บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินเอาประกนัภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์กรณผีู้เอาประกนัภัยทําอัตตวินิบาตด้วยใจ
สมัครภายในเวลาเท่าไร (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. กรมธรรมป์ระเภทสามญั 2 ปี ประเภทอุตสาหกรรม 1 ปี 
 ข. กรมธรรมป์ระเภทตรวจสุขภาพ 2 ปี ประเภทไม่ตรวจสุขภาพ 1 ปี 
 ค. กรมธรรมทุ์กประเภท 1 ปี 
 ง. กรมธรรมทุ์กประเภท 2 ปี 
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5.ผู้เอาประกนัภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทประกนัภัยจะจ่าย (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. ไม่ตอ้งจ่ายเงินใดๆตามสัญญา 
 ข. จ่ายเงินเอาประกนัภยั แก่กองมรดกผูเ้อาประกนัภยั 
 ค. คืนเงินไถ่ถอนกรมธรรม ์แก่ทายาทผูเ้อาประกนัภยั 
 ง. คืนเบี	ยประกนัภยั แก่ทายาทผูเ้อาประกนัภยั 
 

6.สัญญาประกนัภัยเกดิขึ>นเมื�อ 
 ก. ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บกรมธรรม ์
 ข. บริษทัออกกรมธรรมใ์ห้ 
 ค. ผูเ้อาประกนัภยัชาํระเบี	ยประกนัภยั 
 ง. บริษทัตกลงรับประกนัภยั แมมิ้ไดมี้ลายลกัษณ์อกัษร 
 

7.ถ้าอายุของผู้เอาประกนัภัยคลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง โดยเจตนาปกปิดความจริง 
 (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. สัญญาเป็นโมฆะ 
 ข. สัญญาเป็นโมฆียะ 
 ค. สมบูรณ์โดยตอ้งปรับเบี	ยประกนัภยัเพิ3มขึ	น หรือลดเงินเอาประกนัภยัลง 
 ง. ถูกทั	งขอ้ ข. และ ค. 
 

8.ตัวแทนตามประมวลแพ่งและพาณชิย์ 
 ก. ตวัแทนสามารถแต่งตั	งบุคคลอื3นกระทาํแทนไดเ้สมอ 

          ข. ตวัแทนตอ้งกระทาํการดว้ยตนเอง เวน้แต่จะมีกฎหมายใหม้อบอาํนาจใหผู้อื้3น        
กระทาํแทน 

 ค. ตวัแทนกระทาํการดว้ยตนเองเสมอ เนื3องจากตอ้งรับผดิในการที3กระทาํ 
 ง. ตวัแทนกระทาํการดว้ยตวัเองต่อเมื3อกฎหมายใหอ้าํนาจกระทาํการนั	น 
 

9.เรื�องใดต่อไปนี> ไม่เกี�ยวข้องกบัการพจิารณารับประกนัสําหรับกรมธรรม์ประกนัชีวติตามกฎหมาย 
 ก. อาชีพ 
 ข. สุขภาพ 
 ค. ประสบการณ์การทาํงาน 
 ง.การใชย้านพาหนะประจาํวนั 
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10.กรมธรรม์ประกนัภัย กฎหมายกาํหนดให้มีรายการดังต่อไปนี>เสมอ 
 ก. ราคาแห่งมูลประกนัภยั 
 ข. วตัถุที3เอาประกนัภยั 
 ค. ชื3อผูรั้บประโยชน์ 
 ง. ถูกเฉพาะขอ้ ข. และ ค. 
 

11.รายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมาย อาจไม่มีรายการข้อใดต่อไปนี>กไ็ด้ 
 ก. ชื3อบริษทั 
 ข. ชื3อผูช้าํระเบี	ยประกนัภยั 
 ค. ชื3อผูเ้อาประกนัภยั 
 ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
 

12.สัญญาประกนัภัยมีบุคคลที�เกี�ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ    (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัและผูช้าํระเบี	ยประกนัภยั 
 ข. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัและตวัแทนนายหนา้ประกนัภยั 
 ค. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้ยประกนัภยัและผูข้อเอาประกนัภยั 
 ง. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัและผูรั้บประโยชน์ 
 

13.นาย ก. ทาํสัญญาประกนัชีวติ โดยให้นาง ข. ภริยาเป็นผู้รับประโยชน์และมอบกรมธรรม์ไว้ให้ 
นาง ข. ต่อมานาง ข .ทะเลาะกบันาย ก. เนื�องจากรู้วานาย ก. ไปมีภริยาน้อย และกาํลงัจะเปลี�ยนให้
ลูกภริยาน้อยเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์แทนนาง ข. จึงส่งจดหมายแจ้งบริษัทประกนัชีวติ 
ห้ามบริษัทประกนัชีวติรับแก้ไขเปลี�ยนแปลงผู้รับประโยชน์ ต่อมาภายหลงันาย ก. มาติดต่อและแจ้ง
ให้ ด.ช.แดง ซึ�งเป็นบุตรตนกับภริยาน้อยเป็นผู้รับประโยชน์แทน บริษัทเห็นว่า ด.ช. แดง เป็น
ทายาทนาย ก. เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงออกบันทกึสลักหลงัให้ นาย ก.ไว้หลงัจากนั>น 1 ปี นาย ก. 
เสียชีวติ บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่เด็กชาย แดง เป็นการถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
หรือไม่ 
 ก. ถูกตอ้งแลว้ เพราะนาย ก.เป็นเจา้ของกรมธรรม ์และ ด.ช. แดงเป็นบุตรมีสิทธิเป็นผูรั้บ

ประโยชน์สามารถแกไ้ขเปลี3ยนเจตนาได ้
 ข. ถูกตอ้งแลว้ เพราะไดมี้การแจง้แกไ้ขเปลี3ยนแปลงถูกตอ้งตามเงื3อนไขสัญญาและบริษทั

ยนิยอมแลว้ 
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 ค. ไม่ถูกตอ้ง เพราะ นาง ข.มีสิทธิเป็นผูรั้บประโยชน์อยูก่่อน และไดแ้สดงเจตนาถือเอา
ประโยชน์แลว้แมว้า่เจา้ของกรมธรรมก์็เปลี3ยนแปลงไม่ได ้

 ง. ไม่ถูกตอ้ง เพราะตอ้งจ่ายใหน้าง ข. และ ด.ช. แดงเพราะทั	งสองต่างก็มีสิทธิเป็นผูรั้บ
ประโยชน์ทั	งคู่ 

 

14.นาย แสงเอาประกันชีวิตตนเองไว้ โดยให้นายสุขและนายสิน เป็นผู้ รับประโยชน์คนละครึ�ง 
ต่อมาปรากฏว่านายสุข ถึงแก่ความตายก่อนนายแสง นายแสงมิได้บริษัทขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงผู้รับ
ประโยชน์ เมื�อนายแสงตาย บริษัทต้องจ่ายเงินเอาประกนัชีวติอย่างไร  (เกง็ข้อสอบ) 
  ก. จ่ายใหน้ายสินทั	งหมด  
 ข. จ่ายใหน้ายสินครึ3 งหนึ3ง อีกครึ3 งหนึ3งจ่ายใหท้ายาทของนายสุข 
 ค. จ่ายใหน้ายสินครึ3 งหนึ3ง อีกครึ3 งหนึ3งจ่ายใหท้ายาทนายแสง 
 ง. จ่ายไดท้ั	ง 3 กรณี ขึ	นอยูก่บับริษทัเลือกจ่ายใหเ้กิดความรวดเร็วและสะดวก 
 

15.ผู้เอาประกนัภัยตามกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ หมายถึง 
 ก. คู่สัญญาซึ3งตกลงจะส่งเบี	ยประกนัภยั 
 ข. คู่สัญญาฝ่ายซึ3 งตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
 ค. บุคคลผูซึ้3 งจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทน 
 ง. บุคคลผูจ้ะพึงไดรั้บเบี	ยประกนัภยั 
 

16.ผู้เอาประกนัภัยกบัผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (เก็งข้อสอบ) 
 ก. ได ้เพราะกฎหมายระบุไว ้
 ข. ไม่ได ้เพราะกฎหมายหา้มไว ้
 ค. ไม่ได ้เพราะไม่ถูกตอ้งตามหลกัการประกนัภยั 
 ง. ไดห้รือไม่แลว้แต่บริษทัจะอนุมติัเป็นรายๆไป 
 

17.ในสัญญาประกันชีวิต ถ้าผู้ รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ เอาประกันภัย จะมี
ผลกระทบกระเทอืนต่อสัญญาประกนัชีวติหรือไม่  (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. ทาํใหส้ัญญาเป็นโมฆะ 
 ข. ทาํใหส้ัญญาเป็นโมฆียะ 
 ค. สัญญาประกนัชีวติมีมีผลผกูพนัคู่สัญญา 
 ง.ไม่ทาํใหส้ัญญาขาดความสมบูรณ์ 
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18.นายดี เป็นลูกหนี>นายสา ในกรณีเช่นนี> นายสาจะเอาประกนัชีวตินายดี ได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. ไม่ไดเ้พราะนายสาไม่ไดเ้ป็นญาติกบันายดี 
 ข. ไม่ไดเ้พราะหากทายาทของนายดีไม่ยนิยอม 
 ค. ไม่ไดเ้พราะนายสาไม่มีส่วนไดเ้สียกบันายดี 
 ง.ไดเ้พราะมีส่วนไดเ้สียต่อกนั 
 

19.สามีทาํประกนัชีวติภรรยาไว้ ต่อมาสามีได้หย่าขาดกบัภรรยา แต่กย็งัคงชําระเบี>ยประกนัภัยจน
ครบกาํหนสัญญา โดยมิได้แจ้งข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัการหย่าร้างให้บริษัททราบ เมื�อบริษัททราบความ
จริงในภายหลังจะประฏิเสธการใช้จํานวนเงินตามสัญญาได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 
 ก.ไดเ้พราะส่วนไดเ้สียหมดไปในระหวา่งสัญญา 
 ข. ไดโ้ดยคืนเบี	ยประกนัภยัทั	งหมดใหส้ามี 
 ค. ไม่ไดเ้พราะถือวา่สามีมีส่วนไดเ้สียในเหตุที3เอาประกนัภยัแต่เริ3มแรก 
 ง. ไม่ไดเ้พราะบริษทัละเลยไม่สอบสวนจนล่วงเลยไปจนครบกาํหนดอายสุัญญา 
 

20.การทาํประกนัชีวติบุคคลอื�น ถ้าผู้เอาประกันไม่มีส่วนได้เสียในชีวติบุคคลนั>น ทาํสัญญานั>น 
 ก. สัญญาไม่สมบูรณ์ บริษทัตอ้งคืนเบี	ยประกนัภยัทั	งหมด 
 ข. สัญญาไม่มีผลผกูพนั และไม่สามารถใหส้ัตยาบนัได ้
 ค. สัญญามีผลผกูพนัต่อไป เพราะส่วนไดเ้สียในเหตุที3เอาประกนัภยัจะพิจารณาในขณะที3

ทาํสัญญาประกนัภยัเป็นสาํคญั 
 ง. ถูกเฉพาะขอ้ ก. และ ข. 
 

21.ในสัญญาประกนัภัย เมื�อผู้เอาประกนัภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที�เอาประกนัภัยไว้ ย่อมเกดิผล      
ผูกพนัคู่สัญญาในกรณทีี�สามีทาํสัญญาประกันชีวติให้ภรรยา โดยระบุสามีเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา
ได้หย่าขาดจากการสมรสดังนี>สัญญายงัมีผลผูกพนัคู่สัญญาหรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. สัญญาไม่มีผลผกูพนัต่อไป เพราะไดห้ยา่ขาดจากกนัแลว้ 
 ข. สัญญาไม่มีผลผกูพนั เพราะไม่มีส่วนไดเ้สียในเหตุที3เอาประกนัภยั  
 ค. สัญญามีผลผกูพนัต่อไป เพราะส่วนไดเ้สียเหตุที3เอาประกนัภยัจะพิจารณาในขณะที3ทาํ

สัญญาประกนัภยัเป็นสาํคญั 
 ง. สัญญามีผลผกูพนั แต่ตอ้งเปลี3ยนผูรั้บประโยชน์ 
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22.นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวติ ได้จัดให้นาย ข. ทาํประกนัชีวติไว้กบับริษัทแห่งหนึ�งโดยนาย ก. 
เป็นผู้ชําระเบี>ยประกนัภัย และกรมธรรม์ระบุให้นาย ก. เป็นผู้รับประโยชน์โดยนาย ก.ไม่มีส่วนได้
เสียหรือความสัมพนัธ์ใดๆในการเอาประกันชีวติของนาย ข. เมื�อนาย ข.ตาย นาย ก.จะได้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยหรือไม่ 
 ก. ได ้เพราะนาย ก.เป็นผูช้าํระเบี	ย 
 ข. ไม่ได ้เพราะนาย ก .เป็นตวัแทนประกนัชีวิต 
 ค. ได ้ถา้บริษทัอนุมติั 
 ง. ไม่ได ้เพราะนาย ก.ไม่มีส่วนไดเ้สียในเหตุที3เอาประกนัภยั 
 

23.นาย ก.เป็นตัวแทนประกันชีวติ นาย ข.เป็นนายหน้าประกนัชีวติ ทั>งสองเป็นเพื�อนสนิทและ    
รักใคร่กนัมากนาย ก.ได้ชักชวนให้นาย ข.ทาํสัญญาประกันชีวติแห่งหนึ�ง โดยนาย ก. เป็นผู้ชําระเบี>ย
ประกนัภัยและเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย เมื�อนาย ข. ตาย นาย ก.จะได้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยนั>นหรือไม่ 
 ก. ได ้เพราะนาย ก.ไม่มีส่วนไดเ้สียในเหตุที3เอาประกนัภยั 
 ข. ไม่ได ้เพราะนาย ก.ไม่มีส่วนไดเ้สียในเหตุที3เอาประกนัภยั 
 ค. ได ้เพราะนาย ก. เป็นเพื3อนรักของนาย ข. 
 ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
 

24.สามีจะเอาประกันชีวิตภรรยาที�ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน โดยสามีเป็นผู้ ชําระเบี>ยประกันภัย 
และเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. ไม่ได ้เพราะสามีไม่มีส่วนไดเ้สียในชีวติของภรรยา 
 ข. ไม่ได ้เนื3องจากภรรยาไม่ไดเ้ป็นผูช้าํระเบี	ยประกนัภยั 
 ค. ไม่ได ้ตอ้งใหภ้รรยาเป็นผูรั้บประโยชน์เองจึงจะทาํให้ 
 ง. ได ้เพราะสามีมีส่วนไดเ้สียในชีวติของภรรยา 
 

25.คู่หมั>นจะเอาประกนัชีวติซึ�งกนัและกนัได้หรือไม่ 
 ก. ได ้เพราะถือวา่มีส่วนไดเ้สียในชีวติซึ3 งกนัและกนั 
 ข. ยงัไม่ไดจ้นกวา่จะไดท้าํการสมรสแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 ค. ไม่ไดจ้นกวา่จะไดอ้ยูกิ่นดว้ยกนัฉนัทส์ามีภรรยา 
 ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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26.เมื�อผู้รับประโยชน์ถึงแก่กรรม 
 ก. สัญญาประกนัชีวิตสิ	นผลบงัคบั 
 ข. ผูเ้อาประกนัภยัควรแจง้บริษทัขอเปลี3ยนแปลงผูรั้บประโยชน์ใหม่ 
 ค. บริษทัมีสิทธิสัญญาได ้
 ง. บริษทัตอ้งคืนเบี	ยประกนัภยัทั	งหมดใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 

27.สัญญาประกนัชีวติที�ระบุให้บุคคลภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์ และบุคคลภายนอกผู้รับ
ประโยชน์ได้รับมอบกรมธรรม์ประกนัภัยไว้แล้ว พร้อมทั>งได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับ    
ประกนัภัยว่า ตนจํานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวตินั>น ในกรณนีี>ผู้ เอาประกนัภัยมี
สิทธิที�จะโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวตินั>นให้แก่บุคคลอื�นอกีได้หรือไม่ 
 ก.โอนได ้เพราะผูเ้อาประกนัภยัยอ่มมีสิทธิเสมอที3จะโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวติ

ใหแ้ก่ใครก็ได ้
 ข. โอนได ้แต่ตอ้งใหผู้รั้บประโยชน์ทราบก่อน 
 ค. โอนไม่ได ้
 ง. โอนไม่ได ้แต่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บประกนัเสียก่อน 
 

28.บุคคลที�ผู้ เอาประกันภัยระบุให้เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ แล้วต่อมาภายหลังผู้ เอา         
ประกนัภัยเองจะขอเปลี�ยนแปลงผู้รับประโยชน์เสียใหม่ จะกระทาํได้หรือไม่  (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. ไม่ได ้ถา้ตราบใดผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่มอบกรมธรรมใ์หผู้รั้บประโยชน์และผูรั้บ

ประโยชน์ยงัไม่ไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหผู้รั้บประกนัภยัทราบวา่จะถือเอาประโยชน์จาก
กรมธรรมน์ั	น 

 ข. ไม่ได ้ถา้ผูรั้บประโยชน์ไดรั้บมอบกรมธรรมแ์ลว้ และผูรั้บประโยชน์ไดแ้จง้เป็นหนงัสือ
ใหผู้รั้บประกนัภยัทราบแลว้วา่จะถือเอาประโยชน์จากกรมธรรมน์ั	น 

 ค. ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูรั้บประกนัทราบ 
 ง. ได ้ถา้ผูรั้บประกนัภยัยนิยอม 
 

29.น.ส.สุขใจได้ขอทาํประกนัชีวติและปกปิดความจริงในเรื�องอายุไว้โดยขณะทําสัญญาแถลงว่าอายุ
เพยีง 35 ปีซึ�งความจริงอายุ 40 ปีแล้วในกรณนีี>สภาพของสัญญาจะเป็น (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. สัญญามีผลสมบูรณ์ หากอายแุทจ้ริงยงัอยูใ่นจาํกดัอตัราทางการคา้ปกติของบริษทั 
 ข. สัญญามีผลสมบูรณ์ หากผูเ้อาประกนัชีวติไดแ้จง้ความจริงใหบ้ริษทัทราบภายหลงั 
 ค. สัญญาตกเป็นโมฆียะและผูเ้อาประกนัชีวติขอลดเบี	ยประกนัภยัได ้
 ง. สัญญาตกเป็นโมฆะ 
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30.นายพนิิจ ทาํประกนัชีวติเมี�ออายุ 35 ปี เมื�อสัญญาครบกาํหนดพสูิจน์อายุแล้วปรากฎว่าหลกัฐาน
ระบุอายุจริงสูงกว่า เมื�อทาํประกนั 1 ปี เช่นนี>บริษัทจะจ่ายจํานวนเงินให้เต็มตามจํานวนเงินเอา
ประกนัหรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 
 ก. จ่ายเพียงครึ3 งเดียว 
 ข. จ่ายใหเ้ตม็จาํนวนเงินเอาประกนั 
 ค. จ่ายลดลงตามส่วนโดยคาํนวณวา่ เบี	ยประกนัที3จ่ายนั	นจะซื	อจาํนวนเงินเอาประกนัได้

เท่าใด 
 ง. ไม่จ่ายเลย เพราะสัญญาเป็นโมฆียะ 
31. ผู้ที�เป็นตัวแทนประกนัชีวติให้กบับริษัทใดอยู่แล้ว จะสามารถเป็นตัวแทนประกันชีวติให้กบั
บริษัทอื�นอีกได้หรือไม่  (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ได ้หากไดรั้บการยินยอมจากบริษทัเดิม และบริษทัใหม่โดยแจง้ต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข. ได ้หากไดรั้บการยินยอมจากบริษทัเดิม และไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ค. ได ้หากไดรั้บการยินยอมจากบริษทัเดิม โดยแจง้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ง. ไม่ได ้
32. ในกรมธรรม์ประกนัชีวติ ผู้เอาประกนัชีวติจะระบุผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ�งคนได้หรือไม่ 

ก. ได ้ถา้ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

ข. ได ้
ค. ไม่ได ้
ง. ไม่ไดเ้ลย ยกเวน้ตอ้งมีหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอเป็นพิเศษต่อบริษทั 
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เฉลย  วชิาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
1.  ก.    2.  ก.   3.  ข.    4.  ค.    5.  ค. 
6.  ง.    7.  ง.    8.  ข.    9.  ง.    10.ข.   
11.ค.    12.ง.    13.ค.    14.ก.   15.ก.    
16.ก.    17.ง.    18.ง.    19.ค.    20.ง.   
21.ค.    22.ง.    23.ข.    24.ง.    25.ก.    
26. ข.   27. ค.   28.ง.    29.ก.    30.ค. 
31.ก.  32.ข. 
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พระราชบัญญัติประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเตมิโดย 
พระราชบัญญัติประกนัชีวติ(ฉบับที� 2) พ.ศ.2551 

 
1.“ตัวแทนประกันชีวิต” ตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย             
พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ (ฉบับที�2) พ.ศ.2551 หมายถึง (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก.  ผูซึ้3 งชี	 ช่องทางหรือจดัการให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทั โดยกระทาํ         
เพื3อบาํเน็จเนื3องจากการนั	น 

ข.  ผูซึ้3 งบริษทัมอบหมายใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 
ค.  ผูซึ้3 งจดัการใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 
ง.  ผูชี้	 ช่องใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 

 
 

2.“นายหน้าประกนัชีวติ” ตาม พระราชบัญญตัิประกนัชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย           
พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ (ฉบับที�2) พ.ศ.2551 หมายถึง (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก.  ผูซึ้3 งชี	 ช่องทางหรือจดัการให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทั โดยกระทาํเพื3อ      
บาํเน็จเนื3องจากการนั	น 

ข. ผูซึ้3 งบริษทัมอบหมายใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั
  

ค. ผูซึ้3 งจดัการใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 
ง.  ผูชี้	 ช่องใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 

 

3.“เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย” ตาม พระราชบัญญตัิ
ประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ (ฉบับที�2) พ.ศ.2551 หมายถึง 
(เกง็ข้อสอบ) 
 

ก.  ผูรั้กษาการตาม พรบ. 
ข.  นายทะเบียน 
ค.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ง.  ถูกทั	งขอ้ ก. และ ข. 
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4.“นายทะเบียน” ตาม พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญตัิ
ประกนัชีวติ (ฉบับที�2) พ.ศ.2551 หมายถึง (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  
ข. ผูซึ้3 งอธิบดีกรมการประกนัภยัมอบหมาย 
ค. ถูกทั	งขอ้ ก. และ ข. 
ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

 

5.ตาม พรบ. ประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ (ฉบับที�2)    
พ.ศ.2551 ได้กาํหนดคุณสมบัติในเรื�องของผุ้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติอย่างไร 
 

ก.  ตอ้งมีอาย ุ15 ปี 
ข.  ตอ้งมีอาย ุ18 ปี บริบูรณ์ 
ค.  บรรลุนิติภาวะ 
ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

 

6.นายแสง อายุ 25 ปี สัญชาติไทยมีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศกมัพูชา ได้สอบความรู้เกี�ยวกบัประกนั
ชีวติได้แล้วจึงมายื�นคําขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ ดังนี> นายทะเบียนจะออก
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติให้นายแสงได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
 

ก.  ได ้
ข.  พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดยพระราชบญัญติัประกนั

ชีวติ (ฉบบัที32) พ.ศ.2551 มิไดก้าํหนดไว ้
ค.  ได ้เพราะกฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัวา่ผูข้อจะตอ้งมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ง.  ไม่ได ้เนื3องจากผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

 

7.หากนายดํา ถูกศาลพพิากษาจําคุกถึงที�สุดให้จําคุกในความผดิใดต่อไปนี> จะทาํให้ขาดคุณสมบัติใน
การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ลกัทรัพย ์
ข.  ชิงทรัพย ์
ค.  ยกัยอกทรัพย ์
ง.   ถูกทุกขอ้ 

 



เอกสารนี	 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั	น 27

8. ข้อใดต่อไปนี>เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกนัชีวติ(เกง็ข้อสอบ) 
ก.  เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟั3นเฟือนไม่สมประกอบ 
ข.  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
ค.  มีภูมิลาํเนาในต่างประเทศ 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

 

9.ตัวแทนประกนัชีวติอาจได้รับมอบอาํนาจจากบริษัทให้กระทาํการใดต่อไปนี> 
ก.  รับเบี	ยประกนัภยั 
ข.  ทาํสัญญาประกนัชีวติ 
ค.  จ่ายเงินเอาประกนัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

10.ผู้มีอาํนาจเพกิถอนใบอนุญาตตัวแทนประกนัชีวติ คือ(เกง็ข้อสอบ) 
ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
ข.  นายทะเบียน 
ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

11.ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติต้องมีวุฒิการศึกษาระดับใด 
ก.  จบมธัยมศึกษา 3 
ข.  จบมธัยมศึกษา 6 
ค.  จบอุดมศึกษา 
ง.  ตาม พรบ. ประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติม โดยพระราชบญัญติัประกนัชีวติ     

(ฉบบัที32) พ.ศ.2551 ไม่ไดก้าํหนดวุฒิการศึกษาไว ้
12.นาย ก. ไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ บริษัทจึงออกบัตรประจําตัวพนักงานเกบ็เบี>ย
ประกนัภัยให้ ดังนี> นาย ก. มีสิทธิชักชวนให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวติ ให้บริษัทประกนัภัย        
ได้หรือไม่  (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  มีสิทธิ เพราะมีบตัรประจาํตวัพนกังานเก็บเบี	ยประกนัภยัแลว้ 
ข.  ไม่มีสิทธิ เพราะไม่มีใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต 
ค.  มีสิทธิ เพราะเมื3อรับเบี	ยประกนัภยัไดก้็ยอ่มชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนั

ชีวติกบับริษทัได ้
ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

 
 
 
 



เอกสารนี	 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั	น 28

13.บุคคลใดบ้าง ที�มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติได้ (เกง็ข้อสอบ) 
ก.  นิติบุคคล 
ข.  บุคคลธรรมดา 
ค.  ไดท้ั	งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

14.นาย ก. จะยื�นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ โดยไม่ระบุว่าเป็นตัวแทนประกนัชีวติ
ของบริษัทใด 

ก.  ได ้เพราะ พรบ. ประกนัชีวติ พศ. 2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดยพระราชบญัญติั           
ประกนัชีวติ(ฉบบัที3 2) พ.ศ.2551 มิไดบ้ญัญติัหา้มไว ้

ข.  ได ้โดยขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน 
ค.  ได ้โดยขออนุญาตจากฝ่ายทะเบียนตวัแทน 
ง.  ไม่ได ้เพราะ พรบ.ประกนัชีวิต พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดยโดยพระราชบญัญติั         

ประกนัชีวติ(ฉบบัที3 2) พ.ศ.2551 บญัญติัหา้มไว ้
15.ผู้ใดเป็นผู้กาํหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข.  ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค.  อธิบดีกรมการประกนัภยั 
ง.  นายทะเบียน 

16.นาย ก. ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติ ต่อมานาย ก. ได้สอบความรู้เพื�อขอรับ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติได้อกี นาย ก. จะมีสิทธิยื�นคําขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกนัชีวติได้อกีหรือไม่ (เก็งข้อสอบ) 

ก.  ได ้ โดยขออนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข.  ไม่ได ้เพราะกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้
ค.  ไดโ้ดยขออนุญาตจากนายทะเบียน 
ง.  ถูกทั	งขอ้ ก. และ ค. 

17. ผู้ที�กระทาํการเป็นตัวแทนประกนัชีวติได้ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก (เกง็ข้อสอบ) 
ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข.  ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค.  ฝ่ายทะเบียนตวัแทน 
ง.  นายทะเบียน 
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18.ตัวแทนที�ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ และได้ยื�นคําขอต่ออายุใบอนุญาตในปีที� 3 
นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตในคราวต่อไปจะมีกาํหนดอายุกี�ปี  (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  สองปี 
ข.  สามปี 
ค. สี3ปี 
ง. หา้ปี 

19.ผู้ที�เป็นตัวแทนประกนัชีวติของบริษัทใดอยู่แล้ว อาจขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ
ของบริษัทอื�นอกีได้หรือไม่  (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ได ้โดยผูข้อตอ้งยื3นหนงัสือแสดงความยนิยอมของบริษทัที3เป็นตวัแทนประกนั
ชีวติอยูแ่ลว้พร้อมดว้ยหนงัสือแสดงความตอ้งการของบริษทัใหม่ที3ตอ้งมีขอ้ความ
แสดงไวด้ว้ยวา่บริษทัใหม่นั	นไดท้ราบแลว้วา่ผูข้อเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของ
บริษทัใดอยูแ่ลว้ 

ข.  ได ้โดยผูข้อตอ้งยื3นหนงัสือแสดงความยนิยอมของบริษทัที3เป็นตวัแทน       
ประกนัชีวติอยูแ่ลว้พร้อมดว้ยหนงัสือแสดงความตอ้งการของบริษทัใหม่ 

ค.  ได ้โดยไม่ตอ้งขอหนงัสือแสดงตวามยนิยอมจากบริษทั 
ง.  ไม่ได ้เนื3องจากกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้

20.นางแดง อายุ 18 ปี ได้ทาํการสมรสกบันายดํา อายุ 18 ปี ถูกต้องตามกฎหมายจะขอรับใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกนัชีวติได้หรือไม่  (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ได ้ถา้นายทะเบียนอนุญาต 
ข.  ได ้เพราะบรรลุนิติภาวะทางกฎหมาย 
ค.  ไม่ได ้เพราะยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ง.  ไม่ได ้ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

21.เมื�อนายทะเบียนสั�งเพกิถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติของผู้ใดแล้ว นายทะเบียนจะต้อง
แจ้งคําสั�งไปให้ผู้นั>นทราบหรือไม่ 

ก.  ตอ้งแจง้ เพราะกฎหมายกาํหนดไว ้
ข.  ไม่ตอ้งแจง้ เพราะบริษทัมีหนา้ที3แจง้ใหต้วัแทนผูน้ั	นทราบ 
ค.  ไม่ตอ้งแจง้ เพราะแจง้ใหบ้ริษทัที3ตวัแทนผูน้ั	นสังกดัอยูท่ราบแลว้ 
ง.  ไม่ตอ้งแจง้ใหต้วัแทนผูน้ั	นทราบ 
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22.ตามพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยโดยพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ
(ฉบับที� 2) พ.ศ.2551 ตัวแทนประกนัชีวติย่อมรับเบี>ยประกนัภัยหรือทาํสัญญาประกนัชีวติในนาม
บริษัทได้เมื�อใด  (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก.  เมื3อไดรั้บมอบอาํนาจเป็นหนงัสือจากบริษทั 
ข. สามารถดาํเนินการไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจจากบริษทั 
ค.  เมื3อไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารตวัแทน 
ง. เมื3อไดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวติแบบมีระยะเวลา 5 ปี 

 

23.ตัวแทนประกนัชีวติผู้ใดรับเบี>ยประกนัภัย โดยไม่ได้รับมอบอาํนาจเป็นหนังสือจากบริษัท        
ต้องระวางโทษ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  จาํคุกไม่เกินหนึ3งปี หรือปรับไม่เกินหนึ3งแสนบาทหรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ข.  จาํคุกไม่เกินหนึ3งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ค.  จาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ3งแสนบาทหรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ง.  จาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั	งจาํทั	งปรับ 

24.ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวติมีอายุใช้ได้ถึงเมื�อไหร่ สําหรับการออกใบอนุญาตในครั>งแรก 
ก.  วนัสิ	นปีปฏิทินของปีที3ออกใบอนุญาต 
ข.  หนึ3งปีนบัจากวนัที3ออกใบอนุญาต 
ค.  สองปีนบัจากวนัที3ออกใบอนุญาต 
ง. สามปีนบัจากวนัที3ออกใบอนุญาต 

25.ตัวแทนประกนัชีวติที�ประสงค์จะยื�นขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื�นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน     
สิ>นอายุกี�วนัหรือกี�เดือน (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  15  วนั 
ข. 20  วนั 
ค. 30  วนั 
ง.  2    เดือน 
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26.นาย ก. ตัวแทนประกนัชีวติเกบ็เบี>ยประกนัภัยแล้วไม่นําส่งบริษัท บริษัทจึงฟ้องคดียักยอกทรัพย์ 
ศาลมีคําพพิากษาจําคุกนาย ก. มีกาํหนด 2 ปี ดังนี>จะมีผลกระทบต่อใบอนุญาตตัวแทนประกนัชีวติ
ของนาย ก. หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  เป็นเหตุใหใ้บอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของนาย ก. สิ	นสุดลง 
ข.  เป็นเหตุใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตได ้
ค.  ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตตวัแทนประกนัชีวิตของ นาย ก. 
ง.  เป็นเหตุให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัมีอาํนาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็น

ตวัแทนประกนัชีวติได ้
27.ตัวแทนประกนัชีวติ ซึ�งถูกศาลพพิากษาจําคุกฐานปล้นทรัพย์จะมีผลต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกนัชีวติหรือไม่ 

ก.  เป็นเหตุใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตได ้
ข.  เป็นเหตุใหใ้บอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตสิ	นสุดลง 
ค.  เป็นเหตุใหไ้ม่อาจต่ออายใุบอนุญาตในปีถดัไปได ้
ง.  ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวติแต่อยา่งใด 

28.นายทะเบียนมีอาํนาจสั�งเพกิถอนใบอนุญาตตัวแทนประกนัชีวติ เมื�อปรากฎแก่นายทะเบียนว่า
ตัวแทนประกนัชีวติ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ดาํเนินงานทาํใหเ้กิดหรืออาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือ
ประชาชน 

ข.  ฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535  แกไ้ขเพิ3มเติมโดย      
พระราชบญัญติัประกนัชีวิต(ฉบบัที3 2) พ.ศ.2551 

ค.  ขาดคุณสมบติัในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

29.ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวติ 
ก.  เป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูรั้บใบอนูญาต 
ข.  อาจนาํไปใหบุ้คคลอื3นใชเ้พื3อขอรับค่าบาํเหน็จจากบริษทั 
ค.  อาจใหบุ้คคลอื3นยมืไปแสดง เพื3อชกัชวนใหท้าํประกนัชีวิต 
ง.  มีอายตุลอดชีพ 
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30.ผู้ที�เคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติ
มาแล้วจะต้องรอให้พ้นระยะเวลากี�ปีจึงสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิตได้อกี 

ก.  สองปี 
ข.  สามปี 
ค. สี3ปี 
ง.  หา้ปี 

31.นาย ก. มีการศึกษาตํ�ากว่าชั>นประถมปีที� 4 จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติได้หรือไม่
(เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ได ้ถา้สอบความรู้เกี3ยวกบัประกนัชีวติได ้
ข.  ไม่ได ้
ค. ได ้ถา้นายทะเบียนเห็นสมควร 
ง.  ได ้ถา้บริษทัประกนัชีวติที3ตวัแทนประสงคจ์ะเป็นตวัแทนประกนัชีวติยนิยอม 

32.นายสมศักดิQ ได้สอบผ่านความรู้เกี�ยวกบัประกนัชีวติ แต่ยงัไม่ได้ยื�นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกนัชีวติต่อนายทะเบียน จะชักชวนให้บุคคลอื�นทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษัทได้หรือไม่ 
(เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ได ้เพราะสอบผา่นความรู้เกี3ยวกบัประกนัชีวติแลว้ 
ข.  ได ้เพราะไดย้ื3นคาํขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตแลว้ 
ค.  ไม่ได ้เพราะยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั 
ง.  ไม่ได ้เพราะยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตจากนายทะเบียน 

33.การขอรับอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติจะขอรับใบอนุญาตแบบตลอดชีพได้หรือไม่ 
ก.  ได ้ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตร้องขอ และนายทะเบียนอนุญาต 
ข.  ได ้ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวติมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ค.  ไม่ได ้เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย 

พระราชบญัญติัประกนัชีวิต(ฉบบัที32)พ.ศ. 2551 
ง.  ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

34.เมื�อได้มีการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติแล้ว นายทะเบียนจะต้องแจ้งให้บริษัท
ประกนัชีวติที�ได้แสดงความต้องการที�จะรับเป็นตัวแทนประกนัชีวติของบริษัททราบหรือไม่ 

ก.  ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 
ข.  ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 
ค.  จะแจง้หรือไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบก็ได ้
ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
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35.ตัวแทนประกนัชีวติอาจทําสัญญาประกนัชีวติในนามของบริษัทได้เมื�อใด (เก็งข้อสอบ) 

ก.  ไดรั้บมอบอาํนาจดว้ยวาจาจากบริษทั 
ข.  ไดรั้บมอบอาํนาจเป็นหนงัสือจากบริษทั 
ค.  ไดรั้บมอบอาํนาจเป็นหนงัสือจากฝ่ายทะเบียนตวัแทน 
ง.  ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

36.ตัวแทนประกนัชีวติ ผู้ใดทาํสัญญาประกันชีวติโดยไม่ได้รับมอบอาํนาจเป็นหนังสือจากบริษัท   
มีโทษอย่างไร (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  จาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ข.  ปรับไม่เกินสองแสนบาท 
ค. ปรับไม่เกินหนึ3งแสนบาท 
ง.  ปรับไม่เกินหา้หมื3นบาท 

37.การยื�นคําขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัท
ให้ผู้นั>นเป็นตัวแทนประกนัชีวติแนบไปพร้อมกบัคําขอรับใบอนุญาตด้วยหรือไม่ 

ก.   ตอ้งมีหนงัสือแสดงความตอ้งการของบริษทั 
ข.  ตอ้งมีหนงัสือเฉพาะผูที้3ขอรับใบอนุญาตครั	 งแรก 
ค. ไม่ตอ้งมีหนงัสือแสดงความตอ้งการของบริษทั 
ง.   ตอ้งมีหรือไม่ตอ้งมีหนงัสือแสดงความตอ้งการของบริษทัก็ได ้

38.นายแดงเป็นตัวแทนประกนัชีวติ ได้ย้ายภูมิลาํเนาไปอยู่ต่างประเทศ ดังนี>จะมีผลต่อใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกนัชีวติหรือไม่ 

ก.  นายทะเบียนมีอาํนาจเพิกถอนใบอนุญาต 
ข.  ขาดคุณสมบติัในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต 
ค.  ทาํใหห้มดสิทธิในการต่ออายุใบอนุญาตในปีถดัไป 
ง.  ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

39.เงินที�ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ไม่ได้มาขอรับจากบริษัทจนพ้นกาํหนดอายุความ       
ผลจะ เป็นอย่างไร (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ส่งเขา้กองทุนประกนัชีวิต 
ข. บริษทัเก็บไวเ้ป็นกองทุนพฒันาในบริษทั 
ค. เก็บไวเ้ป็นกองทุนเพื3อพฒันาในบริษทั  
ง.        ตอ้งนาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
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40.นายขาว  ตัวแทนประกนัชีวติถูกฟ้องคดีฐานปล้นทรัพย์  ศาลยกฟ้อง  นายขาวขาดคุณสมบัติ  
ในการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ หรือไม่ 

ก. ขาดคุณสมบติั  เนื3องจากถูกฟ้องคดีฐานปลน้ทรัพย ์
ข. ไม่ขาดคุณสมบติั  เนื3องจากไม่มีคาํพิพากษาถึงที3สุดใหจ้าํคุกในคดีดงักล่าว 
ค. พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พรบ. ประกนัชีวิต 

(ฉบบัที32) พ.ศ. 2551 ไม่ไดบ้ญัญติัไว ้
ง. ขาดคุณสมบติั เพราะยงัไม่พน้โทษ 

41.นางศรีนวล  เป็นตัวแทนประกันชีวิต  ได้รับชําระเบี>ยประกันภัยจากผู้เอาประกัน  แล้วไม่นําส่ง
บริษัทภายในระยะเวลากําหนด  ทําให้กรมธรรม์ประกันภัยขาดผลบังคับ  การกระทําของ           
นางศรีนวล  มีผลตามกฎหมายอย่างไร (เกง็ข้อสอบ) 

ก.   เป็นการดาํเนินงานที3ทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
          ข.  นายทะเบียนมีอาํนาจเพิกถอนใบอนุญาต 

ค.  ไม่เป็นการดาํเนินงานที3ทาํให้เกิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัภยั  เมื3อนาํเบี	ยส่ง
บริษทัในภายหลงั 

ง.  ถูกทั	งขอ้ ก และ ข 
42.นางสาวฟ้า  ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ  เมื�อวนัที� 3 กนัยายน  2541  ดังนี>            
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติของนางสาวฟ้า  จะมีอายุถึงเมื�อใด 

ก. วนัที3  31 กนัยายน  2542 
ข. วนัที3 2 กนัยายน  2542 
ค. วนัสิ	นปีปฏิทินของปีที3ออกใบอนุญาต 
ง.  หา้ปี  นบัแต่วนัออกใบอนุญาต 

43.นายแสงได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ  ต่อมานายทะเบียนมีคําสั�งเพกิถอนใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกนัชีวติตามพระราชบัญญตัิ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พรบ. ประกนัชีวติ   
(ฉบับที�2) พ.ศ. 2551  นายแสง  จะชักชวนผู้อื�นให้ทาํสัญญาประกนัภัยบริษัทประกนัชีวติได้ หรือไม่ 
(เกง็ข้อสอบ) 

ก.   ได ้ จนกวา่จะพน้เวลา 3 เดือน 
ข.   ได ้ จนกวา่จะพน้เวลา 6 เดือน 
ค.   ไม่สามารถชกัชวนใหผู้อื้3นทาํสัญญาประกนัภยักบับริษทัประกนัชีวติใดๆไดอี้ก 
ง.   ได ้ จนกวา่จะพน้เวลา 1 ปี 
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44.เมื�อตัวแทนประกนัชีวติถูกเพกิถอนใบอนุญาตประสงค์จะอุทธรณ์คําสั�งนายทะเบียน                
จะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน  และสวสัดิการสังคม 
ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ค. คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

45.ตัวแทนประกนัชีวติที�ถูกนายทะเบียนสั�งเพกิถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิต              
อาจยื�นอุทธรณ์คําสั�งเพกิถอนได้ภายในกาํหนดเวลากี�วนั (เกง็ข้อสอบ) 

ก. 15  วนั  นบัแต่วนัที3ไดท้ราบคาํสั3ง 
ข. 30  วนั  นบัแต่วนัที3ไดท้ราบคาํสั3ง 
ค. 60  วนั  นบัแต่วนัที3ไดท้ราบคาํสั3ง 
ง. 90  วนั  นบัแต่วนัที3ไดท้ราบคาํสั3ง 

46.นายใจ  ได้รับคําสั� งนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต  เมื�อวันที�   1 
กนัยายน  2541  นายใจมีความประสงค์จะอุทธรณ์คําสั�งดังกล่าว  จะต้องอุทธรณ์ภายในวันที�เท่าใด 
(เกง็ข้อสอบ) 

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

47.นาย ก.  ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ  และจะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนั
ชีวติได้อกี หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ได ้ เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ..ศ. 2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พรบ. 
ประกนัชีวติ (ฉบบัที32) พ.ศ. 2551  มิไดห้า้มไว ้

ข. ไม่ได ้เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พรบ. 
ประกนัชีวติ (ฉบบัที32) พ.ศ. 2551  หา้มไว ้

ค. เมื3อไดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวติ  ใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนั  
วนิาศภยัสิ	นสุดลงทนัที 

ง. ได ้ โดยไดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวติของบริษทัใหม่แลว้ ใบอนุญาต
เป็นตวัแทนประกนัชีวติเดิมสิ	นสุดลงทนัที 
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48.ผู้ใดกระทาํการเป็นผู้รับประกนัภัย  โดยมิได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวติ            
ตามพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ  ได้หรือไม่ 

ก. ได ้ ถา้ต่อมาผูน้ั	นไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวติในภายหลงั 
ข. ได ้ ถา้ต่อมาภายใน 1 ปี  ผูน้ั	นไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
ค. ไม่ได ้ เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พรบ. 

ประกนัชีวติ (ฉบบัที32) พ.ศ. 2551 บญัญติัหา้มไว ้
ง. ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

49.ผู้ใดใช้ชื�อหรือคําแสดงชื�อในธุรกจิว่า “ประกนัชีวติ” หรือคําอื�นใดมีความหมายเช่นเดียวกนันี>ได้ 
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. บริษทัประกนัชีวิต  ตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติ  พ.ศ. 2535  แกไ้ขเพิ3มเติม
โดย พรบ. ประกนัชีวติ (ฉบบัที32) พ.ศ. 2551  

ข. สมาคมที3มีสมาชิกส่วนมากเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือนายหนา้ประกนัชีวิต 
ค. ตวัแทนประกนัชีวติหรือนายหนา้ประกนัชีวิต  ที3ใชเ้พื3อเป็นคาํแสดงชื3อในธุรกิจ

เป็นตวัแทนประกนัชีวติหรือนายหนา้ประกนัชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ้ 

50.บริษัทประกนัชีวติที�ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิประกนัชีวติตามพระราชบัญญตัิประกนั
ชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พรบ. ประกนัชีวติ (ฉบับที�2) พ.ศ. 2551  จะประกอบธุรกจิ
ประกนัวนิาศภัยด้วย  โดยมิได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิประกนัวินาศภัยได้หรือไม่ 
(เกง็ข้อสอบ)  

ก. ได ้ เพราะไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวติแลว้ 
ข. ไม่ได ้ เพราะกฎหมายหา้มไว ้
ค. ได ้ แต่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติมาแลว้ไม่ต ํ3ากวา่ 5 ปี 
ง. ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ค. 

51.บริษัทประกนัชีวติจะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดล่วงหน้าให้แก่บุคคลใดเป็นนายหน้าหรือ       
ค่าตอบแทนสําหรับงานที�จะทาํให้แก่บริษัทได้หรือไม่ 

ก. ไม่ได ้ เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติหา้มไว ้
ข. ไม่ได ้ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ค. ไดเ้พราะ  พระราชบญัญติัประกนัชีวติไม่ไดห้า้มไว ้
ง. ไม่ได ้ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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52.บริษัทประกนัชีวติประวงิการใช้เงินแก่ผู้เอาประกนั  หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์          
ประกนัภัยหรือประวงิการคืนเบี>ยประกนัภัยที�ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  หรือ   
จ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญตัิประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พรบ. 
ประกนัชีวติ (ฉบับที�2) พ.ศ. 2551   มีโทษอย่างไร  (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ปรับไม่เกินสองแสนบาท 
ข. ปรับไม่เกินหา้แสนบาท 
ค. ปรับไม่เกินหา้แสนบาท  และถา้เป็นความผดิต่อเนื3องให้ปรับอีกไม่เกินวนัละ   

สองหมื3นบาทตลอดเวลาที3ยงัฝ่าฝืนอยู ่
ง. ปรับไม่เกินสองแสนบาท  และถา้เป็นความผดิต่อเนื3องให้ปรับอีกไม่เกินวนัละ

สองหมื3นบาทตลอดระยะเวลาที3ยงัฝ่าฝืนอยู ่
53.รัฐมนตรีมีอาํนาจสั�งเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวติเมื�อปรากฎว่า บริษัทประกนั
ชีวติกระทาํการใด 

ก. ประกอบธุรกิจประกนัชีวติต่อไปจะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูเ้อาประกนัหรือ  
ประชาชน 

ข. หยดุประกอบธุรกิจประกนัชีวติโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
ค. ประวงิการจ่ายเงินที3ตอ้งใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ ประวงิการคืนเบี	ย      

ประกนัภยัที3ตอ้งจ่าย หรือคืนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือจ่ายคืนไปโดย          
ไม่สุจริต 

ง. ถูกทุกขอ้ 
54.บริษัทประกนัชีวติจะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดให้แก่ตัวแทนประกนัชีวติได้หรือไม่ 

ก. ได ้ ถา้เป็นค่าจา้งหรือบาํเหน็จที3พึงจ่ายตามปกติ 
ข. ไดใ้นทุกกรณี 
ค. ไม่ได ้ นอกจากไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ง. ไม่ไดทุ้กกรณี 

55.บริษัทประกนัชีวติจะออกกรมธรรม์ประกนัภัยโดยระบุจํานวนเงินอนัพงึใช้ให้เป็นเงินตรา     
ต่างประเทศแก่ผู้เอาประกนัหรือผู้รับประโยชน์ได้หรือไม่ 

ก. ได ้ ถา้ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ข. ไม่ได ้ เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พรบ. 

ประกนัชีวติ (ฉบบัที32) พ.ศ. 2551 หา้มไว ้
ค. ได ้ ถา้ไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 
ง. ได ้ ถา้ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
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56. “กองทุนประกนัชีวติ” มีวตัถุประสงค์เพื�อ 
ก.  คุม้ครองเจา้หนี	 ซึ3 งมีสิทธิไดรั้บชาํระหนี	 ที3เกิดจากการเอาประกนัภยัในกรณีบริษทั

ลม้ละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ข.  เป็นทุนใชจ่้ายในการพฒันาธุรกิจประกนัวินาศภยัใหมี้ความมั3นคงและ                 

มีเสถียรภาพ 
 ค.  เป็นทุนใชจ่้ายในการคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั 
 ง.   ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

57.นาย ก. ทาํประกันชีวติไว้กบับริษัท ข. โดยมีนาย ค. เป็นผู้รับผลประโยชน์เมื�อนาย ก. เสียชีวติ
นาย ค. ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับการใช้เงินจากบริษัทตามกรมธรรม์ประกันชีวติของนาย ก. แต่
นาย ค. มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจากบริษัท ข. จนล่วงพ้นอายุความแล้ว บริษัท ข. จะทาํอย่างไร
กบัเงินดังกล่าว (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ใหบ้ริษทั ข. เก็บเงินดงักล่าวไว ้เพื3อเป็นทุนสาํรองในการใชจ่้ายใหก้บั                  
ผูเ้อาประกนัภยัรายอื3นๆ 

ข.  ใหบ้ริษทั ข. นาํส่งเงินดงักล่าวเขา้กองทุนภายในหนึ3งเดือนนบัแต่วนัที3ครบ  
กาํหนดอายคุวาม 

 ค.  ใหบ้ริษทั ข. นาํเงินดงักล่าวเขา้สมาคมประกนัชีวติไทย 
 ง.  ใหบ้ริษทั ข. นาํเงินดงักล่าวเขา้สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
58.บริษัทประกนัชีวติต่างประเทศจะตั>งสาขาของบริษัทเพื�อประกอบธุรกจิประกนัชีวติใน    
ประเทศไทยได้หรือไม่  (เกง็ข้อสอบ) 
 ก.  ได ้ เมื3อไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ข.  ได ้ เมื3อไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั โดยอนุมติั           
คณะรัฐมนตรี 

 ค.  ไม่ได ้ เพราะกฎหมายบญัญติัไว ้
ง.  ได ้ เมื3อไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ     

ประกนัภยั 
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59.บริษัทจะมอบอาํนาจให้ตัวแทนประกนัชีวติจ่ายจํานวนเงินที�เอาประกนัภัยไว้ให้กบั                    
ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่ 

ก.  ได ้เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย 
พระราชบญัญติัประกนัชีวิต(ฉบบัที32) พ.ศ.2551 มิไดห้า้มไว ้

 ข.  ได ้เมื3อไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ค.  ไม่ได ้เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พระ

ราชบญัญญติัประกนัชีวติ(ฉบบัที32) พ.ศ.2551 
 ง.  ได ้เมื3อไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
60.กฎหมายที�ใช้ควบคุมกจิการประกนัชีวติ ซึ�งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี>คือข้อใด (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พระราชบญัญญติั
ประกนัชีวติ(ฉบบัที32) พ.ศ.2551 

       ข.  พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ.2510 
ค.  พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พระราชบญัญญติั

ประกนัชีวติ(ฉบบัที32) พ.ศ.2551 
         ง.  ถูกทั	งขั	อ ก. ข. แล ค. 
61.ในกรณีที�บริษัทออกกรมธรรม์ประกนัภัย โดยใช้แบบหรือข้อความที�นายทะเบียนมิได้ให้ความ
เห็นชอบผู้เอาประกนัภัยจะเลือกให้บริษัทต้องรับผดิชอบอย่างไร (เกง็ข้อสอบ) 
 ก.  ใหบ้ริษทัตอ้งรับผิดชอบตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 ข. บอกเลิกสัญญาประกนัชีวติ และใหบ้ริษทัคืนเบี	ยประกนัภยัทั	งหมด 
 ค.  ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
62.การเปิดกจิการรับประกนัภัย โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวติเป็นความผดิ     
ตามพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ       
(ฉบับที�2)พ.ศ.2551 หรือไม่ 
 ก.  ไม่เป็นความผดิ 

ข.  เป็นความผดิ  โดยตอ้งระวางโทษจาํคุกตั	งแต่สองปีถึงหา้ปี หรือปรับตั	งแต่สอง
แสนบาทถึงหา้แสนบาท หรือทั	งจาํทั	งปรับ 

 ค.  เป็นความผดิ  โดยตอ้งระวางโทษปรับตั	งแต่สองแสนบาทถึงหา้แสนบาท 
ง.  เป็นความผดิ  โดยระวางโทษจาํคุกตั	งแต่สองปีถึงหา้ปี หรือปรับตั	งแต่สองหมื3น

บาทถึงหา้หมื3นบาท หรือทั	งจาํทั	งปรับ 
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63.การประกอบธุรกจิประกนัชีวติจะกระทาํได้เมื�อใด 
 ก.  จดัตั	งขึ	นในรูปแบบบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
        ข. จดัตั	งขึ	นในรูปแบบบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 
 ค.  ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติจากรัฐมนตรีโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี 
 ง.  ถูกทั	งขอ้ ข. และขอ้ ค. 
64.บริษัทประกนัชีวติให้ผู้ที�มิได้มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ ชักชวนให้ทาํสัญญา          
ประกนัภัยกบับริษัทโดยจ่ายบําเน็จให้กบับุคคลดังกล่าว ได้หรือไม่ 
 ก.  ได ้ ถา้บริษทัแต่งตั	งใหเ้ป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทัแลว้ 

ข.  ได ้ เนื3องจากพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย             
พระราชบญัญญติัประกนัชีวิต(ฉบบัที32) พ.ศ.2551  มิไดห้ามไว ้

 ค.  ไม่ได ้ ถือวา่เป็นความผดิ ตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ.2535 แกไ้ข       
เพิ3มเติมโดย พระราชบญัญญติัประกนัชีวิต(ฉบบัที32) พ.ศ.2551 

 ง.  ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
65.บริษัทที�เป็นสาขาของบริษัทประกนัชีวติต่างประเทศ จะเปิดสาขา ณ ที�ใดๆ อกีได้หรือไม่ 
 (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม         
การประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 ข.  ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ค. ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนประกนัชีวติ 

       ง.  ไม่ได ้ เนื3องจากกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้
66.อตัราเบี>ยประกนัภัยที�นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื�อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื�อบริษัท
ร้องขอนายทะเบียนจะสั�งให้เปลี�ยนอตัรานั>นเสียใหม่กไ็ด้ การเปลี�ยนอตัราใหม่จะมีผลกระทบ
กรมธรรม์ประกนัภัยที�ได้กาํหนดอตัราเบี>ยประกนัภัยที�นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ก่อน      
แล้วหรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

 ก.  ไม่มีผลกระทบกรมธรรมป์ระกนัภยัเดิมที3นายทะเบียนไดใ้หค้วามเห็นชอบ       
ก่อนแลว้ 

 ข.  มีผลกระทบ เนื3องจากนายทะเบียนสั3งใหเ้ปลี3ยนอตัราใหม่ 
 ค.  มีผลกระทบ เนื3องจากอตัราดอกเบี	ยที3ใชใ้นการคาํนวนเบี	ยประกนัภยัเปลี3ยนไป 
 ง.  ถูกทั	งขอ้ ข. และ ค. 
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67.บริษัทประกนัชีวติ ซึ�งมิใช่สาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศจะเปิดสาขาได้หรือไม่ 
(เกง็ข้อสอบ) 
        ก.  ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ข.  ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากปลดักระทรวงการคลงั 
 ค.  ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนประกนัชีวติ 
 ง.  ไม่ได ้เนื3องจากกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้
68.พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พระราชบัญญญตัิประกนัชีวติ       
(ฉบับที�2) พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายที�ตราขึ>นไว้เพื�อวตัถุประสงค์ในการควบคุม 
 ก.  บริษทัที3ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวติ 
 ข.  สาขาของบริษทัประกนัชีวิต 
 ค.  ตวัแทนประกนัชีวติและนายหนา้ประกนัชีวิต 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
69.สาขาของบริษัทประกันชีวติ หมายถึง (เก็งข้อสอบ) 

ก.  สาํนกังานที3แยกออกจากสาํนกังานใหญ่ของบริษทั ไม่วา่จะเรียกชื3ออยา่งใด      
โดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บค่าใชจ่้ายจากบริษทั 

ข.  สาํนกังานที3แยกออกจากสาํนกังานใหญ่ของบริษทั ไม่วา่จะเรียกชื3ออยา่งใด และ
ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายจากบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ค.  สาํนกังานที3แยกออกจากสาํนกังานใหญ่ของบริษทั ไม่วา่จะเรียกชื3ออยา่งใด และ
ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายจากบริษทัหรือไม่ก็ตาม 

 ง.  สถานที3ที3ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัใหใ้ชเ้ป็นที3ตั	งหน่วยปฏิบติังานขอ้มูล 
70.บริษัทที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิประกันชีวติได้ ต้องวางหลกัทรัพย์ไว้กบัผู้ใด 

ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข.  ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค.  นายทะเบียน 
ง.   ถูกทุกขอ้ 

71.ในกรณีที�บริษัทออกกรมธรรม์ประกนัภัยแตกต่างไปจากแบบ หรือข้อความที�นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบ ผู้เอาประกนัภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย มีสิทธิเลอืกให้บริษัท
ต้องรับผดิอย่างไร 

ก.   รับผดิในการชาํระหนี	  ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือขอ้ความที3บริษทัออกให้ 
ข.   รับผดิตามแบบหรือขอ้ความที3นายทะเบียนไดใ้หค้วามเห็นชอบไวแ้ลว้ก็ได ้
ค.   ไม่ตอ้งรับผดิตามแบบหรือขอ้ความที3นายทะเบียนไดใ้หค้วามเห็นชอบไวแ้ลว้ก็ได ้
ง.    ถูกทั	งขอ้ ก. และ ข. 
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72. การวางหลกัทรัพย์ในการประกอบธุรกจิประกนัชีวตินั>น เพื�อวตัถุประสงค์ใด 
ก. ใหรั้ฐบาลยมืไปใชเ้ป็นหนี	ค่าภาษีอากร 
ข.   ใหเ้จา้หนี	ของบริษทัยดึไปใชห้นี	 เมื3อมีหนี	 สิน 
ค.   เป็นหลกัประกนัแก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ในอนัที3จะไดรั้บชาํระหนี	

ก่อนเจา้หนี	 อื3น 
ง.   ไวจ่้ายคืนผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อนใครอื3น เมื3อผูถื้อหุน้ของบริษทัร้องขอ 

73.บริษัทประกนัชีวติต้องจัดสรรเบี>ยประกนัภัยไว้เป็นเงินสํารองประกันภัยสําหรับกรมธรรม์   
ประกนัภัยที�ยงัมีความผูกพนัอยู่หรือไม่ 

ก.   ไม่ตอ้งวางเงินสาํรอง ถา้มีการวางหลกัทรัพยป์ระกนัไว ้
ข.   ไม่ตอ้งวางเงินสาํรอง 
ค.  ตอ้งวางเงินสาํรองไวก้บันายทะเบียนเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละยี3สิบหา้ของเงิน 

สาํรองประกนัภยัที3บริษทัตอ้งจดัสรรไว ้
ง.  ตอ้งวางเงินสาํรองไวก้บักระทรวงการคลงั 

74.บริษัทประกนัชีวติลงทุนประกอบธุรกจิอื�นใดได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ)  
ก. ได ้ ตามที3คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั      

ประกาศกาํหนด 
ข.   ได ้ ตามที3ปลดักระทรวงการคลงักาํหนด 
ค.  ได ้ ตามที3เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ             

ประกนัภยักาํหนด 
ง.   ได ้ ตามที3กระทรวงการคลงักาํหนด 

75.กรมธรรม์ประกันภัย รวมทั>งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ที�บริษัทออก
ให้แก่ผู้เอาประกนัภัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด (เกง็ข้อสอบ) 

ก.   นายทะเบียน 
ข.   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ค.   ปลดักระทรวงการคลงั 
ง.   ถูกทั	งขอ้ ก. และ ค. 

76.  อตัราเบี>ยประกนัชีวติที�บริษัทกาํหนด ต้องได้รับความเห็นชอบหรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 
ก.   ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ข.   ไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ บริษทัสามารถกาํหนดไดเ้อง 
ค.   จะขอความเห็นชอบหรือไม่ก็ได ้
ง.   ไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ หากมีนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรอง 
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77.บริษัทจะรับชําระเบี>ยประกนัภัยจากผู้เอาประกนัภัยลดลงตํ�ากว่าจํานวนที�ต้องชําระได้หรือไม่ 
(เกง็ข้อสอบ) 

 ก.   ไม่ได ้ เพราะกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้
ข.   ได ้ หากบริษทัมีนโยบายที3จะลดเบี	ยประกนัภยัเป็นกรณีพิเศษ 
ค.  ได ้ เมื3อไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ง.   ถูกทั	งขอ้ ข. และ ค. 

78.บริษัทจะตั>งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบ้าง เป็นผู้รับชําระเบี>ยประกันภัยแทน 
ก.   พนกังานของบริษทั ซึ3 งมีหนา้ที3เกี3ยวกบัการรับเงิน 
ข.   ตวัแทนประกนัชีวติของบริษทั 
ค.  นายหนา้ประกนัชีวิต 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

79.นายจอห์น ชาวสหรัฐอเมริกา สามารถทาํประกนัชีวติกับบริษัทประกนัชีวติในเมืองไทย          
โดยกาํหนดจํานวนเงินเอาประกนัภัย 100,000 เหรียญสหรัฐ ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (เก็งข้อสอบ) 

ก.   ไม่ได ้ เพราะนายจอห์นเป็นชาวต่างชาติ 
ข.   ไม่ได ้ เพราะกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ค.   ได ้ เพราะไม่มีกฎหมายหา้มชาวต่างชาติทาํประกนัชีวติ 
ง. ไดเ้พราะ ไม่มีกฎหมายหา้มกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเป็นเงินตรา              

ต่างประเทศ 
80.ถ้าบริษัทประวงิการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะมีผลอย่างไร? (เกง็ข้อสอบ) 

ก.   อาจถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติ 
ข.   ตอ้งถูกปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
ค.  ตอ้งถูกปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
ง.   ถูกทั	งขอ้ ก. และ ค. 

81.สนธยาอายุ 18 ปี ตาบอดตั>งแต่กาํเนิด สนธยาสามารถจะเป็นตัวแทนประกนัชีวติได้หรือไม่? 
 ก.   ไม่ได ้ เพราะพิการตาบอดจึงขาดคุณสมบติั 
ข.   ไม่ได ้ เพราะยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ค.   ได ้ หากผา่นการสอบความรู้เกี3ยวกบัการประกนัชีวติ 
ง.   ได ้ หากผูป้กครองยินยอม 
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82.นายแดงไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทน แต่ทาํการชักชวนให้ขาวทาํประกนัชีวติกับบริษัท   
ผลจะเป็นอย่างไร? 

ก.   สัญญาประกนัชิวติตกเป็นโมฆียะ 
ข.   สัญญาประกนัชิวติสมบูรณ์ 
ค.   แดงมีความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหา้หมื3นบาท

หรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ง.   ถูกทั	งขอ้ ข. และ ค. 

83.กรมธรรม์ประกนัภัยที�บริษัทออกให้กบัผู้เอาประกันภัยมีข้อความต่างจากที�นายทะเบียนให้ 
ความเห็นชอบ ผลจะเป็นอย่างไร? 

ก.   สัญญาตกเป็นโมฆะไม่ผกูพนัคู่กรณี 
ข.   สัญญาสมบูรณ์และบงัคบัตามขอ้ความที3บริษทัออกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ค.   สัญญาสมบูรณ์และบงัคบัตามขอ้ความที3นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ 
ง.   สัญญาสมบูรณ์ ส่วนจะบงัคบัอยา่งไร แลว้แต่ผูเ้อาประกนัภยัจะเลือก 

84.ผู้ใดหากประสงค์จะเป็นตัวแทนประกนัชีวติ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบความรู้เกี�ยวกบั   
การประกนัชีวติ (เก็งข้อสอบ) 

ก.   ผูส้าํเร็จการศึกษาปริญญาเอก และศึกษาวชิาประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
ข.   ผูส้าํเร็จการศึกษาปริญญาโท และศึกษาวชิาประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 
ค.  ผูส้าํเร็จการศึกษาปริญญาตรี และศึกษาวชิาประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
ง.   ถูกทุกขอ้ 

85.ข้อใดถูกต้อง 
 ก. ตวัแทนประกนัชีวติ หมายถึง ผูชี้	 ช่องหรือจดัการใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติ

กบับริษทัโดยกระทาํเพื3อบาํเหน็จจากการนั	น 
 ข. นายหนา้ประกนัชีวิต หมายถึง ผูซึ้3 งบริษทัมอบหมายใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคล 

ทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 
 ค. นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 
 ง. รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพรบ.นี	  หมายถึง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
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86. กรณใีดที�รัฐมนตรีอาจสั�งเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวติ (เก็งข้อสอบ) 
ก. บริษทัหยดุประกอบธุรกิจประกนัชีวติโดยไม่มีเหตุอนัควร 
ข.   บริษทัประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ค.   การที3บริษทัประกอบธุรกิจประกนัชีวติต่อไปจะทาํให้เกิดความเสียหายต่อ            

ผูเ้อาประกนัภยั 
ง.   ถูกทุกขอ้ 

87.แดงทาํประกนัชีวติกบับริษัท Aโดยมีดําเป็นตัวแทน ต่อมาดําย้ายไปเป็นตัวแทนบริษัท B จึง 
แนะนําให้แดง มาทาํประกนัชีวติกบับริษัท B และเลกิส่งเบี>ยประกนัภัยกบับริษัท A ท่านเห็นว่า    
ข้อใดถูกต้อง? (เกง็ข้อสอบ) 

ก.   หากแดงปฎิบติัตามคาํแนะนาํของดาํ แดงจะเสียประโยชน์ของตนเอง 
ข.   การกระทาํของดาํจะตอ้งถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต 
ค.  ถูกทั	ง ก. และ ข. 
ง.   ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

88.บริษัทประกนัชีวติจะกระทาํการต่อไปนี>ไม่ได้ 
ก.   จ่ายผลประโยชน์อื3นใดใหแ้ก่ตวัแทน นอกเหนือจากเงินบาํเหน็จที3พึงจ่ายตามปกติ 
ข.  รับชาํระเบี	ยประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัตํ3ากวา่จาํนวนที3ตอ้งชาํระ 
ค.   จ่ายเงินล่วงหนา้เพื3อเป็นค่านายหนา้หรือค่าตอบแทนงานที3จะทาํใหแ้ก่บริษทั 
ง.    ถูกทุกขอ้ 

89.ผู้ที�ถูกศาลพิพากษาจําคุกตามคําพิพากษาถึงที�สุด ให้จําคุกในความผิดดังต่อไปนี> จะทําให้ขาด
คุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ คือ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.   ลกัทรัพย ์
ข.   ชิงทรัพย ์
ค.   ยกัยอกทรัพย ์
ง.   ถูกทุกขอ้ 

90.ตามพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพรบ. 51 (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประวงิการใช้เงินแก่ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ คําว่าประวงิ
การใช้เงินหมายถึง (เกง็ข้อสอบ) 

ก.   ถ่วงเวลาในการชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
ข.   หน่วงเวลาโดยการชดใชค้่าสินไหมทดแทนล่าชา้ 
ค.  ไม่ประสงคที์3จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือจ่ายไม่เป็นไปตามเงื3อนไข               

ในกรมธรรม ์
ง.    ถูกทุกขอ้ 
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91.อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ กาํหนดโดยอะไร 
ก. กฎกระทรวง 
ข. ประกาศกระทรวง 
ค. ประกาศนายทะเบียน 
ง. ประกาศคณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

92.ผู้ที�ขายประกนัชีวติก่อนได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติมีโทษอย่างไร 
ก. ปรับ 
ข. จาํคุก 
ค. จาํคุก หรือปรับ หรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ง. ผดิทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

93.บริษัทประกนัชีวติแห่งหนึ�งทาํหนังสือมอบอาํนาจตามแบบของบริษัทให้ตัวแทนประกนัชีวติ  
รับเบี>ยประกนัภัยได้จะมีผลต่อบุคคลภายนอกอย่างไร (เก็งข้อสอบ) 

ก. หนงัสือนั	นไม่ผกูพนัธ์บริษทัเพราะไม่ทาํตามแบบที3นายทะเบียนกาํหนด 
ข. บุคคลภายนอกจะอา้งวา่เป็นหนงัสือที3ถูกตอ้งไม่ได ้
ค. บริษทัจะตอ้งอา้งวา่หนงัสือนั	นไม่ถูกตอ้งไม่ผกูพนัธ์กบับริษทัไม่ได ้
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

94.บริษัทประกนัชีวติ ซึ�งมิใช่สาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศ จะเปิดสาขาได้ต้อง             
ได้รับอนุญาตจาก (เกง็ข้อสอบ) 

ก. นายทะเบียน 
ข. ปลดักระทรวงการคลงั 
ค. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ง. รัฐมนตรีวา่การประทรวงการคลงั 

95.ข้อต่อไปนี>ข้อใดเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ 
ก. เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟั3นเฟือนไม่สมประกอบ 
ข. เป็นผูที้3เป็นบุคคลลม้ละลาย 
ค. เป็นนายหนา้ประกนัชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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96.ผู้ใดกระทาํการเป็นตัวแทนประกนัชีวติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษ
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. จาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หมื3นบาท หรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ข. จาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ3งแสนบาท หรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ค. จาํคุกไม่เกินหนึ3งปี หรือปรับไม่เกินหา้หมื3นบาท หรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ง. จาํคุกไม่เกินหนึ3งปี หรือปรับไม่เกินหนึ3งแสนบาท หรือทั	งจาํทั	งปรับ 

97.บริษัทที�ประกอบธุรกจิประกนัชีวติได้จะต้องได้รับอนุญาตจาก 
ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั โดยอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 
ค. ปลดักระทรวงการคลงั 
ง. นายทะเบียน 

98.บริษัทประกนัชีวติต่างประเทศจะตั>งสาขาเพื�อประกอบธุรกจิประกนัชีวติในประเทศไทย         
ได้หรือไม่ 

ก. ได ้โดยไม่ตอ้งขออนุญาต 
ข. ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัโดยอนุมติั         

คณะรัฐมนตรี 
ค. ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากปลดักระทรวงการคลงั 
ง. ไม่ได ้เพราะกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้

99.กรมธรรม์ประกนัภัยที�บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกนัภัยต้องได้รับความเห็นชอบจาก(เกง็ข้อสอบ) 
ก. นายทะเบียน 
ข. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ง. ปลดักระทรวงการคลงั 
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100.นาย ก. ต้องการเป็นตัวแทนประกนัชีวติของบริษัท รักไทยประกนัชีวติ จํากดั แต่นาย ก. ไม่มี 
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ บริษัทจึงออกบัตรประจําตัวพนักงานเกบ็เบี>ยประกนัภัยให้   
นาย ก. ดังนั>น นาย ก. จะมีสิทธิชักชวนให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษัท รักไทยประกนัชีวติ 
จํากดัได้หรือไม่ 

ก. มีสิทธิเพราะมีบตัรประจาํตวัพนกังานเก็บเบี	ยประกนัแลว้ 
ข. มีสิทธิเพราะเมื3อรับเบี	ยประกนัภยัได ้ก็ยอ่มชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนั  

ชีวติกบับริษทัได ้
ค. ไม่มีสิทธิ เพราะยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
ง. มีสิทธิถา้ไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวงการคลงั 

101.บริษัท กรุงเทพศรีนคร จํากดั จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย จะขอรับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกนัชีวติได้ หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ได ้ ถา้นายทะเบียนประกนัชีวติยนิยอม 
ข. ได ้ ถา้อธิบดีกรมทะเบียนการคา้ใหค้วามยนิยอม 
ค. ได ้ ถา้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัยนิยอม 
ง. ไม่ได ้ เพราะเป็นนิติบุคคล 

102.นายแดงได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติ ต่อมานายแดงได้สอบความรู้เพื�อขอรับ        
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติได้อกี ดังนั>นนายแดงจะมีสิทธิยื�นคําขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกนัชีวติได้อกี หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. เมื3อกฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัหา้มไวก้็ยอ่มมีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนไดอี้ก 
ข. ได ้เพราะสอบผา่นความรู้เพื3อขอรับใบอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ค. ไม่ได ้เพราะกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้
ง. ถูกทั	ง ก. และ ข. 

103.นาย ก. สอบความรู้เกี�ยวกบัการประกนัชีวติได้ จึงประสงค์จะยื�นคําขอรับใบอนุญาตเป็น        
ตัวแทนประกนัชีวติ นาย ก. จะต้อง 

ก. ยื3นคาํขอใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวติ 
ข. ยื3นคาํขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต พร้อมดว้ยหนงัสือแสดงความ

ตอ้งการของบริษทัที3ตอ้งการใหผู้น้ั	น เป็นตวัแทนประกนัชีวติ 
ค. ความจริงแลว้อาจยื3นคาํขอรับใบอนุญาติเป็นตวัแทนประกนัชีวติดว้ยวาจาก็ได ้
ง. อาจยื3นคาํขอรับใบอนุญาตโดยเขียนเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณียก์็ได ้
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104.ในกรณีที�ผู้เอาประกนัภัยได้ชําระเบี>ยประกนัภัยให้กบัตัวแทน ซึ�งได้รับมอบอาํนาจจากบริษัท
ให้รับชําระเบี>ยประกนัภัย โดยตัวแทนได้ออกใบเสร็จรับเงินชั�วคราวของบริษัทไว้ให้กบัผู้เอา      
ประกนัภัยแล้ว แต่ตัวแทนนั>นมิได้นําเงินส่งบริษัท กรณเีช่นนี>ถือว่าผู้เอาประกนัภัยได้ชําระเบี>ย      
ประกนัภัยแก่บริษัทแล้ว หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ยงัไม่ไดช้าํระเพราะตวัแทนยงัไม่นาํเงินส่งบริษทั 
ข. ชาํระแลว้ 
ค. ยงัไม่ไดช้าํระเพราะบริษทัยงัไม่ไดอ้อกใบเสร็จรับเงินถาวรให ้
ง. ถูกทั	ง ก และ ค. 

105.พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ       
(ฉบับที�2) พ.ศ.2551 ได้กาํหนดคุณสมบัติในเรื�องอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ
และนายหน้าประกนัชีวติ ไว้ดังนี> 

ก.  มีอาย 15 ปี บริบูรณ์ 
ข.  มีอาย 17 ปี บริบูรณ์ 
ค.  มีอาย 18 ปี บริบูรณ์ 
ง.  บรรลุนิติภาวะ 

106.ข้อต่อไปนี>ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ (เกง็ข้อสอบ) 
ก.  ไม่เป็นนายหนา้ประกนัชีวติ 
ข.  มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ค.  ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟั3นเฟือนไม่สมประกอบ 
ง.   ถูกทุกขอ้ 

107.นายสมพงษ์ ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติของบริษัท ก. และบริษัท ข. จํากดั      
นายสมพงษ์ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติของบริษัท ค. จํากดัอกีหนึ�งบริษัท 
ดังนี> นายสมพงษ์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร 

ก.  ยื3นคาํขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั ค. จาํกดั 
ข.  ยื3นคาํขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั ค. จาํกดั พร้อมหนงัสือ

แสดงความตอ้งการของบริษทั ค.จาํกดั 
ค. ยื3นคาํขอรับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั ค. จาํกดั พร้อมหนงัสือ

แสดงความตอ้งการของบริษทั ค.จาํกดั พร้อมดว้ยหนงัสือใหค้วามยนิยอมของ
บริษทั ก. จาํกดั และบริษทั ข. จาํกดั 

ง.  ถูกทุกขอ้ 
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108.บริษัทจะมอบอาํนาจให้ตัวแทนประกนัชีวติจายจํานวนเงินที�เอาประกนัภัยไว้ให้กับ                  
ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ไม่ได ้ เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พรบ. 
ประกนัชีวติ(ฉบบัที32)พ.ศ. 2551 หา้มไว ้

ข. ได ้ เพราะพระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ3มเติมโดย พรบ.    
ประกนัชีวติ(ฉบบัที32)พ.ศ. 2551 ไม่ไดห้า้มไว ้

ค.  ได ้โดยตอ้งขออนุญาตจากนายทะเบียน 
ง.  ได ้ ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจตามที3นายทะเบียนกาํหนด 

109.หนังสือมอบอาํนาจให้ตัวแทนประกนัชีวติรับเบี>ยประกนัแทนบริษัทต้องทาํตามแบบ               
ที�ผู้ใดกาํหนด (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข.  ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค. ปลดักระทรวงการคลงั 
ง.  นายทะเบียน 

110.การยื�นคําขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ ผู้ขอต้องยื�นคําขอต่ออายุใบอนุญาต        
ตามแบบที�ผู้ใดกาํหนด 

ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข.  ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค. ปลดักระทรวงการคลงั 
ง.  นายทะเบียน 

111.นายสําราญ ตัวแทนประกนัชีวติได้รับเบี>ยประกนัภัยจากผู้เอาประกนัภัย แล้วไม่นําส่งบริษัท 
บริษัทจึงฟ้องคดีฐานยกัยอกทรัพย์ ศาลพพิากษาจําคุก นายสําราญ ดังนี> จะมีผลกระทบต่อ           
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติของนายสําราญ อย่างไรบ้าง 

ก.  เป็นเหตุใหใ้บอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของ นายสาํราญ สิ	นสุดลง 
ข.  เป็นเหตุใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต       

ของนายสาํราญได ้
ค.  ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวติของนายสาํราญ แต่อยา่งไร 
ง.   ไมม่มีขอ้ใดถูก 
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112.นาย ก. ต้องการเป็นตัวแทนประกนัชีวติของบริษัท แดงประกนัชีวติ จํากดั นาย ก. ไม่มี          
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ บริษัทแดงประกนัชีวิตจํากดั จึงออกบัตรประจําตวัพนักงาน  
เกบ็เบี>ยประกันชีวติให้ ดังนี>นาย ก. มีสิทธิชักชวนให้บุคคลทาํสัญญาประกันชีวติกบับริษัทแดง
ประกนัชีวติ จํากดั ได้หรือไม่ 

ก.  มีสิทธิ เพราะมีบตัรประจาํตวัพนกังานเก็บเบี	ยประกนัชีวิต 
ข.  มีสิทธิ เพราะมีบตัรประจาํตวัพนกังานถือวา่เป็นพนกังานของบริษทัแลว้ 
ค.  ไม่มีสิทธิ เพราะยงัไม่มีใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต 
ง.   มีสิทธิ  ถา้ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน  

113.อตัราเบี>ยประกนัภัยที�นายทะเบียนได้สั�งแก้ไขเปลี�ยนแปลงใหม่ จะมีผลกระทบกระเทอืนต่อ
อตัราเบี>ยประกันภัยเดิมที�นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วหรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่ออตัราเบี	ยประกนัภยัเดิมที3นายทะเบียนไดใ้ห ้        
ความเห็นชอบไวก่้อนแลว้ 

ข.  มีผลกระทบกระเทือนคือ ตอ้งใชอ้ตัราใหม่ตามที3ไดแ้กไ้ขเปลี3ยนแปลง 
ค.  มีผลกระทบกระเทือนต่ออตัราเบี	ยประกนัภยัเฉพาะบางแบบของกรมธรรม ์
ง.  ถูกทั	งขอ้ ข. และขอ้ ค. 

114.นายสมชาติมีมาตรฐานการศึกษาตํ�ากว่าชั>นประถมปีที� 4 จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกนัชีวติได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ได ้ถา้สอบความรู้เกี3ยวกบัการประกนัชีวิตได ้
ข. ได ้ถา้นายทะเบียนเห็นสมควร 
ค.  ไม่ได ้เพราะกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้
ง.  ได ้ถา้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเห็นชอบ 

115.ในกรณีที�บริษัทออกกรมธรรมประกนัภัย โดยที�แบบ หรือข้อความในกรมธรรม์นั>น                  
มิได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผู้เอาประกนัภัยมีสิทธเลอืกปฏิบัติได้ ดังนี> (เก็งข้อสอบ) 

ก. ใหบ้ริษทัรับผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที3บริษทัออกให้ 
ข. บอกเลิกสัญญาประกนัภยั 
ค. ใหบ้ริษทัคืนเบี	ยประกนัภยัทั	งหมด 
ง.  ถูกทุกขอ้ 
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116.ผู้ที�ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื�น                
คําขอต่ออายุใบอนุญาต ต่อ 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค. ปลดักระทรวงการคลงั 
ง. นายทะเบียน 

117.ผู้ที�มีอาํนาจออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวติ คือ 
ก. นายทะเบียน 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ค. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

118.กรมธรรม์ประกนัภัยที�บริษัทประกนัชีวติออกให้ผู้เอาประกนัภัยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. นายทะเบียน 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ค. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

119.ผู้มีอาํนาจสั�งเพกิถอนใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวติ คือ 
ก. นายทะเบียน 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ค. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

120.บุคคลประเภทใดบ้างที�อาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติได้ 
ก. บุคคลธรรมดา 
ข. บริษทัจาํกดั 
ค. บริษทัมหาชนจาํกดั 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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121.นายหน้าประกนัชีวติ หมายความว่า (เกง็ข้อสอบ) 
ก. ผูชี้	 ช่อง หรือจดัการใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทัโดยกระทาํเพื3อ

บาํเหน็จเนื3องจากการนั	น 
ข. ผูซึ้3 งบริษทัมอบหมายใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 
ค. ผูที้3ชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทัประกนัชีวติ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

122.ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาํการเป็นตัวแทนประกันชีวติ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค. คณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ง. นายทะเบียน 

123.นายหน้าประกนัชีวติ ตัวแทนประกนัชีวติ หรือพนักงานของบริษัทซึ�งมีหน้าที�เกี�ยวกบั         
การรับเงินอาจรับเบี>ยประกนัภัยในนามของบริษัทได้เมื�อได้รับมอบอาํนาจเป็นหนังสือจาก 

ก. อธิบดี 
ข. นายทะเบียน 
ค. บริษทั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

124.ผู้ที�จะกระทาํการเป็นนายหน้าประกนัชีวติ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติจาก
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค. คณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ง. นายทะเบียน 

125.ตัวแทนประกนัชีวติ สามารถทาํสัญญาประกนัชีวติในนามบริษัทได้ เมื�อใด 
ก. เมื3อไดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวติ 
ข. เมื3อมีคุณสมบติัเป็นตวัแทนประกนัชีวติครบถว้น 
ค. เมื3อไดรั้บมอบอาํนาจเป็นหนงัสือ 
ง. เมื3อไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานบริษทัแลว้ 
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126.ตัวแทนประกนัชีวติสามารถรับชําระเบี>ยประกนัภัยในนามบริษัทได้ เมื�อใด(เกง็ข้อสอบ) 
ก. เมื3อไดรั้บใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต 
ข. เมื3อมีคุณสมบติัเป็นนายหนา้ประกนัชีวติครบถว้น 
ค. เมื3อไดรั้บมอบอาํนาจเป็นหนงัสือ 
ง. เมื3อไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานบริษทัแลว้ 

127.ตัวแทนประกนัชีวติอาจถูกสั�งเพกิถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกนัชีวติได้หากดําเนินการ
ทาํให้เกดิความเสียหายต่อบุคคลใด 

ก. ผูเ้อาประกนัชีวติ 
ข. ผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ค. ประชาชนทั3วไป 
ง. ถูกทุกขอ้ 

128.ผู้ซึ�งบริษัทมอบหมายให้ทาํการชักชวนให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวติ กบับริษัท หมายถึง
บุคคลใด 

ก. ตวัแทนประกนัชีวติ 
ข. นายหนา้ประกนัชีวิต 
ค. พนกังานประกนัชีวติ 
ง. ผูจ้ดัการหน่วยประกนัชีวิต 

129.ผู้ชี>ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวติกับบริษัท โดยกระทาํเพื�อบําเหน็จเนื�องจาก
การนั>นหมายถึงบุคคลใด (เก็งข้อสอบ) 

ก. ตวัแทนประกนัชีวติ 
ข. นายหนา้ประกนัชีวิต 
ค. พนกังานประกนัชีวติ 
ง. ผูจ้ดัการหน่วยประกนัชีวิต 

130.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ พ.ศ. 2535แก้ไขเพิ�มเติมโดย พระราชบัญญตัิ
ประกนัชีวติ(ฉบับที�2) พ.ศ.2551 เป็นใคร (เกง็ข้อสอบ) 

ก. นายทะเบียน 
ข. คณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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131.พนักงานเจ้าหน้าที�ตามพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ พ.ศ. 2535แก้ไขเพื�มเติมโดย                 
พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ(ฉบับที�2) พ.ศ.2551  แต่งตั>งโดยบุคคลใด (เกง็ข้อสอบ) 

ก. นายทะเบียน 
ข. คณะกรรมการกาํกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

132.ผู้ขอรับใบอนุญาติเป็นตัวแทนประกนัชีวติ จะต้องไม่มีสถานภาพเป็นบุคคลใด ในบริษัท
ประกนัชีวติ 

ก. พนกังาน หรือลูกจา้ง 
ข. ผูจ้ดัการ 
ค. กรรมการผูจ้ดัการ 
ง. นายหนา้ประกนัชีวิต 

133.บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติได้ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. ผูเ้ยาว ์
ข. บุคคลวกิลจริต 
ค. ผูที้3เป็นบุคคลลม้ละลาย 
ง. ผูเ้คยตอ้งโทษจาํคุกหนึ3งเดือน ในความผดิลหุโทษ 

134.ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ มีกาํหนดอายุกี�ปี นับแต่วนัออกใบอนุญาตในครั>งแรก 
ก. หนึ3งปี 
ข. สองปี 
ค. สามปี 
ง. หา้ปี 

135.หากตัวแทนประกนัชีวติไม่แสดงใบอนุญาตการเป็นตัวแทนทุกครั>งที�มีการชักชวนให้บุคคล    
ทาํสัญญาประกันชีวติ หรือรับเบี>ยประกนัภัยในนามบริษัท  ต้องมีโทษดังนี> (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ปรับไม่เกินหนึ3งหมื3นบาท 
ข. ปรับไม่เกินสองหมื3นบาท 
ค. ปรับไม่เกินสามหมื3นบาท 
ง. ปรับไม่เกินสี3หมื3นบาท 
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136.หากตัวแทนประกนัชีวติไม่แสดงใบอนุญาตการเป็นตัวแทนและกระทาํการชักชวนให้บุคคล   
ทาํสัญญาประกันชีวติ  หรือรับเบี>ยประกนัในนามของบริษัท  และเป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่
บริษัทหรือผู้เอาประกนัภัย  ต้องมีโทษดังนี> (เกง็ข้อสอบ) 

ก. จาํคุกไม่เกิน 2 เดือน 
ข. จาํคุกไม่เกิน 3 เดือน 
ค. จาํคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2 หมื3นบาท  หรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ง. จาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 3 หมื3นบาท  หรือทั	งจาํทั	งปรับ 

137.หากตัวแทนประกนัชีวติไม่ออกเอกสารการแสดงการรับเงินของบริษัทเมื�อรับเบี>ยประกนัมีโทษ 
ก. ปรับไม่เกินหนึ3งหมื3นบาท 
ข. ปรับไม่เกินสองหมื3นบาท 
ค. ปรับไม่เกินสามหมื3นบาท 
ง. ปรับไม่เกินสี3หมื3นบาท 

138.หากตัวแทนประกนัชีวตินําข้อความหรือภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวนที�ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวติ ต้องโทษดังนี> 

ก. ปรับไม่เกินหนึ3งหมื3นบาท 
ข. ปรับไม่เกินสองหมื3นบาท 
ค. ปรับไม่เกินสามหมื3นบาท 
ง. ปรับไม่เกินสี3หมื3นบาท 

139.หากตัวแทนประกนัชีวตินําข้อความหรือภาพโฆษณา หรือ หนังสือชักชวนที�ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวติ  และเป็นเหตุให้เกดิความ
เสียหายแก่บริษัทหรือผู้เอาประกนั  ต้องมีโทษ  ดังนี>  (เกง็ข้อสอบ) 

ก. จาํคุกไม่เกิน 2 เดือน 
ข. จาํคุกไม่เกิน 3 เดือน 
ค. จาํคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื3นบาทหรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ง. จาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื3นบาทหรือทั	งจาํทั	งปรับ 

140.หากตัวแทนประกนัชีวติไม่ออกเอกสารแสดงการรับเงินเมื�อมีการรับเบี>ย และทาํให้ผู้เอาประกนั 
หรือบริษัทเสียหายมีโทษดังนี> 

ก. จาํคุกไม่เกิน 2 เดือน 
ข. จาํคุกไม่เกิน 3 เดือน 
ค. จาํคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื3นบาทหรือทั	งจาํทั	งปรับ 
ง. จาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื3นบาทหรือทั	งจาํทั	งปรับ 
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เฉลย  วชิาพระราชบัญญตัิ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พระราชบัญญตัิ(ฉบับที�2)พ.ศ.2551 

1. ข      2. ก   3. ข    4. ก    5.ค    6.ค      
7. ง     8. ง     9. ง    10.ข   11.ง   12.ข   
13.ข   14.ง   15.ง   16.ข   17.ง   18.ง   
19.ก    20.ข    21.ก   22.ก   23.ง   24.ข    
25.ง   26.ข    27.ก    28.ง   29.ก   30.ง  
31.ก     32.ง   33.ค      34.ข     35.ข    36.ก     
37.ก     38.ง      39.ก     40.ข    41.ง   42.ข    
43.ค    44.ค   45.ก    46.ก    47.ก    48.ค    
49.ง    50.ข    51.ก    52.ค   53.ง    54.ก    
55.ข    56.ง     57.ข     58.ข    59.ค    60.ก  
61.ค     62.ข     63.ง      64.ค     65.ง    66.ก     
67.ค      68.ง      69.ข     70.ค    71.ง    72.ค   
73.ค    74.ก   75.ก   76.ก    77.ก   78.ง    
79.ข   80.ค              81.ข               82.ง               83.ง               84.ง 
85.ค  86.ง  87.ค  88.ง  89.ง  90.ง 
91.ค  92.ค  93.ค  94.ก  95.ก  96.ก 
97.ข  98.ข  99.ก  100.ค  101.ง  102.ค 
103.ข  104.ข  105.ง  106.ง  107.ค  108.ก 
109.ง  110.ง  111.ข  112.ค  113.ก  114.ก 
115.ง  116.ง  117.ก  118.ก  119.ก  120.ง 
121.ก  122.ง  123.ค  124.ง  125.ค  126.ค 
127.ง  128.ก  129.ข  130.ง  131.ง  132.ง 
133.ง  134.ก  135.ค  136.ง  137.ค  138.ค 
139.ง  140.ง 
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วชิาหลกัการประกนัชีวติ 
 
1.   ข้อใดคือความหมายของประกนัชีวติ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. วธีิการที3คนกลุ่มหนึ3งร่วมกนัป้องกนัภยัที3จะเกิดขึ	นในอนาคต 
ข. วธีิการที3คนกลุ่มหนึ3งรวมตวักนัเพื3อช่วยกนัเฉลี3ยภยัจากการเสียชีวติ    

สูญเสียอวยัวะและทุพพลภาพ 
ค. วธีิการที3คนกลุ่มหนึ3งรวมตวักนัขึ	นเพื3อช่วยกนัเฉลี3ยภยัทางเศรษฐกิจที3จะเกิดขึ	น 

ในอนาคต 
ง. วธีิการท◌◌่ีคนกลุ่มหนึ3งรวมตวักนัเพื3อลดความเสี3ยงภยัที3จะเกิดขึ	น 

 

2.   ประโยชน์ของการประกนัชีวิต คือ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. ช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
ข. เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ครอบครัว 
ค. ช่วยลดความเสี3ยงไม่ใหธุ้รกิจตอ้งประสบปัญหาในการดาํเนินงาน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 

3.   บริษัทประกนัชีวติใช้วธีิการใดในการกระจายความเสี�ยงภัยจากการรับประกนัชีวติ 
ก. เรียกเก็บเบี	ยประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัเพิ3มขึ	น 
ข. รับประกนัชีวิตเป็นจาํนวนนอ้ยเพื3อจะไดล้ดความเสี3ยงภยัจากการรับประกนัชีวติ 
ค. รับประกนัชีวิตเป็นจาํนวนมากเพื3อจะไดเ้ฉลี3ยภยัที3จะเกิดขึ	นจากการรับประกนัชีวิต 
ง. รับประกนัชีวิตเป็นจาํนวนนอ้ยและเก็บเบี	ยประกนัภยัสูง 

 

4. ในการทาํประกนัชีวตินั>น ท่านสามารถจะเอาประกนัชีวติบุคคลอื�นได้ 
ถ้าท่านมีส่วนได้เสียในชีวติของบุคคลนั>นบุคคลใดในข้อต่อไปนี>ที�มีส่วนได้เสียในชีวติ 

       ซึ�งกนัและกนั 
ก. สาม◌ภีรรยา 
ข. พนกังานขบัรถกบัพนกังานเก็บค่าโดยสาร 
ค. คู่หมั3น 
ง. ขอ้ ก. และ ค. ถูก 
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 5. หลกัการประกนัชีวตินั>น สัญญาประกนัชีวติจะเกดิข◌ึ◌้นได้ต้องมีความสุจริตใจต่อกนัอย่างยิ�ง    
ข้อใดต่อไปนี>ขาดหลกัการดังกล่าว 

ก. ผูเ้อาประกนัภยัใหผู้อื้3นกรอกใบคาํขอเอาประกนัชีวิตแทน 
ข. ผูเ้อาประกนัภยัแถลงขอ้ความเทจ็ในใบคาํขอเอาประกนัชีวติ 
ค. ผูเ้อาประกนัภยัแถลงอายคุลาดเคลื3อนโดยไม่ไดเ้จตนา 
ง. ผูเ้อาประกนัภยัระบุชื3อผูรั้บประโยชน์เป็นบุตรนอกสมรส 

 

6.กรณีที�บริษัทประกันชีวติตรวจสอบพบว่าผุ้เอาประกนัภัยแถลงข้อความเทจ็ซึ�งเป็นสาระสําคัญภา
ยใน 1 ปี นับจากวนัทาํสัญญา บริษัทประกนัชีวติสามารถดําเนินการอย่างไร 

ก. บอกลา้งสัญญา 
ข. คืนเบี	ยประกนัภยัที3รับไวท้ั	งหมดแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ค. บอกลา้งสัญญาและคืนมูลค่าใชเ้งินสาํเร็จแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
ง. บอกลา้งสัญญาและคืนเบี	ยประกนัภยัทั	งหมดแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
    

7. จํานวนเงินที�ผู้รับประกนัภัยจะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกนัภัย หรือผู้รับประโยชน์นั>น เป็นข้อใด  
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัที3ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ข. จาํนวนเงินที3ผูรั้บประกนัภยัเห็นสมควรกบัสาเหตุการเสียชีวติ 
ค. จาํนวนเงินที3ผูรั้บประกนัภยักาํหนด 
ง. จาํนวนเงินที3ผูรั้บประโยชน์เห็นควรไดรั้บ 
    

8. เงื�อนไขข้อใดที�บริษัทประกันชีวติใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ 
ก. การมีชีวติอยูข่องผูเ้อาประกนัภยัหรือการเสียชีวติของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. การมีชิวติอยูข่องผูเ้อาประกนัภยัและการมีชีวติอยูข่องผูรั้บประโยชน์ 
ค. การเสียชีวติของผูเ้อาประกนัภยัและการมีชีวติอยูข่องผูรั้บประโยชน์ 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
    

9. การประกนัชีวติต่างกบัการประกนัภัยวนิาศภัย คือ 
ก. การประกนัชีวิตจ่ายตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเมื3อผูเ้อาประกนัภยัเสียชิวติ 

ส่วนการประกนัวินาศภยัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที3แทจ้ริง 
ไม่วา่จาํนวนเงินเอาประกนัภยัจะเป็นเท่าไร 

ข. การประกนัชีวิตจ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยั เมื3อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 
ส่วนการประกนัวินาศภยั จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที3แทจ้ริง 
แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 



เอกสารนี	 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั	น 60

ค. การประกนัช◌วีติจ่ายเงินตามเบี	ยประกนัที3จ่ายไป เมื3อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 
ส่วนการประกนัวินาศภยัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที3แทจ้ริงไม่วา่จาํนวนเงิน
เอาประกนัภยัจะเป็นเท่าไร 

ง. การประกนัชีวิตจ่ายตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยั เมื3อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 
ส่วนการประกนัวินาศภยั จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเบี	ยประกนัภยัที3จ่ายไป 
แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

    

10. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวติ จะเป็นบุคคลใดต่อไปนี> (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก. สามีหรือภรรยาของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั	น 
ข. บุคคลที3มีส่วนไดเ้สียกบัผูเ้อาประกนัภยัเท่านั	น 
ค. ทายาทของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั	น 
ง. บุคคลใดก็ไดท้ั	งนี	 ขึ	นอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัจะระบุใหเ้ป็นผูรั้บประโยชน์และไดรั้บความ 
       เห็นชอบจากบริษทั 
    

11. ประเภทของการประกนัชีวติแบ่งเป็น (เกง็ข้อสอบ) 
ก. สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม 
ข. มีเงินปันผล ไม่มีเงินปันผล 
ค. ตลอดชีพ สะสมทรัพย ์ชั3วระยะเวลา 
ง. ประเภทรายไดป้ระจาํ ประเภทเงินรายปี ประเภทรายไดค้รึ3 งปี 
    

12. ข้อต่อไปนี>ข้อใดเป็นลกัษณะของการประกนัชีวติประเภทสามัญ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. การประกนัชีวิตรายบุคคล มีระยะเวลารอคอย 

และระยะเวลาผอ่นผนัการชาํระเบี	ยประกนั 
ข. ชาํระเบี	ยประกนัภยัรายเดือน รับประกนัชีวิตเป็นกลุ่ม จาํนวนเงินเอาประกนักนัภยัตํ3า 
ค. การประกนัชีวิตรายบุคคล จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูง ไม่ตรวจสุขภาพ 

มีระยะเวลารอคอย 
ง. เป็นการประกนัชีวติรายบุคคล จาํนวนเงินเอาประกนัภยัค่อนขอ้งสูง 

และอาจมีการตรวจสุขภาพ 
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13. การประกนัชวติประเภทอุตสาหกรรมมีลกัษณะตรงกบัข้อใด (เกง็ข้อสอบ) 

ก. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตํ3า ชาํระเบี	ยประกนัภยัรายเดือน มีระยะเวลารอคอย 
ข. กาํหนดใหจ่้ายเบี	ยประกนัภยัเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน 
ค. ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งชาํระเบี	ยประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัโดยตรงเท่านั	น 
ง. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตํ3า มีระยะเวลารอคอย 2 ปี มีระยะเวลาผอ่นผนั 60 วนั 

     

14. การประกนัชีวติประเภทใดที�ไม่มีการตรวจสุขภาพ 
ก. ประเภทสามญั ประเภทอุตสาหกรรม 
ข. ประเภทสามญั ประเภทกลุ่ม 
ค. ประเภทอุตสาหกรรม 
ง. ถูกทั	ง 3 ขอ้ 

     
15. การประกนัชีวติประเภอุตสาหกรรม มีระยะเวลารอคอยกี�วนั (เกง็ข้อสอบ)  

ก. 90 วนั 
ข. 120 วนั 
ค. 150 วนั 
ง. 180 วนั 

     

16. การประกนัชีวติประเภทกลุ่มมีลกัษณะเป็นอย่างไร (เกง็ข้อสอบ) 
ก. บริษทัจะออกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหก้บัสมาชิกคนละกรมธรรม ์
ข. บริษทัจะออกใบสาํคญัในการประกนัชีวิตใหส้มาชิกทุกคนภายใตก้รมธรรมห์ลกั 
ค. บริษทัออกกรมธรรมห์ลกัใหส้มาชิกและออกใบสาํคญัประกนัชีวติใหน้ายจา้ง 
ง. ขอ้ ก. และ ค. ถูก 
    

17. การประกนัชวติประเภทกลุ่มที�มีนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันชําระเบี>ยประกันภัย 
 โดยหลกัทั�วไปแล้วจะต้องมีลูกจ้างเข้าร่วมทาํประกนัชีวติเป็นจํานวนเท่าใด (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ไม่นอ้ยกวา่ 75% ของลูกจา้งทั	งหมด 
ข. ไม่นอยกวา่ 75% ของลูกจา้งที3มีสิทธิทาํประกนัชีวติทั	งหมด 
ค. 100% ของลูกจา้งทั	งหมด 
ง. 100% ของลูกจา้งที3มีสิทธิทาํประกนัชีวติทั	งหมด 
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18. ใครเป็นผู้มีหน้าที�เรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธิกรมธรรม์ประกนัภัยประเภทกลุ่ม  
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. ผูรั้บประโยชน์ 
ข. ลูกจา้งที3ทาํประกนัชีวติ 
ค. นายจา้งหรือผูถื้อกรมธรรม ์
ง. ทุกคนที3มีส่วนเกี3ยวขอ้งกบักรมธรรม ์

     

19. เงินปันผลที�บริษัทจ่ายให้แก่ผู้เอาประกนัภัย ได้มาจาก (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก. เงินส่วนเกินซึ3งเกิดจากการดาํเนินงานของบริษทั 
ข. เงินที3บริษทัจดัสรรไวต้ามเงื3อนไขกรมธรรม ์
ค. เงินสาํรองประกนัชีวิตของบริษทั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

     

20. การประกนัชีวติชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล มีลกัษณะที�แตกต่างกนัคือ  
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. ระยะเวลาของการชาํระเบี	ยแตกต่างกนั 
ข. ระยะเวลาคุม้ครองแตกต่างกนั 
ค. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัแตกต่างกนั 
ง. อตัราเบี	ยประกนัภยัแตกต่างกนั 

     

21.บริษัทใช้หลกัเกณฑ์ใดจ่ายเงินปันผลสําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยชนิดมีเงินปันผลแก่ 
ผู้เอาประกนัภัย 

ก. จ่ายใหทุ้กกรมธรรมห์ากปรากฏวา่ปีนั	นบริษทัมีผลกาํไร 
ข. จ่ายใหทุ้กกรมธรรม ์เพราะบริษทัไดจ้ดัสรรเงินส่วนนี	ไวแ้ลว้ 
ค. จ่ายใหก้บักรมธรรมที์3จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูง 
ง. จ่ายใหก้บักรมธรรมที์3ระบุไวต้ามเงื3อนไขกรมธรรม ์

     

22. การประกนัชีวติแบ่งออกเป็นกี�แบบตามการแบ่งขั>นพื>นฐาน (เกง็ข้อสอบ) 
ก. 2 แบบ คือ มีเงินปันผล ไม่มีเงินปันผล 
ข. 3 แบบ คือ สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม 
ค. 4 แบบ คือ ชั3วระยะเวลา ตลอดชีพ สะสมทรัพย ์แบบเงินไดป้ระจาํ 
ง. ถูกทั	งขอ้ ก. ข. และ ค. 
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23. ข้อต่อไปนี>ข้อใดเป็นลกัษณะของการประกนัชีวติแบบชั�วระยะเวลา (เกง็ข้อสอบ) 
ก. จ่ายเงินใหเ้มื3อสัญญาครบกาํหนด 
ข. จ่ายเงินใหเ้มื3อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติภายในระยะเวลาที3กาํหนด 
ค. จ่ายเงินใหเ้มื3อสัญญาครบกาํหนดหรือผูเ้อาประกนัภยัชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

24.การรับประกนัชีวติแบบใดที�บริษัทจะจ่ายจํานวนเงินเอาประกนัภัยให้แก่ผู◌้
เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกนัภัยเสียชีวติก่อนสัญญาครบกาํหนดหรือมีชีวติอยู่
รอดจนสัญญาครบกาํหนด  (เกง็ข้อสอบ) 

ก. แบบสะสมทรัพย ์
ข. แบบชั3วระยะเวลา 20 ปี 
ค. แบบตลอดชีพ 
ง. แบบตลอดชีพ มีเงินปันผล 

     

25. นาย ก. ต้องการควมคุ้มครองรายได้ที�แน่นอน เพื�อเลี>ยงชีพไปตลอดชีวติในวยัชรา 
และไม่ต้องการเป้นภาระแก่ลูกหลาน ท่านควรแนะนําให้นาย ก. ทาํประกนัชีวติแบบใด 

ก. แบบตลอดชีพ 
ข. แบบชั3วระยะ 
ค. แบบเงินไดป้ระจาํ 
ง. แบบสะสมทรัพย ์

 

26.  ข้อใดต่อไปนี>เป็นประโยนช์ของการประกนัชีวติแบบตลอดชีพ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. มีสิทธิกูเ้งินไดห้ลงัจากกรมธรรมมี์มูลค่าเงินสด 
ข. มีอตัราเบี	ยประกนัภยัตํ3ากวา่แบบสะสมทรัพย ์
ค. เป็นการใหค้วามคุม้ครองระยะยาว 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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27.ผู้เอาประกนัภัยซื>อการประกนัชีวติพร้อมด้วยสัญญาเพิ�มเติมคุ้มครองเฉพาะการเสียชีวติจาก 
อุบัติเหตุ เมื�อผู้เอาประกนัภัยประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บแต่มิได้เสีย 

ผู้เอาประกนัภัยจะได้รับเงินจํานวนเงิน (เกง็ข้อสอบ) 
ก. ไดเ้ตม็จาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ข. ไดเ้ท่าจาํนวนที3จ่ายจริงเพื3อการศึกษา แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนเงินเอาประก◌ันภยัอุบติัเหตุ 
ค. ไดส้องเท่าของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. ไม่ไดจ้าํนวนเงินเอาประกนัภยัเลย เพราะมิไดเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุ 

    

28.ผู้เอาประกนัภัยได้ทาํประกนัชีวติและซื>อสัญญาเพิ�มเติมคุ้มครองการเสียชีวติและสูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ เมื�อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทาํให้สูญเสียขาทั>ง 2 ข้าง และอกี 5 
วนัต่อมากเ็สียชีวติ ดังนั>นบริษัทจะจ่ายเงินใก้ผู้รับประโยชน์เป็นจํานวนเงินเท่าใด (เกง็ข้อสอบ) 

ก. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ข. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัและจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ค. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัและ2เท่าของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุเนื3องจากถา้ผู ้

เอาประกนัภยัสูญเสียอวยัวะ ตั	งแต่ 2 แห่งขึ	นไปก็จะไดจ้าํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
อีกทั	งผูเ้อาประกนัภยัก็มาเสียชีวติจากอุบติัเหตุดงันั	นบริษทัจะตอ้งจ่าย2เท่าของจาํนวน 

       เงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุรวมกบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ง.  จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
     

29.สัญญาเพิ�มเติมคุ้มครองการเสียชีวติเนื�องจากอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกนัภัยใน 
ลกัษณะใด 

ก. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติเนื3องจากอุบติัเหตุ 
ข. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวเินื3องจากอุบติัเหต◌ุ       

ทุกกรณี 
ค. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุหากผูเ้อาประกยัภยัเสียชีวติเนื3องจากอุบติัเหตุและ 

ไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ยกเวน้ของการประกนัภยัอุบติัเหตุและไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ยกเวน้ของประกนั 
อุบติัเหตุ 

ง. จ่ายจาํนวนเงินเประกนัภยัอุบติัเหตุ หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
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30.สัญญาเพิ�มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี>ยประกนัภัยกรณีทุพพลภาพสิ>นเชิงถาวรจะจ่าย 
ผลประโยชน์อย่างไร 

ก. หากผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ	นเชิงถาวรตามคาํจาํกดัความแลว้ประกนัภั
ยไม่ตอ้งชาํระเบี	ยประกนัภยั อีกต่อไป และไดจ้าํนวนเงินเอาประกนัภยัทนัที 

ข. หากผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ	นเชิงถาวร 
ตามคาํจาํกดัความแลว้ผูเ้อาประกนัไม่ตอ้งชาํระเบี	ยประกนัภยัอีกต่อไป 
และไดเ้งินเป็นงวด ๆ ละ 10% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ค. หากผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ	นเชิงถาวรตามคาํจาํกดัความแลว้ 
ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งชาํระเบี	ยประกนัอีกต่อไปแต่ไดรั้บความคุม้ครองการประกนัชีวิต 

       ในลกัษณะเดิมต่อไป 
ง. หากผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ	นเชิงถาวรตามคาํจาํกดัความแลว้ 

ผุเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งชาํระเบี	ยประกนัภยัอีกต่อไป แต่ไดมู้ลค่าเวนคืนเงินสดทนัที 
     

31.โดยทั�วไปในสัญญาเพิ�มเติมการประกนัสุขภาพนั>นบริษ◌ัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอา 
ประกนัภัยสําหรับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาลหากผู้เอาประกันภัย 
เจ็บป่วยภายในกาํหนดกี�วันนับแต่วนัทาํสัญญาหรือวันต่ออายุครบสัญญา(เกง็ข้อสอบ) 

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

32. สัญญาเพิ�มเติมคุ้มครองการเสียชีวติและสุญเสียอวัยวะเนื�องจากอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครอง 
แก่ผู้เอาประกนัภัยอย่างไร 

ก. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชิวตจากอุบติัเหตุและไม่ได้
อยูใ่นขอ้ยกเวน้ของการประกนัภยัอุบติัเหตุ 

ข. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุบางส่วนหรือทั	งหมดหากผูเ้อาประกนัภยัสูญเสีย   
ชีวติอวยัวะเนื3องจากอุบติัเหตุทุกกรณี 

ค. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุบางส่วนหรือทั	งหมดหากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 
       จากโรคภยัไขเ้จบ็ 
ง. ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
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33. นาย ก. ได้ซื>อสัญญาเพิ�มเติมหลายแบบแนบกบัสัญญาประกนัชีวติ ต่อมารายได้ของนาย ก. 
ลดลง นาย ก. จึงได้ยกเลกิสัญญาเพิ�มเติมบางแบบที�คิดว่าไม่จําเป็นออก 
เพื�อที�จะสามารถชําระเบี>ยประกนัภัยต่อไปได้ตลอด ท่านเห็นว่า นาย ก. 
จะสามารถยกเลกิสัญญาเพิ�มเติมแบบดังกล่าวได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ได ้เนื3องจากบริษทัประกนัชีวติมีสัญญาเพิ3มเติมใหเ้ลือกหลายแบบ 
ข. ได ้โดยการงดชาํระเบี	ยประกนัภยัสัญญาเพิ3มเติมแบบดงักล่าวในงวดต่อไป 
ค. ไม่ได ้เพราะบร◌ิษทัจะมีแบบการประกนัชีวิตและสัญญาเพิ3มเติมสาํเร็จรูปอยูแ่ลว้ 
ง. ไม่ได ้เพราะกฏระเบียบของบริษทัหา้มไว ้
     

34. ผู้เอาประกนัภัยสามารถเลอืกซื>อสัญาเพิ�มเติมแบบต่าง ๆ 
ตามความต้องการและความเหมาะสมกบัตัวเองได้หรือไม่ 

ก. ได ้เนื3องจากบริษทัประกนัชีวติมีสัญญาเพิ3มเติมใหเ้ลือกหลายแบบ 
ข. ได ้แต่ทั	งนี	ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเป็นตวัแทนของบริษทัประกนัชีวติ 
ค. ไม่ได ้เพราะบริษทัจะมีแบบการประกนัชีวิตและสัญญาเพิ3มเติมสาํเร็จรูปอยูแ่ลว้ 
ง. ไม่ได ้เพราะจะผดิกฏระเบียบของบริษทั 
     

35. สัญญาประกนัภัยอุบัติเหตุและทุพพลภาพ จะสิ>นสุดความคุ้มครองเมื�อใด 
ก. ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ	นเชิงถาวรและไดรั้บเงินค่าชดเชยการทุพพล 

ภาพไปแลว้ 
ข. ผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบอ60 ปีบริบูรณ์ หรือตามเงื3อนไขที3ระบุไวใ้นกรมธรรม ์
ค. ขาดชาํระเบี	ยประกนัอุบติัเหตุและทุพพลภาพ 
ง. ถูกทั	งขอ้ ก. ข. และค. 

     

36.นายก.ทาํประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์และซื>อความคุ้มครองอุบัติเหตุตามสัญญาแนบท้ายกรม 
ธรรม์เท่ากบัจํานวนเงินเอาประกนัภัยถ้าผู้เอาประกนัภัยมีชีวติอยู่จนสัญญาครบกาํหนดบริษัท 
ประกนัชีวติจะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกนัภัยเท่าไร (เกง็ข้อสอบ) 

ก. เท่ากบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ข. สองเท่าของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ค. สามเท่าของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. ไม่ตอ้งจ่ายจาํนวนเงินใด ๆ เลย 
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37. บุคคลดังต่อไปนี> ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลที�ใช้ในการพจิารณารับประกนัชีวติเบื>องต้น 
ก. แพทย ์
ข. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ค. ตวัแทนประกนัชีวติ 
ง. พนกังานของบริษทั 
     

38.การพจิารณารับประกนัชีวติของผู้ขอเอาประกนัภัยบริษัทประกนัชีวติจะพจิารณาปัจจัยอะไรบ้าง 
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. นิสัยและพฤติกรรมส่วนตวั 
ข. ประวติัสุขภาพ 
ค. สภาวะแวดลอ้มความเป็นอยูแ่ละฐานะการเงิน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

     

39. โดยปกติบริษัทประกันชีวติจะรับประกนัชีวติแต่เฉพาะภัยมาตรฐานใช่หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. ใช่ รับประกนัชีวิตแต่เฉพาะภยัมาตรฐานเท่านั	น 
ข. ไม่ใช่ ภยัที3ต ํ3ากวา่มาตรฐานบางกรณีก็รับประกนัชีวติ 
ค. ไม่ใช่ ภยัที3ต ํ3ากวา่มาตรฐานเท่าใดก็รับประกนัชีวิต 
ง. ผดิทั	งขอ้ ก. ข และค. 
     

40. ผู้เอาประกนัภัยประเภทภัยมาตรฐาน หมายถึง 
ก. ผูเ้อาประกนัภยัมีมาตรฐานการครองชีพดี 
ข. ผูเ้อาประกนัภยัมีสุขภาพดี 
ค. ผูเ้อาประกนัภยัมีสุขภาพสมบูรณ์ และมีอาชีพไม่เสี3ยงภยั 
ง. ผูเ้อาประกนัภยัมีฐานะการเงินดี 
     

41. อาชีพของผู้เอาประกนัภัยที�แตกต่างจะมีผลต่อการพจิารณารับประกนัชีวติของบริษัทหรือไม่ 
ก. ไม่มีผล เพราะการพิจารณารับประกนัชีวติขึ	นอยูก่บัสุขภาพของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. มีผล เพราะอาชีพบางอาชีพมีความเสี3ยงภยัสูง 
ค. มีผล ถา้มีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูง 
ง. ไม่มีผลต่อการพิจารณารับประกนัภยั 
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42. ข้อใดตรงกบัความหมายของการพจิารณารับประกนัชีวติมากที�สุด 
ก. การตกลงรับประกนัชีวติผูข้อเอาประกนัภยั 
ข. การตรวจสุขภาพผูข้อเอาประกนัภยั 
ค. การตรวจสอบประวติัผูข้อเอาประกนัภยั 
ง. การพิจารณาผูข้อเอาประกนัภยัตามสภาพความเสี3ยงภยั 
     

43.ในการประกนัชีวติประเภทสามัญการตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกนัภัยก่อนที�บริษัทจะพจิารณา 
รับประกนัชีวตินั>น บริษัทประกนัชีวติพจิารณาข้อใดเป็นสําคัญ 

ก. เพศและอาชีพ 
ข. อายแุละจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ค. นิสัยและสภาพแวลลอ้ม 
ง. ฐานะการเงินและสถานะทางครอบครัว 
     

44.ในการประกนัชีวติประเภทอุสาหกรรมบุคคลที�มีความสําคัญมากที�สุดในการพจิารณารับประกนั
ชีวติ คือ  

ก. แพทยผ์ูต้รวจสุขภาพผูข้อเอาประกนัภยั 
ข. ผูข้อเอาประกนัภยั 
ค. ตวัแทนประกนัชีวติ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
     

45. โดยปกติการทาํประกนัชีวติประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีการตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกนัภัย 
เพราะ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. เพื3อลดค่าใชจ่้ายของบริษทัประกนัชีวติ 
ข. มีระยะเวลารอคอย 
ค. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตํ3าและชาํระเบี	ยประกนัภยัเป็นรายเดือน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

      

46.ผู้เอาประกนัภัยที�มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนคนทั�วไปแต่บริษัทประกนัชีวติพจิารณาแล้วสามารถ
รับประกนัชีวติได้ ผู้เอาประกนัภัยคนนั>น (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก. ตอ้งแจง้ผลการตรวจสุขภาพใหบ้ริษทัทราบทุกปี 
ข. ตอ้งชาํระเบี	ยประกนัภยัในอตัราปกติ เพราะบริษทัตกลงรับประกนัชีวติแลว้ 
ค. ตอ้งชาํระเบี	ยประกนัภยัเพิ3มกวา่อตัราปกติ 
ง. ไม่ตอ้งแจง้ผลการตรวจสุขภาพ แต่ตอ้งชาํระเบี	ยประกนัภยัในอตัราปกติ 
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47.นายก.เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ทาํประกนัชีวติโดยแถลงในใบคําขอเอาประกนัชีวติว่าเป็น 
    โรคความดันโลหิตสูง บริษัทจะคิดเบี>ยประกนัภัยอย่างไร 

ก. ในอตัราปกติ เพราะไดแ้ถลงตามความจริงแลว้ 
ข. ในอตัราที3สูงกวา่ปกติเพราะมีโอกาสเสียชีวติสูงกวา่คนที3ไม่ไดเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
ค. ในอตัราปกติ เพราะโรคความดนัโลหิตสูง เป็นโรคที3คนทั3วไปมีโอกาสเป็นได ้
ง. ในอตัราตํ3ากวา่ปกติ เพราะผูเ้อาประกนัภยัมีความซื3อสัตยใ์นการแถลงความจริง 
     

48. นาย ก. เป็นลูกหนี> นาย ข.  นาย ก. เอาประกนัชีวติ นาย ข. 
ท่านว่าบริษัทจะพจิารณารับประกนัชีวติได้หรือไม่ 

ก. ไดแ้ต่ นาย ข. ตอ้งตรวจสุขภาพก่อน 
ข. ไม่ได ้เพราะไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต 
ค. ได ้แต่ นาย ข. ตอ้งแถลงขอ้ความจริงในใบคาํขอเอาประกนัชีวติ 
ง. ไม่ได ้เพราะไม่มีส่วนไดเ้สียในเหตุที3เอาประกนัภยั 
     

49. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการกาํหนดอตัราเบี>ยประกนัชีวติ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. อตัรามรณะ 
ข. ฐานะการเงินของผูข้อทาํประกนัชีวติ 
ค. อตัราดอกเบี	ย 
ง. ค่าใชจ่้ายที3เกิดจากการรับประกนัชีวติ 
     

50. ค่าใช้จ่ายที�นักคณติศาสตร์ประกนัภัยใช้เป็นปัจจัยในการกาํหนดอตัราเบี>ยประกนัภัย คือ 
ก. ค่าบาํเหน็จ ค่าบาํเหน็จผูบ้ริหารตวัแทนประกนัชีวติ 
ข. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานประกนัชีวติต่าง ๆ  
ค. ค่าตรวจโรค ค่าขยายงาน 
ง. ค่าใชจ่้ายตามขอ้ ก. ขอ้ ข. และขอ้ ค. 
     

51. เบี>ยประกนัภัยที�ผู้เอาประกนัภัยจ่ายให้บริษัทนั>นประกอบด้วย (เกง็ข้อสอบ) 
ก. เบี	ยประกนัภยัสุทธิและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
ข. เบี	ยประกนัภยัสุทธิและค่าใชจ่้ายในการลงทุน 
ค. เบี	ยประกนัภยัสุทธิและผลประโยชน์ตามเงื3อนไขกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
ง. เบี	ยประกนัภยัสุทธิและค่าใชจ่้ายในการออกกรมธรรมป์ระกนัชีวติเท่านั	น 
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52. ข้อใดไม่มีผลต่อการกาํหนดอัตราเบี>ยประกันภัย (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก. อตัราค่าใชจ่้าย 
ข. อตัรามรณะ 
ค. การกูเ้งินโดยมีทรัพยสิ์นจาํนอง 
ง. อตัราดอกเบี	ย 
     

53.ในการกาํหนดอตัราเบี>ยประกนัภัยการใช้อตัราดอกเบี>ยต่างกนัจะมีผลกระทบต่อการกาํหนดอตัรา 
เบี>ยประกนัภัย ดังนี> 

ก. อตัราดอกเบี	ยสูง ทาํใหเ้บี	ยประกนัภยัตํ3า 
ข. อตัราดอกเบี	ยตํ3า ทาํใหเ้บี	ยประกนัภยัตํ3า 
ค. อตัราดอกเบี	ยสูง ทาํใหเ้บี	ยประกนัภยัสูง 
ง. อตัราดอกเบี	ยสูงหรือตํ3าก็ไม่มีผลต่อการกาํหนดอตัราเบี	ยประกนัภยั 
     

54. การที�บริษัทประกนัชีวติกาํหนดอตัราเบี>ยประกนัภัยสูงเกินไป จะมีผลให้ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเบี	ยประกนัสูงเกินสมควร 
ข. บริษทัประกนัชีวิตเอาเปรียบผูเ้อาประกนัภยั 
ค. ไม่สามารถแข่งขนักบับริษทัประกนัชีวติอื3นได ้
ง. ถูกทุกขอ้ 

     

55. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเบี>ยประกนั (เกง็ข้อสอบ) 
ก. จาํนวนเงินที3ผูเ้อาประกนัภยัไดจ่้ายใหแ้ก่บริษทัประกนัชีวิตเพื3อชาํระหนี	  
ข. ราคาของการประกนัชีวิตที3ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจ่ายล่วงหนา้ ณ 

ตน้ปีของสัญญาประกนัชีวติ เพื3อความคุม้ครองที3จะไดรั้บในอนาคต 
ค. จาํนวนเงินที3บริษทัประกนัชีวติเรียกเก็บจากผุเ้อาประกนัภยัสาํหรับการออกกรมธรรมเ์พื3อ 
       ใหค้วามคุม้ครอง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

      

56. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเงินสํารองประกนัภัย 
ก. หนี	 สินหรือพนัธะผกูพนัที3บริษทัมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์
ข. จาํนวนเงินที3บริษทัจดัสรรไวต้ามความผกูพนัของกรมธรรม ์
ค. จาํนวนเงินที3บริษทัจดัสรรไวใ้หผู้ถื้อกรมธรรมเ์พื3อจ่ายผลประโยชน์ตามเงื3อนไขกรมธรรม ์
ง. จาํนวนเงินที3บริษทัสาํรองไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานแต่ละปี 
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57.เมื�อบริษัทประกนัชีวติได้รับประกนัชีวติผู้เอาประกนัภัยแล้วงวดระยะเวลาในการชําระเบี>ย 
ประกนัภัย 

ก. เปลี3ยนแปลงแกไ้ขไม่ไดอี้กต่อไป 
ข. เปลี3ยนแกไ้ขได ้โดยไปติดต่อขอเปลี3ยนงวดการชาํระเบี	ยประกนัภยัที3บริษทั 
ค. เปลี3ยแปลงแกไ้ขไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้บริษทั 
ง. ถูกทั	ง ข. และขอ้ ค. 
     

58.การประกนัชีวติประเภทสามัญและแบบเดียวกนัจํานวนเบี>ยประกนัภัยจะมากหรือน้อยขึ>นอยู่กบั 
ก. อายแุละจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ข. อาชีพและสุขภาพของผูเ้อาประกนัภยั 
ค. อาย ุจาํนวนเงินเอาประกนัภยั และรายไดข้องผูเ้อาประกนัภยั 
ง. ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
     

59.โดยทั�วไปมูลค่ากรมธรรม์ ประกนัภัยของการประกนัภัยชีวติประเภทสามัญได้แก่ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. มูลค่าเวนคืนเงินสด  มูลค่าขยายเวลา  มูลค่าไถ่ถอน 
ข. มูลค่าเวนคืนเงินสด   มูลค่าขยายเวลา  มูลค่าใชเ้งินสาํเร็จ 
ค. มูลค่าใชเ้งินสาํเร็จ  มูลค่าเงินกู ้ มูลค่าขยายเวลา 
ง. มูลค่าอตัโนมติั  มูลค่าไถ่ถอน   มูลค่าขยายเวลา 

  
60.   หากผู้เอาประกนัภัยทาํประกันชีวติประเภทสามัญแบบตลอดชีพชําระเบี>ยประกนัภัยตลอด
ชีพและชําระเบี>ยประกนัภัยได้เพยีง 1   ปี   ถ้าผู้เอาประกนัภัยหยุดชําระเบี>ยประกนัภัยแล้ว   
กรมธรรม์จะมีสภาพอย่างไร (เกง็ข้อสอบ) 
 

ก. กรมธรรมย์งัคงมีความคุม้ครองต่อไปแต่จะมีการกูเ้งินเพื3อชาํระเบี	ยประกนัภยั            
โดยอตัโนมติั 

ข. กรมธรรมเ์ปลี3ยนเป็นกรมธรรมข์ยายเวลา 
ค. กรมธรรมเ์ปลี3ยนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินสาํเร็จ 
ง.  กรมธรรมจ์ะไม่ใหค้วามคุม้ครองต่อไป 
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61.   นาย ก.  ทาํประกนัชีวติประเภทสามัญ   แบบสะสมทรัพย์และชําระเบี>ยประกนัภัยมาแล้วเป็น

เวลา  4  ปี  นาย  ก.  มีสิทธิอะไรบ้าง (เกง็ข้อสอบ) 
ก. ขอเวนคืนกรมธรรม,์แปลงเป็นกรมธรรมม์ูลค่าใชเ้งินสาํเร็จ 
ข.  ขอกูเ้งินโดยมีกรมธรรมเ์ป็นแบบขยายเวลา 
ค.  ขอกูเ้งินโดยมีกรมธรรมเ์ป็นเป็นประกนั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

     

62.  ในกรณีที�ผู้เอาประกนัภัยใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์  ผู้เอาประกนัภัยจะได้รับเงินเท่ากบั 
ก. เบี	ยประกนัภยัที3จ่ายไป 
ข. เบี	ยประกนัภยัพร้อมดอกเบี	ย 
ค. จาํนวนเงินที3คาํนวณตามตารางมูลค่าเวนคืนเงินสด 
ง. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัหกัค่าใชจ่้าย 

                                             
63.   นาย   ก.  ทาํประกนัชีวติแบบตลอดชีพ ชําระเบี>ยประกนัมาแล้ว5ปี จํานวนเงินเอาประกนัภัย
100,000 บาท จํานวนเงินเอาประกนัอุบัติเหตุ100,000 บาท เมื�อกรมธรรม์ครบ5 ปี นายก. มาขอ  
เวนคืนกรมธรรม์และหลงัจากนั>นเพยีง3 วัน นาย ก. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวติ ทายาทของนาย ก.    
จะได้รับ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ค่าสินไหมมรณกรรม  200,000 บาท 
ข. ค่าสินไหมมรณกรรม  100,000 บาท 
ค. ไม่ไดรั้บเงิน 
ง. ไดรั้บเงินเท่ากบัมูลค่าเวนคืน 

                                                                        
64.   การประกนัชีวติแบบตลอดชีพชําระเบี>ยประกนัภัย 20 ปี ผู้ เอาประกนัภัยขอเวนคืนกรมธรรม์
เพื�อขอรับเงินสดได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ได ้ถา้ไดช้าํระเบี	ยประกนัภยัและมีมูลค่าเวนคืนเงินสด 
ข. ได ้เพราะเบี	ยประกนัชีวติสูง 
ค. ไม่ได ้
ง.  ไม่ได ้เพราะเบี	ยประกนัชีวิตตํ3า  ไม่มีส่วนของการออมทรัพย ์
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65.   นาย ก. ทาํประกนัชีวติประเภทอุสาหกรรม 15/15 จํานวนเงินเอาประกนั50,000 บาท เริ�มทาํ
ประกนัชีวติเมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2540 ต่อมาวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2541 นายก.ขอยกเลิก
กรมธรรม์ เพื�อรับเงินสดได้หรือไม่ 

ก. ไม่ได ้เพราะนายก. ยงัไม่ไดเ้สียค่าประกนั 
ข. ไดเ้งินคืนเท่ากบัเบี	ยประกนัชีวติ 
ค. ไม่ได ้เพราะกรมธรรม ์ของนายก. ยงัไม่มีมูลค่าเวนคืนเงินสด 
ง. ไดเ้งินคืนเท่ากบัเบี	ยประกนัชีวติหกัค่าใช่จ่ายของบริษทั 

                         

66.   นาย ก. ทาํประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์20/15ชําระเบี>ยประกนัภัยได้ 7 ปี นาย ก. ขอเปลี�ยน
กรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ ข้อต่อไปนี>ข้อใดถูก 

ก. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัเท่าเดิม ระยะเวลาคุม้ครองเท่ากบั 8 ปี 
ข. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัเท่าเดิม ระยะเวลาคุม้ครองเท่ากบั 13 ปี 
ค. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัลดลง  ระยะเวลาคุม้ครองเท่ากบั 8 ปี 
ง. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัลดลง  ระยะเวลาคุม้ครองเท่ากบั 13 ปี 

                                                                           

67.  เมื�อผู้เอาประกันภัยได้ขอเปลี�ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จแล้ว (เกง็ข้อสอบ) 
ก. กรมธรรมป์ระกนัภยัสิ	นผลบงัคบั 
ข. กรมธรรมย์งัคงใหค้วามคุม้ครองต่อไปตามระยะเวลาคุม้ครองเดิม แต่จาํนวนเงินเอา  

ประกนัภยัลดลง 
ค. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัลดลงและระยะเวลาความคุม้ครองลดลง 
ง. กรมธรรมป์ระกนัภยัคงมีผลบงัคบัอยูต่่อไปในระยะเวลาที3สั	นกวา่เดิม และจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัลดลงดว้ย  
                                                                                                                                                        
68.   ถ้าผู้เอาประกนัภัยไม่มีความสามารถจะชําระเบี>ยประกนัภัยงวดต่อไป หลงัจากที�ชําระเบี>ย  

ประกนัภัยไปแล้วเป็นเวลา 4 ปี ถ้าผู้ประกนัภัยมาปรึกษาท่านในฐานะที�เป็นตัวแทนประกนัชีวติ 
ท่านจะแนะนํา ผู้เอาประกนัภัยอย่างไร (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ขอยกเลิกกรมธรรมเ์พื3อรับมูลค่าใชเ้งินสาํเร็จคืนในกรณีที3ไม่ตอ้งการความคุม้ครอง 
ข. ขอเปลี3ยนกรมธรรมเ์ป็นแบบกรมธรรมใ์ชเ้งินสาํเร็จ ในกรณีที3ยงัตอ้งการความคุม้ครอง

อยู ่โดยจาํนวนเงินเอาประกนัภยัจะลดลง 
ค. ขอกูเ้งินโดยกรมธรรมเ์ป็นประกนัโดยคาํนวณจากจาํนวนเงินคงเหลือในมูลค่าขยายเวลา

และเสียดอกเบี	ยในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี 
ง. ขอเปลี3ยนกรมธรรมเ์ป็นแบบมูลค่าเวนคืนเงินสด   โดยกรมธรรมมี์ความคุม้ครองอยูเ่ท่า

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัเดิม   แต่ระยะเวลาลดลง 
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69.   การแปลงกรมธรรม์ประกนัภัยแบบสะสมทรัพย์เป็นแบบมูลค่าขยายเวลา หมายถึงการที�ผู้   
เอาประกนัภัย 

ก. หยดุชาํระเบี	ยประกนัภยั  แต่ยงัคงไดรั้บความคุม้ครองเหมือนเดิม 
ข. หยดุชาํระเบี	ยประกนัภยั  แต่ยงัคงไดรั้บความคุม้ครองโดยมีระยะความคุม้ครองเท่าเดิม 
ค. หยดุชาํระเบี	ยประกนัภยั   แต่ยงัคงไดรั้บความคุม้ครองหากเสียชีวติอีกชั3วระยะเวลาหนึ3ง

โดยมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเท่าเดิม 
ง. หยดุชาํระเบี	ยประกนัภยั  และขอรับเงินคืนทนัที 

                                            
70.   นาย   ก.  ได้หยุดชําระเบี>ยประกนัเมื�อชําระเบี>ยประกนัภัยมาเป็นเวลา  5  ปีแล้ว  และได้แจ้งแก่

บริษัทขอใช้สิทธิตามมูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัย  หลังจากนั>น  6  เดือน   นาย  ก. เสียชีวติลง 
บริษัทได้จ่ายจํานวนเงินเอาประกนัภัยให้เต็มตามจํานวนเงินเอาประกนัภัยเดิมอยากทราบว่า  
นาย  ก.  ขอใช้สิทธิตามมูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัยในข้อใด (เกง็ข้อสอบ) 

ก. มูลค่าเวนคืนเงินสด 
ข. มูลค่าใชเ้งินสาํเร็จ 
ค. มูลค่าขยายเวลา 
ง. มูลค่าเงินกูย้มื 

                                                                          

71.    ผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกนัภัยรายหนึ�งได้ไปติดต่อขอรับเงินกรณีผู้เอาประกนัภัยถึงแก่
กรรมปรากฏว่าบริษัทได้แจ้งว่า กรมธรรม์สิ>นสุดระยะเวลาขยายไปแล้ว 3 เดือน บริษัทไม่ต้อง
จ่ายจํานวนเงินเอาประกนัภัยให้ หมายความว่า 

ก. ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้วนคืนกรมธรรมข์อรับเงินคืนไปเป็นเวลา   3  เดือนแลว้ 
ข. ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ปลี3ยนกรมธรรมเ์ป็นแบบใชเ้งินสาํเร็จ   และสิ	นสุดระยะเวลาความ 

คุม้ครองไปแลว้   3  เดือน 
ค. ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้ปลี3ยนแปลงกรมธรรมเ์ป็นแบบขยายเวลา   และสิ	นสุดระยะเวลาความ

คุม้ครองไปแลว้  3   เดือน 
ง. ผูเ้อาประกนัภยัขาดชาํระเบี	ยประกนัภยัเกินระยะเวลาผอ่นผนัไป  3  เดือน 
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72.นาย  ก.  ทาํประกนัชีวติประเภทอุตสาหกรรม  20/20  ในขณะที�กรมธรรม์มีผลบังคับมา  14  ปี  
ข้อใดไม่ใช่สิทธิของ  นาย  ก (เกง็ข้อสอบ) 

ก. กูเ้งินจากการใชมู้ลค่าเวนคืนเงินสด 
ข. เปลี3ยนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งินสาํเร็จ 
ค. ยกเลิกกรมธรรมเ์พื3อขอรับมูลค่าเวนคืนเงินสด 
ง. แปลงกรมธรรมเ์ป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา 

                                                                           

73.   การประกนัชีวติประเภทสามัญ   ในขณะที�กรมธรรม์มีผลบังคับ    ได้มีการกาํหนดระยะเวลาที�
บริษัทสามารถใช้สิทธิโต้แย้ง    หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาได้ภายในกี�ปี    นับแต่
วนัทาํสัญญาประกนัภัย (เกง็ข้อสอบ) 

ก. 6 เดือน 
ข. 1  ปี  6  เดือน 
ค. 1  ปี   
ง. 2  ปี   
      

74.   ข้อต่อไปนี>ข้อใดที�บริษัทสามารถนํามาเป็นข้อโต้แย้ง    หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกนัภัย (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ผูเ้อาประกนัภยัแถลงอายคุลาดเคลื3อน 
ข. ผูเ้อาประกนัภยัปกปิดความจริงที3เคยผา่ตดัไส้ติ3ง 
ค. ผูเ้อาประกนัภยัปกปิดความจริงที3ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
ง. ผูเ้อาประกนัภยัไม่แถลงความจริงเกี3ยวกบัรายได ้

                                                                           

75.   ถ้า   นาย  ก.  เป็นโรคมะเร็งแต่ไม่ได้แถลงในใบคําขอเอาประกนัชีวติในการทาํประกนัชีวติ   
ต่อมาอกี 11  เดือนผู้เอาประกันภัย    เสียชีวติด้วยโรคมะเร็ง   ข้อต่อไปนี>ข้อใดถูกต้อง 

 (เกง็ข้อสอบ) 
ก. บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั   และคืนเบี	ยประกนัชีวติที3ชาํระมาแลว้ 
ข.  บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยั   และไม่ตอ้งคืนเบี	ยประกนัชีวติที3ชาํระมาแลว้ 
ค.  บริษทัจ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 
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76.   หากผู้เอาประกนัภัยมิได้ชําระเบี>ยประกนัภัย   เมื�อครบกาํหนดชําระเบี>ยประกนัภัยบริษัทจะ
ผ่อนผนัให้เป็นเวลากี�วนั 

ก. 15   วนั   นบัแต่วนัถดัจากวนัที3ครบกาํหนดชาํระเบี	ยประกนัภยั 
ข. 30   หรือ  31  วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัที3ครบกาํหนดชาํระเบี	ยประกนัภยั 
ค. 15  วนั  นบัแต่วนัที3ครบกาํหนดชาํระเบี	ยประกนัภยั 
ง. 20  วนั  นบัแต่วนัที3ครบกาํหนดชาํระเบี	ยประกนัภยั 

77.   หากผู้เอาประกนัภัยเสียชีวติในระยะเวลาผ่อนผนั 
ก. บริษทัไม่จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยั    เพราะถือวา่กรมธรรมข์าดอายุ 
ข. บริษทัจะจ่ายครึ3 งหนึ3งของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ค. บริษทัจะจ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. บริษทัจะจ่ายจาํนวนเงินซึ3งบริษทัจะชดใชต้ามกรมธรรมห์กัดว้ยเบี	ยประกนัภยัที3คา้ง

ชาํระออก 
                                        

78.   ในการประกนัชีวติประเภทสามัญ   และประเภทอุตสาหกรรม   มีระยะเวลาผ่อนผันกี�วนั  
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. ประเภทสามญั  30  วนั   และประเภทอุตสาหกรรม   60  วนั   หรือตามระยะเวลาผอ่นผนั
ที3กาํหนดไวใ้นเงื3อนไขกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

ข. ทั	งประเภทสามญั   และประเภทอุตสาหกรรม   30  วนั 
ค. ทั	งประเภทสามญั   และประเภทอุตสาหกรรม   60  วนั 
ง. ประเภทสามญั  60  วนั   ประเภทอุตสาหกรรม  30  วนั      

                                        

79.   เมื�อกรมธรรม์ประกนัภัยขาดอายุแล้ว    ผู้ เอาประกนัภัยจะขอต่ออายุสัญญาได้หรือไม่ 
(เกง็ข้อสอบ) 

ก. ได ้  ถา้ผูเ้อาประกนัภยัขอต่ออายสุัญญาภายในระยะเวลาที3กาํหนด 
ข. ไดต้ลอดเวลา  โดยชาํระเบี	ยประกนัภยัที3คา้งชาํระทั	งหมดรวมดอกเบี	ย 
ค. ไดต้ลอดเวลา  โดยชาํระเบี	ยประกนัภยัที3คา้งชาํระทั	งหมด 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

80.   เมื�อกรมธรรม์ขาดอายุ   และผู้เอาประกนัภัยประสงค์จะต่อสัญญา   ผู้ที�เสียค่าใช้จ่ายในการ
พสูิจน์ว่าผู้เอาประกนัภัยมีสุขภาพสมบูรณ์ดีคือ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ผูเ้อาประกนัภยั 
ข. บริษทัประกนัชีวิต 
ค. ตวัแทนประกนัชีวติ 
ง. ถูกทั	งขอ้  ก. ข.  และ ค. 
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81.   ถ้าผู้เอาประกนัภัยไม่ชําระเบี>ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผ่อนผนัและกรมธรรม์ได้ขาดอายุ   
ผู้เอาประกนัภัย   อาจขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ภายในกี�ปนับแต่วนัที�กรมธรรม์ขาดอายุ 

ก. 6 ปี 
ข. 7 ปี 
ค. 5 ปี 
ง. 8 ปี 

                                        

82.   ในการขอต่ออายุกรมธรรม์   ผู้เอาประกนัภัยต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง 
ก. ชาํระเบี	ยประกนัภยัที3ขาดชาํระแลว้ทั	งหมด    พร้อมทั	งดอกเบี	ยในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี 

หรือกวา่นั	น   เมื3อไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ข. ชาํระหนี	 ที3เกี3ยวกบักรมธรรม ์  รวมทั	งดอกเบี	ยตามอตัราที3กาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์
ค.  แสดงหลกัฐานเกี3ยวกบัสุขภาพและสถานะตามที3บริษทัขอโดยผูเ้อาประกนัภยัเสีย       

ค่าใชจ่้าย  (ถา้มี) 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

                                        

83.   การต่ออายุกรมธรรม์จะมีผลบังคับสมบูรณ์เมื�อใด (เก็งข้อสอบ) 
ก. ผูเ้อาประกนัภยัไดท้าํหนงัสือไปยงับริษทัแลว้ 
ข. เมื3อแสดงหลกัฐานเกี3ยวกบัสุขภาพแลว้ 
ค. โทรศพัทแ์จง้ใหต้วัแทนประกนัชีวติ หรือนายประกนัชีวติทราบแลว้ 
ง. เมื3อไดรั้บอนุมติัจากบริษทัแลว้ 

                                    

84.   สําหรับเงื�อนไขการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัยนั>น ข้อต่อไปนี>ข้อใดผดิ 
ก. กรมธรรมที์3ขาดอายไุปแลว้จะขอต่ออายไุดภ้ายในกาํหนดเวลาที3บริษทัไดก้าํหนดไว้

เท่านั	น 
ข. บริษทัจะยอมใหต่้ออายไุดโ้ดยไม่คาํนึงถึงวา่สุขภาพของผูเ้อาประกนัภยัจะสมบูรณ์

หรือไม่สมบูรณ์ โดยเก็บเบี	ยประกนัภยัท่าเดิม 
ค. บริษทัอาจเรียกเก็บอตัราประกนัภยัเพิ3มก็ไดส้าํหรับผูเ้อาประกนัภยับางคนที3สุขภาพ     

ไม่สมบูรณ์ 
ง. บริษทัอาจจะปฏิเสธไม่ต่ออายกุรมธรรมส์าํหรับผูเ้อาประกนัภยับางคน  หากปรากฏวา่  

ผูเ้อาประกนัภยัมีสุขภาพที3ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม 
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85.   หากผู้เอาประกนัภัยได้ชําระเบี>ยประกนัภัยมาระยะเวลาหนึ�งจนเกดิมูลค่าเงินสดแล้วถ้าผู้      
เอาประกนัภัยได้แปลงกรมธรรม์เป็นการประกนัภัยแบบขยายระยะเวลา เมื�อสิ>นสุดระยะเวลาที�
ขยายมาแล้ว เขาจะต่ออายุกรมธรรม์ได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก.  ได ้
ข. ได ้ถา้ผูเ้อาประกนัภยัชาํระเบี	ยประกนัภยัพร้อมดอกเบี	ย และสุขภาพสมบูรณ์ 
ค. ได ้ถา้บริษทัยนิยอม 
ง. ไม่ได ้ เพราะกรมธรรมสิ์	นผลบงัคบัแลว้ 
     

86.   นาย ก. ทาํประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ ขณะทาํประกนัชีวตินาย ก. มีสุขภาพดี   ต่อมาอกี      
6 เดือน นาย ก. เริ�มล้มป่วยลงและแพทย์ตรวจพบว่านาย ก. เป็นโรคมะเร็ง เมื�อบริษัททราบ 
บริษัทจะขอบอกล้างสัญญากับนาย ก. ได้หรือไม่ 

ก. ได ้เพราะนาย ก. ป่วยเป็นโรคมะเร็งภายใน1 ปี นบัแต่วนัทาํสัญญา 
ข. ได ้เพราะนาย ก. ปกปิดความจริงที3ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนทาํประกนัชีวติ 
ค. ไม่ได ้เพราะ ขณะทาํประกนัชีวติ นาย ก.  มีสุขภาพสมบูรณ์ดี 
ง. ไดห้รือไม่ขึ	นอยูก่บัเงื3อนไขของสัญญาประกนัชีวิต 

                     

87.    กรมธรรม์ประกนัภัยประเภทสามัญ ถ้ามีมูลค่าเงินสดเกดิขึ>นแล้ว ผู้เอาประกนัภัยมีสิทธิขอกู้
เงินจากบริษัทหรือกรณ ีผู้เอาประกนัภัยไม่ชําระเบี>ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผ่อนผันบริษัท
จะกู้เงินจากมูลค่าเงินสดชําระเบี>ยประกนัภัยโดยอตัโนมัติ  โดยบริษัทจะคิดอตัราดอกเบี>ย      
ทั>งสองกรณอีย่างไร 

ก. คิดอตัราดอกเบี	ยกรณีผูเ้อาประกนัภยัขอกูเ้องสูงกวา่ กรณีบริษทักูช้าํระเบี	ยชาํระเบี	ย  
ประกนัภยัโดยอตัโนมติั 

ข.  คิดอตัราดอกเบี	ยทั	งสองกรณีเท่ากนั 
ค.  คิดอตัราดอกเบี	ยกรณีผูเ้อาประกนัภยัขอกูเ้องตํ3ากวา่  กรณีบริษทักูช้าํระเบี	ยประกนัภยั

โดยอตัโนมติั 
ง.  คิดอตัราดอกเบี	ยเฉพาะกรณีผูเ้อาประกนัภยัขอกูเ้อง  ส่วนกรณีบริษทักูช้าํระเบี	ย       

ประกนัภยัโดยอตัโนมติั บริษทัไม่คิดดอกเบี	ย  
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88.   การชําระเบี>ยประกนัภัยโดยอตัโนมัติ หมายถึง 
ก. วธีิการที3ผูเ้อาประกนัภยัสามารถกูเ้งินโดยอตัโนมติัเมื3อกรมธรรมมี์มูลค่ากรมธรรม ์
ข. วธีิการที3บริษทันาํมูลค่าเวนคืนเงินสดที3เกิดขึ	นมาชาํระเบี	ยประกนัภยัใหใ้นกรณีที3ผู ้    

เอาประกนัภยัขาดชาํระเบี	ยประกนัภยัจนเลยระยะเวลาผอ่นผนั 
ค. วธีิการที3บริษทันาํมูลค่าใชเ้งินสาํเร็จมาชาํระเบี	ยประกนัภยัให ้ ในกรณีที3ผูเ้อาประกนัภยั

ขาดชาํระเบี	ยประกนัภยั 
ง. วธีิการที3ผูเ้อาประกนัภยัชาํระเบี	ยประกนัภยัโดยวธีิหกัผา่นบญัชีธนาคารโดยอตัโนมติั 

                                                                     

89.  ในกรณีที�ผู้เอาประกนัภัยกู้เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนัโดยชําระเบี>ยประกนัภัยและดอกเบี>ย
เงินกู้สมํ�าเสมอ ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวติ ผู้รับผลประโยชน์จะ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ไม่ไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ 
ข. ไดรั้บเงินเท่ากบัจาํนวนเอาประกนัภยั หกัดว้ยหนี	 สินที3ผกูพนัตามกรมธรรมน์ั	น 
ค. ไดรั้บเงินเท่ากบัจาํนวนเงินที3กูไ้ป 
ง. ไดเ้งินเท่ากบัจาํนวนเงินที3กูไ้ป หกัดว้ยดอกเบี	ย 

                                                                             

90.    ผู้เอาประกนัภัย สามารถขอกู้เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนัได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกนิ 
ก. จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ข. เบี	ยประกนัภยัประจาํปี 
ค. มูลค่าใชเ้งินสาํเร็จ 
ง. มูลค่าเวนคืนเงินสด 

      
91.   เมื�อผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิในการกู้เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนั  ผลที�มีต่อกรมธรรม์นั>น คือ 

ก. กรมธรรมน์ั	นไม่มีผลบงัคบัชั3วขณะ      จนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะไดช้าํระหนี	 สินพร้อม
ดอกเบี	ยครบถว้น 

ข. ผูเ้อาประกนัภยัไม่ตอ้งชาํระเบี	ยประกนัภยั  เพื3อเป็นการแบ่งเบาภาระ 
ค. กรมธรรมน์ั	นยงัมีผลบงัคบัอยู ่  จนกวา่หนี	 สินรวมกบัดอกเบี	ยที3คงคา้งกบับริษทัทั	งสิ	น   

ณ  เวลาใด  มีจาํนวนเท่ากบัหรือมากกวา่เงินค่าเวนคืนในขณะนั	น   และมิไดช้าํระเบี	ย
ประกนัภยังวดที3ถึงกาํหนด 

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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92.   นาย  ก.  ต้องการแจ้งเปลี�ยนแปลงอาชีพ  การแก้ไขนั>นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื�อ 
ก. ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ข. บริษทัตกลงรับการแกไ้ขนั	น   โดยกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัลงนาม 
ค. ไดรั้บการประทบัตราของบริษทัโดยสมบูรณ์ 
ง. ขอ้  ข.  และ ขอ้  ค.  ประกอบกนั 
     

93.   การกู้ยมืเงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนั  บริษัทประกนัชีวติคิดอตัราดอกเบี>ยอย่างไร 
ก. คิดอตัราดอกเบี	ยสาํหรับกรมธรรมป์ระเภทสามญัตํ3ากวา่กรมธรรมป์ระเภทอุตสาหกรรม 
ข. คิดอตัราดอกเบี	ยสาํหรับกรมธรรมป์ระเภทสามญัสูงกวา่กรมธรรมป์ระเภทอุตสาหกรรม 
ค. ไม่คิดดอกเบี	ย  ถา้กรมธรรมน์ั	นเป็นแบบมีเงินปันผล 
ง. ไม่คิดดอกเบี	ย  ถา้กรมธรรมน์ั	นเป็นแบบมีเงินจ่ายคืน 

        

94.   การเลกิสัญญาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถทาํได้เมื�อ 
ก. เมื3อใดก็ได ้
ข. ขึ	นกบัความยนิยอมของบริษทั 
ค. ไม่สามารถทาํได ้
ง. เมื3อไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

       

95.   ผู้เอาประกนัภัยสามารถเปลี�ยนแปลงแบบกรมธรรม์ประกนัภัยจากแบบหนึ�งไปเป็นอกีแบบ
หนึ�งได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

 
ก. ไม่ไดเ้พราะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากนายทะเบียนเป็นรายๆ 
ข. ไม่ไดเ้พราะเบี	ยประกนัภยัแต่ละแบบไม่เท่ากนั 
ค. ไดโ้ดยไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั 
ง. ไดแ้ต่ตอ้งใหก้รมธรรมมี์มูลค่าตามกรมธรรม ์

     

96.   หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขในการเปลี�ยนแบบประกนัภัยเป็นแบบอื�น ขึ>นอยู่กบัการกาํหนดของ 
ก. นายทะเบียน 
ข. ผูเ้อาประกนัภยั 
ค. ผูรั้บประโยชน์ 
ง. บริษทั 
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97.   นาย ก. ทาํประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ 20/20 มาแล้วเป็นเวลา 2ปี ต่อมานาย ก. เห็นนาย ข. 
ทาํประกนัชีวติแบบตลอดชีพ  ที�บริษัทเดียวกนัแต่จํานวนเบี>ยประกนัภัยน้อยกว่า จึงต้องเปลี�ยน
จากแบบเดิมมาเป็นแบบตลอดชีพเหมือนนาย ข. นาย ก. จะสามารถทาํได้หรือไม่ (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ไดโ้ดยไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั 
ข. ไม่ไดเ้พราะกรมธรรมไ์ม่มีมูลค่าตามกรมธรรม ์ 
ค. ไดเ้ฉพาะการเปลี3ยนจากแบบตลอดชีพไปเป็นแบบสะสมทรัพยเ์ท่านั	น 
ง. ไม่ได ้เพราะนาย ก..ทาํประกนัชีวติไม่ถึง 3ปี 

     

98.   บริษัทจะมีการจ่ายจํานวนเงินเอาประกนัภัยแบบชั�วระยะเวลาในกรณใีด ต่อไปนี> (เกง็ข้อสอบ) 
ก. กรมธรรมป์ระกนัภยัครบกาํหนดสัญญา 
ข. ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ 
ค. ผูเ้อาประกนัภยัถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
ง. ถูกทั	งขอ้  ก.  และขอ้  ข. 

     

99.นายก.ทาํประกนัชีวติแบบตลอดชีพต่อมานายก.มีรายได้เพิ�มขึ>นจึงต้องการเปลี�ยนกรมธรรม์จาก
แบบเดิมมาเป็นแบบสะสมทรัพย์โดยชําระเบี>ยประกันภัยเพิ�มขึ>นนายก.จะสามารถทาํได้หรือไม่ 

ก. ไม่ได ้เพราะเบี	ยประกนัภยัแบบสะสมทรัพยสู์งกวา่แบบตลอดชีพ 
ข. ไม่ได ้เพราะกรมธรรมย์งัไม่มีมูลค่าตามกรมธรรม ์
ค. ไ ด ้ เฉพาะการเปลี3ยนจากแบบสะสมทรัพยไ์ปเป็นแบบตลอดชีพเท่านั	น 
ง. ได ้โดยไดรั้บความย◌ินยอมจากบริษทั 

                                                                          

100.  ข้อใดต่อไปนี> บริษัทจะไม่จ่ายจํานวนเงินเอาประกนัภัยแบบสะสมทรัพย์ 
ก. ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติระหวา่งการขยายระยะเวลา 
ข. กรมธรรมป์ระกนัภยัครบกาํหนดสัญญา 
ค. ผูเ้อาประกนัภยัถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

                                                                       
101.  ถ้าผู้เอาประกนัภัยเสียชีวติ   ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในกี�วนั    

นับแต่วนัเสียชีวติ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. 7   วนั 
ข. 10  วนั 
ค. 14  วนั 
ง. 30  วนั 
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102.ถ้าหากว่าผู้รับประโยชน์ไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกนัภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกนั
ภัยในกรณีเช่นนี>จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในกี�วนันับแต่วนัที�ทราบถึงความตายหรือวนัที� 

       ทราบว่ามีการประกนัภัย (เกง็ข้อสอบ) 
ก. 7  วนั 
ข. 10  วนั 
ค. 14  วนั 
ง. 30   วนั 

                                                                        

103.   การใช้สิทธิในกรมธรรม์    หากไม่มอบอาํนาจให้บุคคลอื�นดําเนินการแทนแล้วให้ถือว่าเป็น
ของใคร (เกง็ข้อสอบ) 

ก. ผูรั้บประโยชน์ 
ข. เจา้หนี	ของผูเ้อาประกนัภยั 
ค. ผูเ้อาประกนัภยั 
ง. ถูกทั	งขอ้  ก. และขอ้  ค. 

     

104.  ข้อใดเป็นสิทธิที�ผู้ เอาประกนัภัยสามารถเลอืกได้   เมื�อกรมธรรม์มีมูลค่า (เกง็ข้อสอบ) 
ก. สิทธิขอเวนคืน 
ข. สิทธิเปลี3ยนกรมธรรมใ์ชเ้งินสาํเร็จ 
ค. สิทธิขอกูย้มืเงินโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

     

105.  สัญญาประกนัชีวติที�ระบุให้เจ้าหนี>เป็นผู้รับประโยชน์   และเจ้าหนี>ได้รับมอบกรมธรรม์จาก   
ผู้เอาประกนัภัยแล้วและได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งให้บริษัททราบว่าตนจํานงจะถือเอา
ประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวตินั>น   หากผู้เอาประกนัภัยต้องการโอนประโยชน์แห่งสัญญา
ประกนัชีวตินั>นให้แก่ภรรยาที�เพิ�งแต่งงานจะได้หรือไม่ 

ก. โอนได ้   แต่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัที3รับประกนัภยัก่อน 
ข. โอนได ้   แต่ตอ้งไม่ตอ้งรับความยนิยอมจากใคร 
ค. โอนได ้   แต่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บประโยชน์ก่อน 
ง. โอนไม่ได ้
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106.    นาย   ก.  ระบุยกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่   นาย ข. เป็นลาํดับที�  1   นาย  ค.เป็น
ลาํดับที�  2  และนาย ง.  เป็นลําดับที�  3  ถ้านาย   ก.  เสียชีวิต   บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์
ให้แก่ผู้รับประโยชน์อย่างไร 

ก. นาย  ข.  จะไดรั้บผลประโยชน์ทั	งหมด  เพราะผูเ้อาประกนัภยัระบุใหเ้ป็นผูรั้บประโยชน์
คนแรก 

ข. ผูรั้บประโยชน์ทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์เฉลี3ยตามกรมธรรมเ์ท่ากนัทุกคน 
ค. นาย  ข.    จะไดรั้บเป็น  2  เท่า  ของนาย   ค.   และนาย  ง. 
ง. นาย   ข.  จะไดเ้ท่ากบั   ของนาย  ง.แต่นอ้ยกวา่   และนาย    ข. 

 

107.    ในกรณีที�ผู้ รับประโยชน์ใหม่มิใช่บุตร    บุพการี     สามีภริยา ของผู้เอาประกนัภัย              
การเปลี�ยนตัวผู้รับประโยชน์จะมีผล บังคับกต่็อเมื�อ (เกง็ข้อสอบ) 
ก. ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัทราบ 
ข. ผูรั้บประโยชน์คนเก่าใหค้วามเห็นชอบ 
ค. บริษทัทาํการบนัทึกการเปลี3ยนแปลงในกรมธรรมห์รือออกใบสลกัหลงักรมธรรม ์        

ประกนัภยัให ้
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

                                                                      

108.   การเปลี�ยนผู้รับประโยชน์   จะมีผลบังคับนับแต่วนัที�ผู้เอาประกนัภัยแสดงเจตนา   โดยแจ้งให้
บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื�อบริษัทจะทาํการบันทกึการเปลี�ยนแปลงในกรมธรรม์และ
ออกใบสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภัยให้ผู้รับประโยชน์ บุคคลนั>นเป็นใครได้บ้าง (เกง็ข้อสอบ) 

ก. บิดา มารดา ของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. สามี ภรรยาของผูเ้อาประกนัภยั 
ค. เจา้หนี	 หุน้ส่วน ของผูเ้อาประกนัภยั 
ง. ขอ้ ก. และขอ้ ข. ถูก 

 

109.    การเปลี�ยนผู้ได้รับประโยชน์ จะยงัไม่มีผลบังคับจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากบริษัท     
ผู้รับประโยชน์ดังกล่าวจะเป็น   บุคคลใดได้บ้าง 
ก. บิดา มารดา ของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. สามี ภรรยา ของผูเ้อาประกนัภยั 
ค. บุตรของผูเ้อาประกนัภยั 
ง. ใครก็ตามที3ไม่ใช่ในขอ้ ก. ข.และ ค. 
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110.    การประกนัชีวติประเภทกลุ่ม มีการชําระเบี>ยประกันภัยอย่างไรบ้าง 
ก. สมาชิกในกลุ่มชาํระเองฝ่ายเดียว 
ข. นายจา้ง และลูกจา้งช่วยกนัชาํระเบี	ยประกนัภยั โดยตอ้งมีสมาชิกจาํนวนร้อยละ 75 ของ

จาํนวนสมาชิกที3มีสิทธิไดรั้บ  ความคุม้ครองร่วมทาํประกนัชีวติ 
ค. นายจา้งชาํระเองทั	งหมดโดยมีสมาชิกที3มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองทั	งหมดร่วมทาํ  

ประกนัชีวติ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 

111.     ข้อต่อไปนี>ข้อใดถูกต้องเกี�ยวกบัการชําระเบี>ยประกนัภัย 
ก. เมื3อผูเ้อาประกนัภยัหยดุชาํระเบี	ยเมื3อถึงกาํหนดชาํระเบี	ยกรมธรรมจ์ะขาดผลบงัคบัทนัที 
ข. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่ชาํระเบี	ยประกนัภยั ในระยะเวลาผอ่นผนั กรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั 
ค. การชาํระเบี	ยประกนัภยัโดยอตัโนมติั จะใชก้บักรมธรรมป์ระเภทอุตสาหกรรมเท่านั	น 
ง. การชาํระเบี	ยประกนัภยัโดยอตัโนมติั จะเกิดขึ	นในกรณีที3ผูเ้อาประกนัภยัชาํระเบี	ย     

ประกนัภยัโดยหกัจากบญัชีเงินฝาก  ธนาคารเท่านั	น 
 

112.    ในกรณีที�ผู้เอาประกนัภัยทาํประกนัชีวติประเภทสามัญเสียชีวติในระหว่างการชําระเบี>ย    
ประกนัภัยบริษัทต้องจ่ายจํานวนเงินเอาประกนัภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ ข้อใดถูกต้องเกี�ยวกบั
การชําระเบี>ยประกนัภัยและการจ่ายจํานวนเงินเอาประกนัภัย 
ก. การชาํระเบี	ยประกนัภยัเป็นรายงวดที3นอ้ยกวารายปี บริษทัตอ้งจ่ายจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ครบตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยันั	น 
ข. การชาํระเบี	ยประกนัภยัเป็นงวดรายปี หรือรายงวดที3นอ้ยกวา่รายปี บริษทัตอ้งจ่ายจาํนวน

เงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัหกัดว้ยมูลค่าใชเ้งิน
สาํเร็จ 

ค. การชาํระเบี	ยประกนัภยัที3แบ่งเป็นรายงวดที3นอ้ยกวา่รายปี  บริษทัตอ้งจ่ายจาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัที3หกัดว้ยจาํนวนเงินเบี	ยประกนัภยัที3ยงัไม่ครบกาํหนดงวดรายปี 

ง. การชาํระเบี	ยประกนัภยัที3แบ่งเป็นรายงวดที3นอ้ยกวา่รายปี จะตอ้งจ่ายจาํนวนเงินเอา   
ประกนัภยัที3หกัดว้ยจาํนวนเงินเบี	ยประกนัภยัที3ยงัไม่ครบกาํหนดงวดรายปี พร้อมดว้ย
ดอกเบี	ยซึ3 งถือวา่เป็นหนี	 สินที3บริษทัจะตอ้งหกัออกดว้ย 
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113.    ท่านจะแนะนําให้ผู้เอาประกนัภัยตรวจสอบความถูกต้องของชื�อผู้เอาประกนัภัย ชื�อผู้รับ
ประโยชน์จํานวนเงินเอาประกนัภัย เบี>ยประกนัภัย ฯลฯ ได้ที�ส่วนใดของกรมธรรม์ 

ก. หนา้แรกของกรมธรรม ์
ข. หนา้ผลประโยชน์ของกรมธรรม ์
ค. หนา้เงื3อนไขทั3วไป 
ง. ดา้นหลงักรมธรรมก่์อนตารางมูลค่ากรมธรรม ์
 

114.    กรมธรรม์ประกนัภัย นอกจากต้องลงรายมือชื�อของผู้รับประกนัภัยแล้ว จะต้องมีรายการ   
ดังต่อไปนี>ด้วยเสมอ (เกง็ข้อสอบ) 

 
ก. ชื3อผูเ้อาประกนัภยั 
ข. ชื3อนายแพทยผ์ูต้รวจสุขภาพ 
ค. ผดิทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
ง.  ถูกทั	งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

                                                             

115. ข้อต่อไปนี>ข้อใดไม่มีความจําเป็นต้องกรอกในใบคําขอเอาประกนัชีวติ 
ก. ขอ้กาํหนดการจ่ายเงินผลประโยชน์ 
ข. ตารางมูลค่ากรมธรรม ์
ค. สิทธิและการใชสิ้ทธิในกรมธรรม ์
ง. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
     

116. ข้อต่อไปนี>ข้อใดไม่มีความจําเป็นต้องกรอกในใบคําขอเอาประกนัชีวติ 
ก. อาชีพผูข้อเอาประกนัภยั 
ข. ที3อยูผู่ข้อเอาประกนัภยั 
ค. อายขุองคู่สมรส 
ง. สุขภาพของผูข้อเอาประกนัภยั 
     

117. คําถามในใบคําขอเอาประกนัชีวติต่อไปนี> ข้อใดสําคัญที�สุด 
ก. ประวติัการทาํประกนัชีวิตของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. อาชีพของบิดามารดา 
ค. สถานที3เกิดของผูเ้อาประกนัภยั 
ง. สัญชาติของผูเ้อาประกนัภยั 
     
 
 
 



เอกสารนี	 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั	น 86

 
 

118.ใบคําขอเอาประกนัชีวติสําคัญอย่างไร 
ก. เพื3อเป็นหลกัฐานในการแสดงเจตนาทาํประกนัชีวิต 
ข. เพื3อเป็นหลกัฐานในการเรียกค่าเสียหาย 
ค. เพื3อใชเ้ป็นหลกัฐานการเสียภาษี 
ง. ผดิทุกขอ้ 

119. การกาํหนดอตัราเบี>ยประกนัชีวติเป็นหน้าที�ของ(เกง็ข้อสอบ) 
ก. เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ข. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ค. ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 
ง. นายทะเบียน 

120. นาย ก. ทาํประกนัชีวติประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย์ 20/20 ในขณะที�กรรมธรรม์มีผลบังคับ
มาแล้ว 15 ปี นาย ก. จะขอยกเลกิกรมธรรม์ และขอรับเงินคืนเป็นเงินสด นาย ก. จะได้รับเงิน    
น้อยกว่าจํานวนเงินเบี>ยประกันภัยที�ส่งให้บริษัท ท่านในฐานะที�เป็นตัวแทนประกนัชีวติ             
ท่านจะอธิบายเช่นไร 

ก. เพราะมูลค่าเงินคืนและเบี	ยประกนัภยัไดถู้กตรวจสอบความถูกตอ้งมาแลว้จาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ข. เพราะกฎหมายไดก้าํหนดไว ้
ค. เพราะ นาย ก. ยกเลิกกรมธรรมก่์อนที3กรมธรรมจ์ะครบกาํหนด ทาํใหบ้ริษทัขาดทุน 
ง. เพราะบริษทัหกัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและตอ้งนาํเอาเงินส่วนหนึ3งของเบี	ย      

ประกนัภยั เฉลี3ยจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยัที3เสียชีวติไปก่อน 
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เฉลย  วชิาหลกัการประกนัชีวติ 
1. ข      2. ง   3. ค    4. ง    5. ข   6. ง     
7. ก     8. ก     9. ข   10. ง  11. ก  12. ง  
13. ก  14. ค  15. ง  16. ข  17. ข  18. ค  
19. ก  20. ง  21. ง  22. ค  23. ข  24. ก   
25. ค  26. ง   27. ง   28. ข  29. ค  30. ค 
31. ข    32. ก  33. ข     34. ก    35. ง   36. ก    
37. ค    38. ง     39. ข    40. ค   41. ข  42. ง   
43. ข   44. ค  45. ง   46. ค   47. ข   48. ง   
49. ข   50. ง   51. ก   52. ค  53. ก   54. ง   
55. ก   56. ง    57. ข    58. ง   59. ข   60. ง 
61. ง    62. ค    63. ค     64. ก    65. ค   66. ง    
67. ข     68. ข     69. ค    70. ค   71. ค   72. ง  
73. ง   74. ค  75. ก  76. ข   77. ง  78. ก   
79. ก  80. ก   81. ค   82. ง  83. ง   84. ข   
85. ง   86. ค    87. ข    88. ข   89. ข   90. ง 
91. ค    92. ง    93. ก     94. ก    95. ค   96. ง    
97. ก     98. ข     99. ง    100. ค  101. ค  102. ก  
103. ค  104. ง  105. ค  106. ข  107. ค  108. ง 
109. ง  110. ง  111. ข  112. ค   113. ก  114. ก 
115. ง  116. ค  117. ก  118. ก  119. ข  120. ง. 
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1 ) นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ�ง มีความสามารถในการหา
ประกันชีวิตได้ตรงตามเป้าหมายของบริษัทเป็นประจาํและต่อเนื�องมาโดยตลอดจนได้ชื�อว่าเป็น
ตัวแทนดีเด่นของบริษัททุกปี แต่แล้วเหตุการณ์ที�ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ /น นาย ก. ประสบ
อุบัตเิหตุต้องนอนรักษาตัวอยู่เกือบ 2 เดือน ทาํให้ไม่สามารถออกไปหาประกันภัยได้ ภรรยานาย 
ก. ซึ�งเป็นตัวแทนประกันชีวิต เกรงว่าสามีจะเสียงานและไม่ประสงค์จะให้ผู้ทาํประกันภัยต้องรอ
นานเพราะขาดการตดิต่อ จึงได้ขอรายชื�อผู้ที�สนใจจะทาํประกันภัยจากสามี และได้ช่วยหา
ประกันภัยให้กับสามีซึ�งนอนป่วย จนกระทั�งสามีหายและออกหาประกันภัยได้ตามปกต ิท่านคิด
ว่าการกระทาํของสามีและภรรยาคู่นี /เป็นอย่างไร 
1. ไมมี่ความซือสตัย์ตอ่ผู้ เอาประกนัภยั และเพือนร่วมอาชีพ 
2. ไมมี่ความซือสตัย์ตอ่บริษัทประกนัภยั 
3. ไมมี่ความซือสตัย์ตอ่บริษัทประกนัภยั เพือนร่วมอาชีพและผู้ เอาประกนัภยั 
4. ไมมี่ความซือสตัย์ตอ่เพือนร่วมอาชีพ 
[คําตอบ = ข้อ 3] 
 
2) ในฐานะที�ท่านเป็นตัวแทนประกันชีวิต ท่านควรปฏิบัตดิังนี / 
1. ไมค่วรให้ผู้ เอาประกนัภยัทราบถึงสิทธิของตน ทั 4งนี 4เพือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. ร่วมกบัผู้ เอาประกนัภยัปกปิดความจริงเรืองสขุภาพ เพือจะได้มีการตกลงการทําประกนัชีวิตกบับริษัทได้ 
3. หากผู้ เอาประกนัภยัไมไ่ด้สอบถามถึงสิทธิและหน้าทีของตน ก็ไมจํ่าเป็นต้องชี 4แจงเพราะอาจทําให้เกิด
ความรําคาญ 
4. ให้การบริการผู้ เอาประกนัภยัอยา่งสมําเสมอและชี 4แจงให้ผู้ เอาประกนัภยัทราบถึงสิทธิและหน้าทีเพือ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ เอาประกนัภยั 
[คําตอบ = ข้อ 4] 
 
3) นาย ก. เป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ�ง และได้ทราบข่าวจากแหล่งข่าวที�เชื�อถือได้
ว่าบริษัทประกันชีวิตที�ตนเองทาํงานอยู่นั/นมีฐานะไม่ค่อยจะมั�นคง เนื�องจากมีการทุจริตกัน
ภายใน จึงได้นําเรื�องดังกล่าวไปแจ้งแก่ นาย ข. ซึ�งเป็นเพื�อนกันและกาํลังจะทาํประกันชีวิตกับ
บริษัทนี / การกระทาํของนาย ก. นั /น ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 
1. ไมผ่ิด เพราะ นาย ก. พดูความจริง 
2. ไมผ่ิด เพราะ นาย ก. พดูไปโดยมิได้ตั 4งใจให้เกิดผลเสียแก่บริษัท 
3. ผิด เพราะการนําเรืองดงักลา่วไปบอกแก่ นาย ข. เป็นผลทําให้ นาย ข. ไมทํ่าประกนัชีวิตกบับริษัท 
4. ผิด เพราะไมรั่กษาความลบัอนัไมค่วรเปิดเผยของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
[ คําตอบ = ข้อ 4] 
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4 ) ผู้ที�เป็นตัวแทนประกันชีวิตควรแนะนําผู้ที�จะมาเอาประกันชีวิตอย่างไร จึงจะถือว่ามี
จรรยาบรรณที�ดี 
1. ให้ความชว่ยเหลือผู้ เอาประกนัภยัในการทําประกนัชีวิตกบับริษัทอืน หากบริษัททีตนเป็นตวัแทนอยู่
ปฏิเสธการรับประกนัชีวิต 
2. แนะนําให้ผู้ เอาประกนัภยัเปิดเผยข้อความจริงทีเป็นสาระสําคญัเพือการพิจารณารับประกนัชีวิต 
3. ในการเปิดเผยข้อความจริงหากบริษัททีรับประกนัชีวิตไมไ่ด้สอบถามก็ไมจํ่าเป็นต้องเปิดเผยข้อความ
จริง 
4. ถกูทั 4ง ข้อ ก. ข. และ ค. 
[ คําตอบ = ข้อ 2] 
 
 

5) นาย ก. เป็นหนี /กับสถาบันการเงนิแห่งหนึ�งเป็นจํานวนมากจึงต้องการทาํประกันชีวิตที�มี
จาํนวนทุนประกันภัยสูง ซึ�งคาดว่าอาจจะมีปัญหาในการจ่ายค่าเบี /ยประกันภัย นาย ข. ซึ�งเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตในการรับประกันชีวิตนี / ควรแนะนํานาย ก. อย่างไร 
 
1. แนะนําให้นาย ก. หารายได้พิเศษเพิมเตมิมาจา่ยคา่เบี 4ยประกนัภยั 
2. แนะนําให้นาย ก. ทําประกนัชีวิตตามจํานวนทนุประกนัชีวิตทีตนสามารถจา่ยเบี 4ยประกนัภยัได้ 
3. แนะนําให้นาย ก. หาคนรู้จกัมาชว่ยจา่ยคา่เบี 4ยประกนัภยั 
4. แนะนําให้นาย ก. ทําประกนัชีวิตไปก่อน แล้วคอ่ยหาวิธีแก้ปัญหาภายหลงั 
[คําตอบ = ข้อ 2] 
 
6 ) ข้อใดถูกต้อง 
ข้อหนึง : การไมล่ดหรือเสนอทีจะลดคา่บําเหน็จ เพือจงูใจให้เอาประกนัชีวิตเป็นสิงทีควรปฏิบตัิ 
ข้อสอง : การทีแนะนําให้ผู้ เอาประกนัภยัทําประกนัภยัด้วยทนุประกนัภยัทีสงู โดยไมจํ่าเป็นต้องคํานงึถึง
จํานวนเบี 4ยประกนัภยัทีต้องชําระเป็นสิงทีควรปฏิบตั ิเพราะทําให้ผู้ เอาประกนัภยัได้รับผลประโยชน์มาก
ทีสดุ 
1. ข้อ หนึง. ถกู ข้อ สอง. ผิด 
2. ถกูทั 4ง หนึง. และ สอง. 
3. ข้อ หนึง. ผิด ข้อ สอง. ถกู 
4. ผิดทั 4งข้อ หนึง และ สอง 
[ คําตอบ = ข้อ 1] 
 
 



 
 
 

3

7) นางสาว ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต มีความประสงค์จะขายประกันชีวิตให้กับเพื�อน ซึ�งเคย
เรียนสถาบันเดียวกันแต่ทราบว่าเพื�อนได้ทาํประกันชีวิตอยู่กับบริษัทหนึ�งแล้ว นางสาว ก. จึงบอก
ให้เพื�อนยกเลิกกรมธรรม์เดมิ แล้วมาทาํประกันชีวิตกับบริษัทที�ตนสังกัดอยู่ ท่านคิดว่านางสาว 
ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตที�ดีหรือไม่ 
1. ดี เพราะจะได้บริการเพือนได้สะดวก 
2. ดี เพราะนางสาว ก. มีความซือสตัย์ตอ่บริษัททีตนสงักดัอยู่ 
3. ดี เพราะทําให้ผู้ เอาประกนัภยัได้รับผลประโยชน์มากขึ 4น 
4. ไมดี่ เพราะมีพฤตกิรรมขดัตอ่หลกัจรรยาบรรณทีวา่ไมแ่นะนําให้ผู้ เอาประกนัภยัสละกรมธรรม์เดมิเพือ
ทําสญัญาใหม่ 
[คําตอบ = ข้อ 4] 
 
8 ) นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัท หนึ�ง จาํกัด ได้เสนอขายแบบการประกันชีวิตแบบหนึ�ง
ให้แก่นาง ข. และโอ้อวดแก่นาง ข. ว่าเป็นแบบการประกันชีวิตที�ดี ผลประโยชน์แบบนี /ไม่มีบริษัท
ใดมีผลประโยชน์ดีกว่านี /อีกแล้ว และเป็นบริษัทเดียวที�ได้รับอนุญาตจากกรมการประกันภัยให้
ขายได้ การกระทาํเช่นนี /เป็นการผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 
1. ผิด เพราะเป็นการกลา่วในเชิงทบัถมบริษัทประกนัชีวิตอืน 
2. ผิด เพราะมีความซือสตัย์ตอ่บริษัท 
3. ไมผ่ิด เพราะไมไ่ด้กลา่วทบัถมบริษัทประกนัชีวิตอืน 
4. ไมผ่ิด เพราะทีนาย ก. พดูเป็นความจริง 
[คําตอบ = ข้อ 1] 
 
9 ) บริษัท หนึ�งประกันชีวิต จาํกัด ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื�อเพิ�มพูนความรู้ให้แก่ตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทอยู่อย่างสมํ�าเสมอ และก็มีตัวแทนส่วนใหญ่ที�สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
แต่มีตัวแทนฯ คนหนึ�งไม่เคยร่วมอบรมสัมมนาเลย เพราะคิดว่าเป็นสิ�งที�ไม่จาํเป็น และทาํให้
เสียเวลาขาดรายได้ในการขายประกันชีวิต การที�ตัวแทนฯ ผู้นั /นกระทาํเช่นนั/น เป็นการกระทาํผิด
จรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 
1. ไมผ่ิด เพราะมีอาชีพเป็นตวัแทนประกนัชีวิตต้องขยนัขายประกนัชีวิต 
2. ไมผ่ิด เพราะเป็นคนซือสตัย์ ขยนัหมันเพียรในวิชาชีพของตน 
3. ผิด เพราะการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตทีดี ต้องหมันศกึษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิมเตมิอยูเ่สมอ 
4. ผิด เพราะอาจทําให้ขายประกนัชีวิตสู้ตวัแทนฯ คนอืนไมไ่ด้ 
[คําตอบ = ข้อ 3] 
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10 ) ตัวแทนประกันชีวิตที�ดีนั /น 
1. จะต้องประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ทั 4งธํารงไว้ซึงเกียรต ิศกัดิAศรี และคณุธรรมแหง่อา
ชีวปฏิญาณ 
2. จะต้องซือสตัย์ตอ่บริษัทประกนัชีวิตมากกว่าผู้ เอาประกนัภยั 
3. จะต้องขายประกนัชีวิตให้ได้มากทีสดุเพือต้องการเงินคา่บําเหน็จเพียงอย่างเดียว 
4. ถกูทั 4งข้อ ก. ข. และ ค. 
[คําตอบ = ข้อ 1] 
 
11.   ข้อใดคือความหมายของประกันชีวิต 

ก. วิธีการทีคนกลุม่หนึงร่วมกนัป้องกนัภยัทีจะเกิดขึ 4นในอนาคต 
ข. วิธีการทีคนกลุม่หนึงรวมตวักนัเพือชว่ยกนัเฉลียภยัจากการเสียชีวิต    สญูเสียอวยัวะและทพุพล

ภาพ 
ค. วิธีการทีคนกลุม่หนึงรวมตวักนัขึ 4นเพือชว่ยกนัเฉลียภยัทางเศรษฐกิจทีจะเกิดขึ 4น 

ในอนาคต 
ง. วิธีการทีคนกลุม่หนึงรวมตวักนัเพือลดความเสียงภยัทีจะเกิดขึ 4น 

[คําตอบ = ข้อ ข] 
 
12.   ประโยชน์ของการประกันชีวิต คือ 

ก. ชว่ยในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
ข. เป็นหลกัประกนัให้แก่ครอบครัว 
ค. ชว่ยลดความเสียงไมใ่ห้ธุรกิจต้องประสบปัญหาในการดําเนินงาน 
ง. ถกูทกุข้อ 

[คําตอบ = ข้อ ง] 
 
13.   บริษัทประกันชีวิตใช้วิธีการใดในการกระจายความเสี�ยงภัยจากการรับประกันชีวิต 

ก. เรียกเก็บเบี 4ยประกนัภยัจากผู้ เอาประกนัภยัเพิมขึ 4น 
ข. รับประกนัชีวิตเป็นจํานวนน้อยเพือจะได้ลดความเสียงภยัจากการรับประกนัชีวิต 
ค. รับประกนัชีวิตเป็นจํานวนมากเพือจะได้เฉลียภยัทีจะเกิดขึ 4นจากการรับประกนัชีวิต 
ง. รับประกนัชีวิตเป็นจํานวนน้อยและเก็บเบี 4ยประกนัภยัสงู 

[คําตอบ = ข้อ ค] 
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14. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต จะเป็นบุคคลใดต่อไปนี / 
ก. สามีหรือภรรยาของผู้ เอาประกนัภยัเทา่นั 4น 
ข. บคุคลทีมีสว่นได้เสียกบัผู้ เอาประกนัภยัเทา่นั 4น 
ค. ทายาทของผู้ เอาประกนัภยัเทา่นั 4น 
ง. บคุคลใดก็ได้ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กบัผู้ เอาประกนัภยัจะระบใุห้เป็นผู้ รับประโยชน์และได้รับความ 
       เห็นชอบจากบริษัท 

[คําตอบ = ข้อ ง] 
  

15. ประเภทของการประกันชีวิตแบ่งเป็น 
ก. สามญั อตุสาหกรรม กลุม่ 
ข. มีเงินปันผล ไมมี่เงินปันผล 
ค. ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ ชัวระยะเวลา 
ง. ประเภทรายได้ประจํา ประเภทเงินรายปี ประเภทรายได้ครึงปี 

[คําตอบ = ข้อ ก] 
 
16. การประกันชีวิตประเภอุตสาหกรรม มีระยะเวลารอคอยกี�วัน 

ก. 90 วนั 
ข. 120 วนั 
ค. 150 วนั 
ง. 180 วนั 

[คําตอบ = ข้อ ง] 
 
17. การประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงนิปันผล มีลักษณะที�แตกต่างกันคือ 

ก. ระยะเวลาของการชําระเบี 4ยแตกตา่งกนั 
ข. ระยะเวลาคุ้มครองแตกตา่งกนั 
ค. จํานวนเงินเอาประกนัภยัแตกตา่งกนั 
ง. อตัราเบี 4ยประกนัภยัแตกตา่งกนั 

[คําตอบ = ข้อ ง] 
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18.ผู้เอาประกันภัยได้ทาํประกันชีวิตและซื /อสัญญาเพิ�มเตมิคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสีย
อวัยวะจากอุบัตเิหตุ เมื�อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทาํให้สูญเสียขาทั /ง 2 ข้าง และอีก 5 
วันต่อมาก็เสียชีวิต ดังนั/นบริษัทจะจ่ายเงินใก้ผู้รับประโยชน์เป็นจาํนวนเงนิเท่าใด 

ก. จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหต ุ
ข. จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัและจํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหต ุ
ค. จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัและ2เทา่ของจํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหตเุนืองจากถ้าผู้ เอา

ประกนัภยัสญูเสียอวยัวะ ตั 4งแต ่2 แหง่ขึ 4นไปก็จะได้จํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหต ุอีกทั 4งผู้
เอาประกนัภยัก็มาเสียชีวิตจากอบุตัเิหตดุงันั 4นบริษัทจะต้องจา่ย2เทา่ของจํานวน 

       เงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหตรุวมกบัจํานวนเงินเอาประกนัภยั 
ง.  จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยั 

[คําตอบ = ข้อ ข] 
 
 
19.โดยทั�วไปในสัญญาเพิ�มเตมิการประกันสุขภาพนั/นบริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอา 
ประกันภัยสาํหรับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาลหากผู้เอาประกันภัย 
เจ็บป่วยภายในกาํหนดกี�วันนับแต่วันทาํสัญญาหรือวันต่ออายุครบสัญญา 

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

[คําตอบ = ข้อ ข] 
 
20. บุคคลดังต่อไปนี / ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลที�ใช้ในการพจิารณารับประกันชีวิตเบื /องต้น 

ก. แพทย์ 
ข. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ค. ตวัแทนประกนัชีวิต 
ง. พนกังานของบริษัท 

[คําตอบ = ข้อ ค] 
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21. อาชีพของผู้เอาประกันภัยที�แตกต่างจะมีผลต่อการพจิารณารับประกันชีวิตของบริษัทหรือไม่ 
ก. ไมมี่ผล เพราะการพิจารณารับประกนัชีวิตขึ 4นอยู่กบัสขุภาพของผู้ เอาประกนัภยั 
ข. มีผล เพราะอาชีพบางอาชีพมีความเสียงภยัสงู 
ค. มีผล ถ้ามีจํานวนเงินเอาประกนัภยัสงู 
ง. ไมมี่ผลตอ่การพิจารณารับประกนัภยั 

[คําตอบ = ข้อ ข] 
 
22. ค่าใช้จ่ายที�นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้เป็นปัจจัยในการกาํหนดอัตราเบี /ยประกันภัย คือ 

ก. คา่บําเหน็จ คา่บําเหน็จผู้บริหารตวัแทนประกนัชีวิต 
ข. คา่ใช้จา่ยดําเนินงานประกนัชีวิตตา่ง ๆ  
ค. คา่ตรวจโรค คา่ขยายงาน 
ง. คา่ใช้จา่ยตามข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. 

[คําตอบ = ข้อ ง] 
 
23.โดยทั�วไปมูลค่ากรมธรรม์ ประกันภัยของการประกันภัยชีวิตประเภทสามัญได้แก่ 

ก. มลูคา่เวนคืนเงินสด  มลูคา่ขยายเวลา  มลูคา่ไถ่ถอน 
ข. มลูคา่เวนคืนเงินสด   มลูคา่ขยายเวลา  มลูคา่ใช้เงินสําเร็จ 
ค. มลูคา่ใช้เงินสําเร็จ  มลูคา่เงินกู้   มลูคา่ขยายเวลา 
ง. มลูคา่อตัโนมตั ิ มลูคา่ไถ่ถอน   มลูคา่ขยายเวลา 

[คําตอบ = ข้อ ข] 
 
24.   นาย ก. ทาํประกันชีวิตประเภทอุสาหกรรม 15/15 จาํนวนเงนิเอาประกัน50,000 บาท เริ�มทาํ

ประกันชีวิตเมื�อวันที� 1 กุมภาพันธ์ 2540 ต่อมาวันที� 2 กุมภาพันธ์ 2541 นายก.ขอยกเลิก
กรมธรรม์ เพื�อรับเงนิสดได้หรือไม่ 

ก. ไมไ่ด้ เพราะนายก. ยงัไมไ่ด้เสียคา่ประกนั 
ข. ได้เงินคืนเทา่กบัเบี 4ยประกนัชีวิต 
ค. ไมไ่ด้ เพราะกรมธรรม์ ของนายก. ยงัไมมี่มลูคา่เวนคืนเงินสด 
ง. ได้เงินคืนเทา่กบัเบี 4ยประกนัชีวิตหกัคา่ใชจ่า่ยของบริษัท 

[คําตอบ = ข้อ ค] 
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25.  เมื�อผู้เอาประกันภัยได้ขอเปลี�ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงนิสาํเร็จแล้ว 
ก. กรมธรรม์ประกนัภยัสิ 4นผลบงัคบั 
ข. กรมธรรม์ยงัคงให้ความคุ้มครองตอ่ไปตามระยะเวลาคุ้มครองเดมิ แตจํ่านวนเงินเอา  ประกนัภยั

ลดลง 
ค. จํานวนเงินเอาประกนัภยัลดลงและระยะเวลาความคุ้มครองลดลง 
ง. กรมธรรม์ประกนัภยัคงมีผลบงัคบัอยู่ตอ่ไปในระยะเวลาทีสั 4นกวา่เดมิ และจํานวนเงินเอา

ประกนัภยัลดลงด้วย  
[คําตอบ = ข้อ ข] 
 
26.   การประกันชีวิตประเภทสามัญ   ในขณะที�กรมธรรม์มีผลบังคับ    ได้มีการกาํหนด

ระยะเวลาที�บริษัทสามารถใช้สิทธิโต้แย้ง    หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาได้ภายใน
กี�ปี    นับแต่วันทาํสัญญาประกันภัย 

ก. 6 เดือน 
ข. 1  ปี  6  เดือน 
ค. 1  ปี   
ง. 2  ปี   

[คําตอบ = ข้อ ง] 
 
27.   หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาผ่อนผัน 

ก. บริษัทไมจ่า่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยั    เพราะถือวา่กรมธรรม์ขาดอาย ุ
ข. บริษัทจะจา่ยครึงหนึงของจํานวนเงินเอาประกนัภยั 
ค. บริษัทจะจา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. บริษัทจะจา่ยจํานวนเงินซึงบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์หกัด้วยเบี 4ยประกนัภยัทีค้างชําระออก 

[คําตอบ = ข้อ ง] 
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28.   นาย ก. ซื /อสัญญาเพิ�มเตมิค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต โดย
ซื /อผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหาร 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 45 วัน) ต่อมา นาย ก. 
เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยโรคตับอักเสบเป็นระยะเวลา 5 วัน 
หลังจากนั/นอีก 60 วัน นาย ก. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเดมิ และอยู่อีก 7 วัน ใน
กรณีเช่นนี / บริษัทจะจ่ายเงนิค่าห้องและค่าอาหารให้แก่ นาย ก. ทั /งสองครั/งรวมเป็นจาํนวนเงนิ
เท่าใด   

ก.   8,000 บาท  
ข.  10,000 บาท  
ค.  12,000 บาท  
ง.  ระหวา่ง 8,000 บาท ถึง 12,000 บาท ขึ 4นอยู่กบัการพิจารณาของบริษัท  

( คําตอบทีถกู : ค ) 
 
29.  นาย ก. ทาํประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์ 21/21 จาํนวนเงินเอาประกันภัย 
100,000 บาท จาํนวนเงินเอาประกันภัยอุบัตเิหตุ 100,000 บาท มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย 
ณ สิ /นปีกรมธรรม์ที� 3 เท่ากับ 150 บาท ต่อจาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย ณ สิ /นปีกรมธรรม์ที� 4 เท่ากับ 225 บาท ต่อจาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 
บาท นาย ก. เวนคืนกรมธรรม์ในปีที� 3  อยากทราบว่าถ้า นาย ก. ต้องการเวนคืนกรมธรรม์เพื�อ
ขอรับเป็นเงนิสด นาย ก. จะได้รับจาํนวนเงินเท่าใด   

ก.  เท่ากบั 15,000 บาท  
ข.  น้อยกวา่ 15,000 บาท  
ค.  มากกวา่ 15,000 บาท  
ง.  ไมมี่ข้อใดถกู  

( คําตอบทีถกู : ก ) 
 
30.ข้อใดต่อไปนี /กล่าวถูกต้อง 

ก. นาย ก  สามารถนําเบี 4ยประกันภัยของลูก  ซึงยังไม่บรรลุนิติภาวะและตนเป็นผู้ ชําระเบี 4ย
ประกนัภยัให้ไปหกัลดหยอ่นเงินได้พงึประเมินของตนเพือเสียภาษีได้  ได้ไมเ่กิน  10,000  บาท 

ข. นาย ก  สามารถนําเบี 4ยประกันภัยของลูก  ซึงยังไม่บรรลุนิติภาวะและตนเป็นผู้ ชําระเบี 4ย
ประกันภัยให้ไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินของตนเพือเสียภาษีได้  ได้ไม่เกิน  100,000  
บาท 

ค. นาย ก  สามารถนําเบี 4ยประกนัภยัของภรรยา  ซึงไมมี่รายได้  ไปหกัลดหย่อนเงินได้พึงประเมิน
ของตน เพือเสียภาษีได้  ได้ไมเ่กิน  10,000  บาท 
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ง. นาย ก  สามารถนําเบี 4ยประกนัภยัของภรรยา  ซึงไมมี่รายได้  ไปหกัลดหย่อนเงินได้พึงประเมิน
ของตน เพือเสียภาษีได้  ได้ไมเ่กิน  100,000  บาท 

( คําตอบทีถกู : ค ) 

31. นายกิจจา ทาํประกันชีวิตไว้ 100,000 บาท โดยปกปิดการเป็นโรคหัวใจของตนเอง โดยซื /อ
ความคุ้มครองอุบัตเิหตุรวมอยู่ด้วย ปรากฏว่าหลังจากทาํประกันชีวิตได้ 6เดือน นายกิจจามี
โรคหัวใจรุนแรง ญาตนํิาส่งโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางไปโรงพยาบาล 
เกิดอุบัตเิหตุรถชนกัน คนในรถนายกิจจา เสียชีวิตทั /งหมดรวมทั /งนายกิจจา บริษัทต้อง
รับผิดชอบอย่างไรหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิตไมไ่ด้ เพราะสญัญาประกนัชีวิตต้องให้ 
            ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเสมอ 
 ข. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิตได้ แตต้่องจา่ยเงินเอาประกนัภยัสําหรับสญัญา  
            เพิมเตมิประกนัอบุตัิเหต ุ
 ค. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิตได้ทั 4งหมด รวมทั 4งสญัญาเพิมเตมิประกนัอบุตัเิหต ุ
 ง. ผิดทกุข้อ 
(คําตอบทีถกู : ข) ม. 865 
 
32. บริษัทไม่ต้องจ่ายเงนิเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยทาํ
อัตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัครภายในเวลาเท่าไร 
 ก. กรมธรรม์ประกนัภยั ประเภทสามญัภายใน 2 ปี ประเภทอตุสาหกรรมภายใน 1ปี  

    นบัแตว่นัทําสญัญา 
ข. กรมธรรม์ประกนัภยั ประเภทตรวจสขุภาพภายใย 2 ปี ประเภทไมต่รวจสขุภาพ 
    ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัทําสญัญา 

  ค. กรมธรรม์ประกนัภยั ทกุประเภทภายใน 1 ปีนบัแตว่นัทําสญัญา 
 ง. กรมธรรม์ประกนัภยั ทกุประเภทภายใน 2 ปีนบัแตว่นัทําสญัญา 
(คําตอบทีถกู : ค) 
33. การบอกล้างสัญญาประกันชีวิต หมายถงึอะไร 
 ก. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต เพือเป็นการยืนยนัความเป็นโมฆะกรรมของสญัญา 
           ตั 4งแตเ่ริมต้น เมือรู้วา่มีการปกปิดความจริงเกียวกบัสขุภาพ 
 ข. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต เพือเป็นการบอกเลิกสญัญาทีเป็นโมฆะมาแต ่
           เริมต้นให้เป็นการเลิกสญัญาโดยเด็ดขาด เมือรู้วา่มีการทําสญัญาโดยฉ้อฉล 
 ค. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต เพือเป็นการเลิกสญัญาในทกุกรณีตามเงือนไขใน 
            กรมธรรม์ประกนัภยั 
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 ง. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต เพือให้สญัญาประกนัชีวิตทีมีผลบงัคบัมาแตเ่ริมต้น  
           ให้ไมมี่ผลบงัคบัอีกตอ่ไป 
(คําตอบทีถกู : ง) 
 
34. ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงนิตามสัญญา
หรือไม่  
 ก. ไมต้่องจา่ยเงินใด ๆ ตามสญัญา 
 ข. จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยั แก่กองมรดกผู้ เอาประกนัภยั 
 ค. ไมจ่า่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัแตคื่นเงินไถ่ถอนกรมธรรม์ประกนัภยั แก่ทายาทผู้ เอา
ประกนัภยั 
 ง. ไมจ่า่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัแตคื่นเบี 4ยประกนัภยั แก่ทายาทผู้ เอาประกนัภยั 
(คําตอบทีถกู : ค) 
 
35. สัญญาประกันเกิดขึ /นเมื�อใด 
 ก. ผู้ เอาประกนัภยัได้รับกรมธรรม์ประกนัภยั 
 ข. บริษัทออกกรมธรรม์ประกนัภยั ให้ 
 ค. ผู้ เอาประกนัภยัชําระเบี 4ยประกนัภยั 
 ง. บริษัทตกลงรับประกนัภยัและกําหนดอตัราเบี 4ยประกนัภยั แม้มิได้มีลายลกัษณ์อกัษร 
(คําตอบทีถกู : ง) 
 
36. ถ้าอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง ผลของสัญญาเป็นอย่างไร 
 ก. สญัญาเป็นโมฆะ 
 ข. สญัญาเป็นโมฆียะ หากอายทีุแท้จริงของผู้ เอาประกนัภยัอยูน่อกพิกดัอตัราทางการค้าปกติ 
 ค. สมบรูณ์โดยต้องปรับเบี 4ยประกนัภยัเพิมขึ 4น หรือลดเงินเอาประกนัภยัลงตามแตก่รณี 
 ง. ถกูทั 4งข้อ ข. และ ค. 
(คําตอบทีถกู : ง) มาตรา 893 
37. ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาประเภทใด 
 ก. เป็นสญัญาตา่งตอบแทน 
 ข. เป็นสญัญาทีต้องลงลายมือชือ 2 ฝ่ายจงึจะฟ้องร้องบงัคบัคดีได้ 
 ค. เป็นสญัญาทีมีแบบ 
 ง. ถกูทกุข้อ 
(คําตอบทีถกู : ก) 
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38. สัญญาประกันภัยมีบุคคลที�เกี�ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือบุคคลใดบ้าง 
 ก. ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัและผู้ ชําระเบี 4ยประกนัภยั 
 ข. ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัและตวัแทนนายหน้าประกนัภยั 
 ค. ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัและผู้ขอเอาประกนัภยั 
 ง. ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์ 
(คําตอบทีถกู : ง) ม. 862 
 
39. นายสมบัตเิอาประกันชีวิตตนเองไว้ โดยให้นายสุขใจและนายเสมอ เป็นผู้รับประโยชน์คนละ
ครึ�ง ต่อมาปรากฏว่านายสุขใจ ถงึแก่ความตายก่อนนายสมบัต ินายสมบัตมิไิด้แจ้งบริษัทขอ
แก้ไขเปลี�ยนแปลงผู้รับประโยชน์และนายเสมอแสดงเจตนาว่าประสงค์จะรับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันภัย เมื�อนายสมบัตติายบริษัทต้องจ่ายเงนิเอาประกันชีวิตอย่างไร 
 ก. จา่ยให้นายเสมอ ทั 4งหมดตามกรมธรรม์มาตรฐาน 
 ข. จา่ยให้นายเสมอ ครึงหนึง อีกครึงหนึงจา่ยให้ทายาทของนายสขุใจ 
 ค. จา่ยให้นายเสมอ ครึงหนึง อีกครึงหนึงจา่ยให้ทายาทของนายสมบตัิ 
 ง. จา่ยได้ทั 4ง 3 กรณี ขึ 4นอยู่กบับริษัทเลือกจ่ายให้เกิดความรวดเร็วและสะดวก 
(คําตอบทีถกู : ก) ม.891 ประกอบ 374 
 
40. สามีจะเอาประกันชีวิตภรรยาที�ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน โดยสามีเป็นผู้ชาํระเบี /ยประกันภัย 
และเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้หรือไม่ 
 ก. ไมไ่ด้ เพราะสามีไมมี่สว่นได้เสียในชีวิตของภรรยา 
 ข. ไมไ่ด้ เนืองจากภรรยาไมไ่ด้เป็นผู้ ชําระเบี 4ยประกนัภยั 
 ค. ไมไ่ด้ ต้องให้ภรรยาเป็นผู้ รับประโยชน์เองจงึจะทําให้สญัญามีผลสมบรูณ์ 
 ง. ได้ เพราะสามีมีสว่นได้เสียในชีวิตของภรรยา 
(คําตอบทีถกู : ง) 
 
 

41. “ตัวแทนประกันชีวิต” ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัตปิระกันชีวิต พ.ศ. 2535 หมายถึง 
 ก.  ผู้ซึงชี 4ชอ่งหรือจดัการให้บคุคลทําสญัญาประกนัชีวิตกบับริษัทโดยกระทําเพือบําเหน็จ 
      เนืองจากการนั 4น 
 ข.  ผู้ซึงบริษัทมอบหมายให้ทําการชกัชวนให้บคุคลทําสญัญาประกนัชีวิตกบับริษัท 
 ค.  ผู้ซึงจดัการให้บคุคลทําสญัญาประกนัชีวิตกบับริษัท 
 ง.  ผู้ ชี 4ชอ่งให้บคุคลทําสญัญาประกนัชีวิตกบับริษัท 
(คําตอบทีถกู : ข )   (มาตรา  5 ) 



 
 
 

13

 
42. ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ตวัแทนประกนัชีวิต  หมายถึง ผู้ ชี 4ชอ่งหรือจดัการให้บคุคลทําสญัญาประกนัชีวิตกบั 
      บริษัทประกนัชีวิต  โดยกระทําเพือบําเหน็จจากการนั 4น 
 ข.  นายหน้าประกนัชีวิตหมายถึงผู้ซึงบริษัทมอบหมายให้ทําการชกัชวนให้บคุคลทําสญัญา 
      ประกนัชีวิตกบับริษัทประกนัชีวิต 
 ค.  นายทะเบียน  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ 
      ประกนัภยั 
 ง.  รัฐมนตรีผู้ รักษาตามพระราชบญัญตัินี 4  หมายถึง  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 
( คําตอบทีถกู : ค )   (มาตรา 5 ) 
 
43. “นายทะเบียน” ตามพระราชบัญญัตปิระกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเตมิโดยพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต  (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2551  หมายถึง 
 ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  หรือผู้ซึง 
      คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมอบหมาย 
 ข.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  หรือผู้ซึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมอบหมาย 
 ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์  หรือผู้ซึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 
 ง.  ปลดักระทรวงการคลงั  หรือผู้ซึงปลดักระทรวงการคลงัมอบหมาย 
(คําตอบทีถกู : ก )   (มาตรา 5 ) 
 
44. ผู้ใดคือเจ้าหนี /ตามสัญญาประกันภัย 
 ก.  ตวัแทนประกนัภยัและนายหน้าประกนัภยั 
 ข.  บริษัทประกนัภยั 
 ค.  ผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์ 
 ง.  ถกูทกุข้อ 
(คําตอบทีถกู  : ค)  (ความรู้ประกอบมาตรา  26) 
45. บริษัทประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้หรือไม่  อย่างไร 
 ก.  ได้  เพราะได้รับในอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตแล้ว 

ข.  ได้  แตต้่องได้รับใบอนญุาตปิระกอบธุรกิจประกนัชีวิตมาแล้วไมตํ่ากวา่ 3 ปี 
 ค.  ได้  แตต้่องได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตมาแล้วไมตํ่ากวา่ 5 ปี 
 ง.  ไมไ่ด้  เพราะ  กฎหมายห้ามไว้ 
(คําตอบทีถกู : ง)  (มาตรา 33 (1) ) 
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46.  ผู้ใดเป็นผู้กาํหนดแบบคาํขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
 ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ข.  ปลดักระทรวงพาณิชย์ 
 ค.  ปลดักระทรวงการคลงั 
 ง.  นายทะเบียน 
(คําตอบทีถกู : ง)   (ม.68) 
 
47. นายแสง  อายุ 25  ปี สัญชาตไิทยมีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศกัมพูชา  ได้สอบความรู้เกี�ยวกับประกัน
ชีวิตได้แล้ว  จึงมายื�นคาํขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต  ดังนี /  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันชีวิตให้นายแสงได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
 ก.  ได้  เพราะผู้ขอรับใบอนญุาตมีสญัชาตไิทยและบรรลนุิตภิาวะแล้ว 
 ข.  ได้  เพราะกฎหมายไมไ่ด้บญัญตัวิ่าผู้ขอจะต้องมีภมูิลําเนาในประเทศไทย 
 ค.  ไมไ่ด้  เนืองจากผู้ขอรับในอนญุาตต้องมีภมูิลําเนาในประเทศไทย 
 ง.   ถกูทั 4งข้อ  ก.  และข้อ ข. 
(คําตอบทีถกู : ค)   (ม .69) 
 
48. หากนายดาํ  ถูกศาลพิพากษาจาํคุกถงึที�สุดให้จาํคุกในความผิดฐานใดต่อไปนี /  จะทาํให้ขาดคุณสมบัติ
ในการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
 ก.  ลกัทรัพย์ 
 ข.  ชิงทรัพย์ 
 ค.  ยกัยอกทรัพย์ 
 ง.  ถกูทกุข้อ 
(คําตอบทีถกู : ง)    (ม .69) 
 
49. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องมีวุฒกิารศึกษาระดับใด 
 ก.  มธัยมศกึษา  3 
 ข.  มธัยมศกึษา  6 
 ค.  อดุมศกึษา 
 ง.  ตามพระราชบญัญัตปิระกนัชีวิต  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิมเตมิโดย  พระราชบญัญตัิประกนัชีวิต 
      (ฉบบัที 2 )  พ.ศ. 2551  ไมไ่ด้  กําหนดวฒุิการศกึษาไว้ 
(คําตอบทีถกู : ง)   (ม.69 ) 
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50. ผู้ที�เคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตมาแล้ว
จะต้องรอให้พ้นระยะเวลากี�ปีจึงสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้อีก 

ก.  2  ปี 
ข.  3  ปี 
ค.  4  ปี 
ง.  5  ปี 

(คําตอบทีถกู  : ง )  ( ม .69 (7) ) 
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1 ) นาง ก. เป็นตวัแทนประกนัชีวิตบริษัท หนึ�ง จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทที�มีชื�อเสียงมานาน ทําให้หาลกูค้าได้
ง่าย แตบ่ริษัทนี +ขายกรมธรรม์แบบที�ต้องจา่ยเบี +ยประกนัภยัสงูกวา่บริษัท สอง จํากดั นาง ก. ต้องการเป็น
ตวัแทนประกนัชีวิตบริษัท สอง จํากดั ด้วย เนื�องจากมีแบบการประกนัภยัที�จา่ยเบี +ยประกนัภยัน้อยกวา่
บริษัท หนึ�ง จํากดั และนาง ก. ทราบดีวา่ บริษัท หนึ�ง จํากดั คงไมยิ่นยอมให้เป็นตวัแทนประกนัชีวิตบริษัท 
สอง จํากดัด้วย ดงันั +นจงึชกัชวนให้น้องสาวมาสมคัรเป็นตวัแทนประกนัชีวิตบริษัท สอง จํากดั โดยนาง ก. 
เป็นผู้ขายประกนัชีวิตแทนน้องสาว นาง ก. จะพิจารณาว่าลกูค้ารายใดควรจะทําประกนัชีวิตกบับริษัท หนึ�ง 
จํากดั หรือบริษัท สอง จํากดั การกระทําของนาง ก. ถกูหรือผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพตวัแทนประกนั
ชีวิต 
1. ถกู เพราะมีความซื�อสตัย์ตอ่บริษัทประกนัชีวิต 
2. ผิด เพราะไมแ่จ้งแก่ลกูค้าวา่เป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษัทใด 
3. ถกู เพราะเป็นการตั +งใจให้บริการที�ดีแก่ลกูค้า เพื�อรักษาผลประโยชน์ของลกูค้า 
4. ผิด เพราะขาดความซื�อสตัย์ตอ่บริษัทและผู้ เอาประกนัภยั 
[ คําตอบ = ข้อ 4] 
2 ) นาย ก. เป็นผู้ เอาประกนัภยั ซึ�งกรมธรรม์ได้ถึงกําหนดวนัชําระเบี +ยประกนัภยัตามที�ได้ระบไุว้ใน
กรมธรรม์แล้ว จงึได้โทรศพัท์ไปบอก นาย ข. ผู้ เป็นตวัแทนประกนัชีวิตซึ�งเคยมาเก็บเบี +ยประกนัภยัเป็น
ประจําให้มาเก็บเบี +ยประกนัภยั และนาย ข. ตกลงรับวา่จะมาเก็บเบี +ยประกนัภยัในวนัรุ่งขึ +น แต ่นาย ข. 
ไมไ่ด้ไปตามนดั ถามวา่ นาย ข. ผิดจรรยาบรรณ หรือไม่ 
1. ไมผ่ิด เพราะไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกนัภยั และไมข่าดความรับผิดชอบเรื�องการบริการ 
2. ผิด เพราะแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบในเรื�องการบริการ 
3. ไมผ่ิด เพราะ นาย ข. ไมไ่ด้โกหก ตั +งใจไปแตเ่ผอิญลืม 
4. ผิด เพราะทําให้ผู้ เอาประกนัภยัเสียผลประโยชน์ เนื�องจากทําให้กรมธรรม์ขาดผลบงัคบั 
[ คําตอบ = ข้อ 2] 
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3) นาย ก. เป็นตวัแทนประกนัชีวิตได้ชกัชวนให้นาย ข. เพื�อนของตนทําประกนัชีวิต และในใบคําขอเอา
ประกนัชีวิต นาย ข. กรอกข้อมลูวา่มีบดิาป่วยเป็นโรคร้ายแรงระยะเริ�มต้น นาย ก. รู้ดีว่าเพื�อนผู้ นี +ต้องดแูล
บดิาทกุวนัอยา่งใกล้ชิด และเห็นวา่เพื�อน ๆ ไมรู้่เรื�องการป่วยของบิดานาย ข. จงึเป็นห่วงเพื�อนคนอื�น ๆ ซึ�ง
รับประทานอาหารกบันาย ข. ทกุวนั และกลวัว่าเพื�อนอาจมีโอกาสรับเชื +อโรคจาก นาย ข. จงึบอกกลา่วแก่
เพื�อน ๆ การกระทําของนาย ก. ผิดหรือถกูตามจรรยาบรรณอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตเพราะอะไร 
1. ผิด เพราะวา่เปิดเผยความลบัของผู้ เอาประกนัภยัตอ่บคุคลภายนอก 
2. ถกู เพราะว่ามีความซื�อสตัย์และจริงใจตอ่เพื�อนร่วมอาชีพ 
3. ผิด เพราะวา่มีพฤตกิรรมที�ตั +งใจยั�วยใุห้เกิดความรังเกียจเพื�อน 
4. ผิด จรรยาบรรณอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตตามเหตผุลที�กลา่วถึงในข้อ ก. และ ข้อ ค. รวมกนั 
[ คําตอบ = ข้อ 1] 
4) "นางสาว ก. ได้ทําประกนัชีวิตกบัตวัแทนประกนัชีวิตของบริษัทแหง่หนึ�ง โดยมารดาของนางสาว ก. ได้
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื�อนางสาว ก. สอบถามตวัแทนว่าจะแจ้งไปในใบคําขอเอาประกนัชีวิตหรือไม่ 
ตวัแทนประกนัชีวิตบอกวา่ไมต้่องแจ้งเพราะอาจจะทําให้บริษัทไมรั่บทําประกนัชีวิตให้กบันางสาว ก." ทา่น
คดิว่าตวัแทนประกนัชีวิตผู้ นี +ทําผิดจรรยาบรรณเพราะเหตใุด 
1. ไมมี่ความซื�อสตัย์ตอ่ผู้ เอาประกนัภยั 
2. ให้บริการที�ดี และรักษาผลประโยชน์ของผู้ เอาประกนัภยั 
3. รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผู้ เอาประกนัภยัในสว่นที�เป็นสาระสําคญั 
4. ไมเ่ปิดเผยข้อความจริงของผู้ เอาประกนัภยัในสว่นที�เป็นสาระสําคญั เพื�อการพิจารณารับประกนัหรือ
ความสมบรูณ์ของกรมธรรม์  
[ คําตอบ = ข้อ 4] 
5 ) นาย ก. ต้องการทําประกนัชีวิต นาย ข. ซึ�งเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษัทประกนัชีวิตแหง่หนึ�งได้
ชกัชวนให้ นาย ก. ทําประกนัชีวิตเป็นแบบที�ต้องชําระเบี +ยประกนัภยัเป็นรายเดือน เดือนละ 2,300 บาท 
นาย ก. บอกวา่ตนเองไมส่ามารถทําประกนัชีวิตแบบนี +ได้ เนื�องจากจํานวนเบี +ยประกนัภยัที�ต้องจา่ยแตล่ะ
เดือนมากเกินไป แตน่าย ข. ก็บอกวา่กรมธรรม์แบบนี +ดีให้ความคุ้มครองหลายอย่าง และประโยชน์ที�จะ
ได้รับดีมาก ท่านจงพิจารณาวา่นาย ข. ประพฤตผิิดจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวิตหรือไม ่
1. ผิด เพราะเป็นการเสนอแนะผู้ เอาประกนัภยัภยัให้ทําสญัญาประกนัภยัเกินความสามารถในการชําระ
เบี +ยประกนัภยั 
2. ไมผ่ิด เพราะเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตที�ดีให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั 
3. ไมผ่ิด เพราะนาย ข. เสนอแนะให้ทํากรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบนี +เท่านั +น ผู้ เอาประกนัภยัจะทําหรือไมก็่
ได้ 
4. ผิด เพราะไมทํ่าตามความต้องการของผู้ เอาประกนัภยั 
[ คําตอบ = ข้อ 1] 
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6 ) ข้อใดตอ่ไปนี +ที�ไมใ่ช่คณุสมบตัทีิ�ดีของตวัแทนประกนัชีวิต 
1. หมั�นศกึษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ�มเตมิอยูเ่สมอ 
2. มีคณุธรรมแหง่อาชีวปฏิภาณ 
3. ลดหรือเสนอที�จะลดคา่บําเหน็จ เพื�อจงูใจให้เอาประกนัภยั 
4. ไมก่ลา่วให้ร้ายทบัถมตวัแทนหรือบริษัทอื�น 
[ คําตอบ = ข้อ 3] 
 
7) นางสาว ก. เป็นตวัแทนประกนัชีวิต มีความประสงค์จะขายประกนัชีวิตให้กบัเพื�อน ซึ�งเคยเรียนสถาบนั
เดียวกนัแตท่ราบวา่เพื�อนได้ทําประกนัชีวิตอยูก่บับริษัทหนึ�งแล้ว นางสาว ก. จงึบอกให้เพื�อนยกเลิก
กรมธรรม์เดมิ แล้วมาทําประกนัชีวิตกบับริษัทที�ตนสงักดัอยู ่ท่านคิดว่านางสาว ก. เป็นตวัแทนประกนัชีวิต
ที�ดีหรือไม ่
1. ดี เพราะจะได้บริการเพื�อนได้สะดวก 
2. ดี เพราะนางสาว ก. มีความซื�อสตัย์ตอ่บริษัทที�ตนสงักดัอยู่ 
3. ดี เพราะทําให้ผู้ เอาประกนัภยัได้รับผลประโยชน์มากขึ +น 
4. ไมดี่ เพราะมีพฤตกิรรมขดัตอ่หลกัจรรยาบรรณที�วา่ไมแ่นะนําให้ผู้ เอาประกนัภยัสละกรมธรรม์เดมิเพื�อ
ทําสญัญาใหม่ 
[ คําตอบ = ข้อ 4] 
 
8 ) ข้อใดไมใ่ชจ่รรยาบรรณและศีลธรรมของตวัแทนประกนัชีวิต 
1. รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผู้ เอาประกนัภยัและของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
2. ยกย่องแบบประกนัชีวิตและบริษัทประกนัชีวิตที�ตนทําอยูอ่ยา่งเกินความเป็นจริง 
3. ไมแ่นะนําให้ผู้ เอาประกนัภยัยกเลิกกรมธรรม์เก่า เพื�อทํากรมธรรม์ใหมห่ากทําให้ผู้ เอาประกนัภยัเสีย
ประโยชน์ 
4. ไมก่ลา่วให้ร้ายทบัถมตวัแทนหรือบริษัทอื�น 
[ คําตอบ = ข้อ 2] 
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9 ) หากท่านสอบผา่นได้เป็นตวัแทนประกนัชีวิต ทา่นคดิว่าจําเป็นหรือไมที่�ทา่นจะต้องหาความรู้เกี�ยวกบั
การประกนัชีวิตเพิ�มเตมิ 
1. ไมจํ่าเป็น เพราะตอ่ไปทา่นมีหน้าที�ขายประกนัชีวิตอย่างเดียว 
2. ไมจํ่าเป็น เพราะเมื�อสอบผา่นแล้วแสดงวา่มีความรู้เพียงพอแล้ว 
3. จําเป็น เพราะควรจะมีความรู้ให้กว้างขวางและขา่วสารที�ทนัสมยัจะได้อธิบายลกูค้าได้ 
4. จําเป็น เพราะต้องการเข้าสงัคม 
[ คําตอบ = ข้อ 3] 
10 ) นาย ก. เป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษัท หนึ�ง จํากดั นาย ข. เป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษัท สอง 
จํากดั นาย ก. และนาย ข. ได้ไปขายประกนัชีวิตให้ นาง ค. เหมือนกนั นาง ค. ตกลงใจที�จะซื +อประกนัชีวิต
กบั นาย ข. อยูแ่ล้ว นาย ก. ทราบเรื�องจงึได้เสนอขายประกนัชีวิตให้ นาง ค. ด้วยการให้ของแถม ถ้า นาง 
ค. ซื +อประกนัชีวิตกบัตน ถามวา่การกระทําของ นาย ก. ผิดหรือถกูจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวิต 
1. ผิด เพราะนาย ก. ไมป่ระพฤตตินอยูใ่นคณุธรรมแหง่อาชีวปฏิญญาณ 
2. ถกู เพราะ เป็นการแขง่ขนัในด้านการขาย 
3. ถกู เพราะ เป็นความสมคัรใจซื +อของ นาง ค. เอง 
4. ไมมี่ข้อใดถกู 
[ คําตอบ = ข้อ 1] 
 

 11. หลักการประกันชีวิตนั�น สัญญาประกันชีวิตจะเกิดขึ �นได้ต้องมีความสุจริตใจต่อกันอย่างยิ$ง    
ข้อใดต่อไปนี �ขาดหลักการดังกล่าว 

ก. ผู้ เอาประกนัภยัให้ผู้ อื�นกรอกใบคําขอเอาประกนัชีวิตแทน 
ข. ผู้ เอาประกนัภยัแถลงข้อความเท็จในใบคําขอเอาประกนัชีวิต 
ค. ผู้ เอาประกนัภยัแถลงอายคุลาดเคลื�อนโดยไมไ่ด้เจตนา 
ง. ผู้ เอาประกนัภยัระบชืุ�อผู้ รับประโยชน์เป็นบตุรนอกสมรส 

[ คําตอบ = ข้อ ข] 
12. การประกันชีวิตต่างกับการประกันภัยวินาศภัย คือ 

ก. การประกนัชีวิตจา่ยตามจํานวนเงินเอาประกนัภยัเมื�อผู้ เอาประกนัภยัเสียชิวิต สว่นการประกนั
วินาศภยัจ่ายคา่สินไหมทดแทนตามความเสียหายที�แท้จริง ไมว่า่จํานวนเงินเอาประกนัภยัจะเป็น
เทา่ไร 

ข. การประกนัชีวิตจา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยั เมื�อผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต สว่นการประกนัวินาศ
ภยั จา่ยคา่สินไหมทดแทนตามความเสียหายที�แท้จริง แตไ่มเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยั 
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ค. การประกนัชีวิตจา่ยเงินตามเบี +ยประกนัที�จา่ยไป เมื�อผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต ส่วนการประกนั
วินาศภยัจ่ายคา่สินไหมทดแทนตามความเสียหายที�แท้จริงไมว่า่จํานวนเงินเอาประกนัภยัจะเป็น
เทา่ไร 

ง. การประกนัชีวิตจา่ยตามจํานวนเงินเอาประกนัภยั เมื�อผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต สว่นการประกนั
วินาศภยั จา่ยคา่สินไหมทดแทนตามเบี +ยประกนัภยัที�จา่ยไป แตไ่มเ่กินจํานวนเงินเอาประกนัภยั 

[ คําตอบ = ข้อ ข] 
13. ข้อต่อไปนี �ข้อใดเป็นลักษณะของการประกันชีวิตประเภทสามัญ 

ก. การประกนัชีวิตรายบคุคล มีระยะเวลารอคอย และระยะเวลาผอ่นผนัการชําระเบี +ยประกนั 
ข. ชําระเบี +ยประกนัภยัรายเดือน รับประกนัชีวิตเป็นกลุม่ จํานวนเงินเอาประกนักนัภยัตํ�า 
ค. การประกนัชีวิตรายบคุคล จํานวนเงินเอาประกนัภยัสงู ไมต่รวจสขุภาพ มีระยะเวลารอคอย 
ง. เป็นการประกนัชีวิตรายบคุคล จํานวนเงินเอาประกนัภยัคอ่นข้องสงู และอาจมีการตรวจสขุภาพ 

[ คําตอบ = ข้อ ง] 
14. การประกันชวิตประเภทอุตสาหกรรมมีลักษณะตรงกับข้อใด 

ก. จํานวนเงินเอาประกนัภยัตํ�า ชําระเบี +ยประกนัภยัรายเดือน มีระยะเวลารอคอย 
ข. กําหนดให้จา่ยเบี +ยประกนัภยัเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน 
ค. ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องชําระเบี +ยประกนัภยักบับริษัทประกนัภยัโดยตรงเทา่นั +น 
ง. จํานวนเงินเอาประกนัภยัตํ�า มีระยะเวลารอคอย 2 ปี มีระยะเวลาผอ่นผนั 60 วนั 

[ คําตอบ = ข้อ ก] 
15. การประกันชีวิตประเภทกลุ่มมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ก. บริษัทจะออกกรมธรรม์ประกนัภยัให้กบัสมาชิกคนละกรมธรรม์ 
ข. บริษัทจะออกใบสําคญัในการประกนัชีวิตให้สมาชิกทกุคนภายใต้กรมธรรม์หลกั 
ค. บริษัทออกกรมธรรม์หลกัให้สมาชิกและออกใบสําคญัประกนัชีวิตให้นายจ้าง 
ง. ข้อ ก. และ ค. ถกู 

[ คําตอบ = ข้อ ข] 
 
16.ผู้เอาประกันภัยได้ทาํประกันชีวิตและซื �อสัญญาเพิ$มเตมิคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสีย

อวัยวะจากอุบัตเิหตุ เมื$อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทาํให้สูญเสียขาทั �ง 2 ข้าง และอีก 5 
วันต่อมาก็เสียชีวิต ดังนั�นบริษัทจะจ่ายเงินใก้ผู้รับประโยชน์เป็นจาํนวนเงนิเท่าใด 

ก. จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหต ุ
ข. จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัและจํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหต ุ
ค. จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัและ2เทา่ของจํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหตเุนื�องจากถ้าผู้ เอา

ประกนัภยัสญูเสียอวยัวะ ตั +งแต ่2 แหง่ขึ +นไปก็จะได้จํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหต ุอีกทั +งผู้
เอาประกนัภยัก็มาเสียชีวิตจากอบุตัเิหตดุงันั +นบริษัทจะต้องจา่ย2เทา่ของจํานวน 
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       เงินเอาประกนัภยัอบุตัเิหตรุวมกบัจํานวนเงินเอาประกนัภยั 
ง.  จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยั 

[ คําตอบ = ข้อ ข] 
17.โดยทั$วไปในสัญญาเพิ$มเตมิการประกันสุขภาพนั�นบริษทัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอา 
ประกันภัยสาํหรับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาลหากผู้เอาประกันภัย 
เจ็บป่วยภายในกาํหนดกี$วันนับแต่วันทาํสัญญาหรือวันต่ออายุครบสัญญา 

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

[ คําตอบ = ข้อ ข] 
     

18. ผู้เอาประกันภัยประเภทภัยมาตรฐาน หมายถงึ 
ก. ผู้ เอาประกนัภยัมีมาตรฐานการครองชีพดี 
ข. ผู้ เอาประกนัภยัมีสขุภาพดี 
ค. ผู้ เอาประกนัภยัมีสขุภาพสมบรูณ์ และมีอาชีพไมเ่สี�ยงภยั 
ง. ผู้ เอาประกนัภยัมีฐานะการเงินดี 

[ คําตอบ = ข้อ ค] 
 
19. โดยปกตกิารทาํประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีการตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย 
เพราะ 

ก. เพื�อลดคา่ใช้จา่ยของบริษัทประกนัชีวิต 
ข. มีระยะเวลารอคอย 
ค. จํานวนเงินเอาประกนัภยัตํ�าและชําระเบี +ยประกนัภยัเป็นรายเดือน 
ง. ถกูทกุข้อ 

[ คําตอบ = ข้อ ง] 
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20. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเบี �ยประกัน 
ก. จํานวนเงินที�ผู้ เอาประกนัภยัได้จา่ยให้แก่บริษัทประกนัชีวิตเพื�อชําระหนี + 
ข. ราคาของการประกนัชีวิตที�ผู้ เอาประกนัภยัต้องจา่ยลว่งหน้า ณ ต้นปีของสญัญาประกนัชีวิต 

เพื�อความคุ้มครองที�จะได้รับในอนาคต 
ค. จํานวนเงินที�บริษัทประกนัชีวิตเรียกเก็บจากผุ้ เอาประกนัภยัสําหรับการออกกรมธรรม์เพื�อ 
       ให้ความคุ้มครอง 
ง. ถกูทกุข้อ 

[ คําตอบ = ข้อ ก] 
 
21.   นาย  ก.  ทาํประกันชีวิตประเภทสามัญ   แบบสะสมทรัพย์และชาํระเบี �ยประกันภัย

มาแล้วเป็นเวลา  4  ปี  นาย  ก.  มีสิทธิอะไรบ้าง 
ก. ขอเวนคืนกรมธรรม์,แปลงเป็นกรมธรรม์มลูคา่ใช้เงินสําเร็จ 
ข.  ขอกู้ เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นแบบขยายเวลา 
ค.  ขอกู้ เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นเป็นประกนั 
ง. ถกูทกุข้อ 

[ คําตอบ = ข้อ ง] 
    
22.   นาย ก. ทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์20/15ชาํระเบี �ยประกันภัยได้ 7 ปี นาย ก. ขอ

เปลี$ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสาํเร็จ ข้อต่อไปนี �ข้อใดถูก 
ก. จํานวนเงินเอาประกนัภยัเทา่เดมิ ระยะเวลาคุ้มครองเทา่กบั 8 ปี 
ข. จํานวนเงินเอาประกนัภยัเทา่เดมิ ระยะเวลาคุ้มครองเทา่กบั 13 ปี 
ค. จํานวนเงินเอาประกนัภยัลดลง  ระยะเวลาคุ้มครองเทา่กบั 8 ปี 
ง. จํานวนเงินเอาประกนัภยัลดลง  ระยะเวลาคุ้มครองเทา่กบั 13 ปี 

[ คําตอบ = ข้อ ง] 
23.   นาย   ก.  ได้หยุดชาํระเบี �ยประกันเมื$อชาํระเบี �ยประกันภัยมาเป็นเวลา  5  ปีแล้ว  และได้

แจ้งแก่บริษัทขอใช้สิทธิตามมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย  หลังจากนั�น  6  เดือน   นาย  ก. 
เสียชีวิตลง บริษัทได้จ่ายจํานวนเงนิเอาประกันภัยให้เตม็ตามจาํนวนเงนิเอาประกันภัยเดมิ
อยากทราบว่า  นาย  ก.  ขอใช้สิทธิตามมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยในข้อใด 

ก. มลูคา่เวนคืนเงินสด 
ข. มลูคา่ใช้เงินสําเร็จ 
ค. มลูคา่ขยายเวลา 
ง. มลูคา่เงินกู้ ยืม 
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[ คําตอบ = ข้อ ค] 
                            
24.   ในการประกันชีวิตประเภทสามัญ   และประเภทอุตสาหกรรม   มีระยะเวลาผ่อนผันกี$วัน 

ก. ประเภทสามญั  30  วนั   และประเภทอตุสาหกรรม   60  วนั   หรือตามระยะเวลาผอ่นผนัที�
กําหนดไว้ในเงื�อนไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ข. ทั +งประเภทสามญั   และประเภทอตุสาหกรรม   30  วนั 
ค. ทั +งประเภทสามญั   และประเภทอตุสาหกรรม   60  วนั 
ง. ประเภทสามญั  60  วนั   ประเภทอตุสาหกรรม  30  วนั      

[ คําตอบ = ข้อ ก] 
                                        

25.   บริษัทจะมีการจ่ายจํานวนเงนิเอาประกันภัยแบบชั$วระยะเวลาในกรณีใด ต่อไปนี � 
ก. กรมธรรม์ประกนัภยัครบกําหนดสญัญา 
ข. ผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต 
ค. ผู้ เอาประกนัภยัถกูผู้ รับประโยชน์ฆา่ตายโดยเจตนา 
ง. ถกูทั +งข้อ  ก.  และข้อ  ข. 

[ คําตอบ = ข้อ ข] 
26.   การประกนัชีวิตประเภทสามญั มีระยะเวลาผ่อนผนักี�วนั   

ก.  30 วนั  
ข.  31 วัน  
ค.  60 วนั  
ง. 120 วนั  

( คําตอบที�ถกู : ข ) 
 
27.ข้อใดตอ่ไปนี +กลา่วถกูต้อง 

ก. นาย ก  สามารถนําเบี +ยประกันภัยของลูก  ซึ�งยังไม่บรรลุนิติภาวะและตนเป็นผู้ ชําระเบี +ย
ประกนัภยัให้ไปหกัลดหยอ่นเงินได้พงึประเมินของตนเพื�อเสียภาษีได้  ได้ไมเ่กิน  10,000  บาท 

ข. นาย ก  สามารถนําเบี +ยประกันภัยของลูก  ซึ�งยังไม่บรรลุนิติภาวะและตนเป็นผู้ ชําระเบี +ย
ประกันภัยให้ไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินของตนเพื�อเสียภาษีได้  ได้ไม่เกิน  100,000  
บาท 

ค. นาย ก  สามารถนําเบี +ยประกนัภยัของภรรยา  ซึ�งไมมี่รายได้  ไปหกัลดหย่อนเงินได้พึงประเมิน
ของตน เพื�อเสียภาษีได้  ได้ไมเ่กิน  10,000  บาท 
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ง. นาย ก  สามารถนําเบี +ยประกนัภยัของภรรยา  ซึ�งไมมี่รายได้  ไปหกัลดหย่อนเงินได้พึงประเมิน
ของตน เพื�อเสียภาษีได้  ได้ไมเ่กิน  100,000  บาท 

( คําตอบที�ถกู : ค ) 
28.เบี +ยประกนัภยัของการประกนัชีวิตแบบใดที�ที�ตวัผู้ เอาประกนัภยัเองสามารถนํามาหกัลดหยอ่นภาษีได้ 

ก.  ของสญัญาเพิ�มเพิ�มเตมิคุ้มครองยกเว้นเบี +ยประกนัภยั  ที�มีระยะเวลาเอาประกนัภยั  10  ปี 

ขึ +นไป 

ข. ของสญัญาเพิ�มเตมิอบุตัเิหตแุละสขุภาพ 

ค. ของสญัญาเพิ�มเตมิแบบชั�วระยะเวลา ที�มีระยะเวลาเอาประกนัภยั  10  ปี ขึ +นไป 

ง. ผิดทกุข้อ 

( คําตอบที�ถกู : ค ) 

29.  ผู้ เอาประกนัภยั ทําประกนัชีวิต แบบสะสมทรัพย์ 20/20 จํานวนเงินเอาประกนัภยั 100,000 บาท 
ชําระเบี +ยประกนัภยัรายปี จํานวน 12,000 บาท และประกนัสขุภาพ จํานวนเงินเอาประกนัภยั 50,000 บาท 
ชําระเบี +ยประกนัภยัรายปี จํานวน 5,000 บาท ในวนัที� 20 พฤศจิกายน 2552  ปีภาษี 2552 วงเงินที�ผู้ เอา
ประกนัภยั สามารถนําไปใช้หกัเป็นคา่ลดหย่อนทางภาษีได้เป็นจํานวนเทา่ใด 

ก.     4,000 บาท 
ข. 100,000 บาท    
ค.  12,000 บาท 
ง.  10,000 บาท    

( คําตอบที�ถกู :  ค ) 
30.  ในการซื +อกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านตวัแทนหรือนายหน้า ข้อใดตอ่ไปนี +กลา่วถกูต้อง 

ก. ทา่นสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�ออกกรมธรรม์ หากพบวา่ตวัแทน
ชี +แจงผลประโยชน์ไมต่รงกบักรมธรรม์ที�ได้รับ 

ข. ทา่นสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�ได้รับกรมธรรม์ หากพบว่า
ตวัแทนชี +แจงผลประโยชน์ไมต่รงกบักรมธรรม์ที�ได้รับ 

ค. ทา่นสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�ออกกรมธรรม์ หากท่านไมมี่
เหตผุลในขอการยกเลิก ทา่นต้องเสียคา่ธรรมเนียมด้วยอยา่งน้อย 500 บาท 

ง. ทา่นสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�ได้รับกรมธรรม์ โดยท่านไม่
จําเป็นต้องชี +แจงเหตผุลในการขอยกเลิก 

( คําตอบที�ถกู : ง ) 
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31. การบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต หมายถึงอะไร 
 ก. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต เพื�อเป็นการยืนยนัความเป็นโมฆะกรรมของสญัญา 
           ตั +งแตเ่ริ�มต้น เมื�อรู้วา่มีการปกปิดความจริงเกี�ยวกบัสขุภาพ 
 ข. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต เพื�อเป็นการบอกเลิกสญัญาที�เป็นโมฆะมาแต ่
           เริ�มต้นให้เป็นการเลิกสญัญาโดยเด็ดขาด เมื�อรู้วา่มีการทําสญัญาโดยฉ้อฉล 
 ค. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต เพื�อเป็นการเลิกสญัญาในทกุกรณีตามเงื�อนไขใน 
            กรมธรรม์ประกนัภยั 
 ง. บริษัทบอกล้างสญัญาประกนัชีวิต เพื�อให้สญัญาประกนัชีวิตที�มีผลบงัคบัมาแตเ่ริ�มต้น  
           ให้ไมมี่ผลบงัคบัอีกตอ่ไป 
(คําตอบที�ถกู : ง) 
 
32. ผู้ เอาประกนัภยัถกูผู้ รับประโยชน์ฆา่ตายโดยเจตนา บริษัทประกนัภยัจะจา่ยเงินตามสญัญาหรือไม ่ 
 ก. ไมต้่องจา่ยเงินใด ๆ ตามสญัญา 
 ข. จา่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยั แก่กองมรดกผู้ เอาประกนัภยั 
 ค. ไมจ่า่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัแตคื่นเงินไถ่ถอนกรมธรรม์ประกนัภยั แก่ทายาทผู้ เอา
ประกนัภยั 
 ง. ไมจ่า่ยจํานวนเงินเอาประกนัภยัแตคื่นเบี +ยประกนัภยั แก่ทายาทผู้ เอาประกนัภยั 
(คําตอบที�ถกู : ค) 
 
33. สญัญาประกนัเกิดขึ +นเมื�อใด 
 ก. ผู้ เอาประกนัภยัได้รับกรมธรรม์ประกนัภยั 
 ข. บริษัทออกกรมธรรม์ประกนัภยั ให้ 
 ค. ผู้ เอาประกนัภยัชําระเบี +ยประกนัภยั 
 ง. บริษัทตกลงรับประกนัภยัและกําหนดอตัราเบี +ยประกนัภยั แม้มิได้มีลายลกัษณ์อกัษร 
(คําตอบที�ถกู : ง) 
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34. ถ้าอายขุองผู้ เอาประกนัภยัคลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง ผลของสญัญาเป็นอย่างไร 
 ก. สญัญาเป็นโมฆะ 
 ข. สญัญาเป็นโมฆียะ หากอายทีุ�แท้จริงของผู้ เอาประกนัภยัอยูน่อกพิกดัอตัราทางการค้าปกติ 
 ค. สมบรูณ์โดยต้องปรับเบี +ยประกนัภยัเพิ�มขึ +น หรือลดเงินเอาประกนัภยัลงตามแตก่รณี 
 ง. ถกูทั +งข้อ ข. และ ค. 
(คําตอบที�ถกู : ง) มาตรา 893 
 
 
35. ลกัษณะของสญัญาประกนัภยั เป็นสญัญาประเภทใด 
 ก. เป็นสญัญาตา่งตอบแทน 
 ข. เป็นสญัญาที�ต้องลงลายมือชื�อ 2 ฝ่ายจงึจะฟ้องร้องบงัคบัคดีได้ 
 ค. เป็นสญัญาที�มีแบบ 
 ง. ถกูทกุข้อ 
(คําตอบที�ถกู : ก) 
 
36. กรมธรรม์ประกนัภยั กฎหมายกําหนดให้มีรายการดงัตอ่ไปนี +เสมอ 

ก. ราคาแหง่มลูประกนัภยั 
 ข. วตัถทีุ�เอาประกนัภยั 
 ค. ชื�อผู้ รับประโยชน์ 
 ง. ถกูเฉพาะข้อ ข. และ ค. 
(คําตอบที�ถกู : ข ) มาตรา 867 
 
37. สญัญาประกนัภยัมีบคุคลที�เกี�ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือบคุคลใดบ้าง 
 ก. ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัและผู้ ชําระเบี +ยประกนัภยั 
 ข. ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัและตวัแทนนายหน้าประกนัภยั 
 ค. ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัและผู้ขอเอาประกนัภยั 
 ง. ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์ 
(คําตอบที�ถกู : ง) ม. 862 
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38. นายกสิกร ทําสญัญาประกนัชีวิต โดยให้นางไขแ่ก้ว ภริยาเป็นผู้ รับประโยชน์และมอบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตไว้ให้ นางไขแ่ก้ว ตอ่มา นางไขแ่ก้ว ทะเลาะกบันายกสิกรเนื�องจากรู้วา่นายกสิกรไปมีภริยาน้อย และ
กําลงัจะเปลี�ยนให้ลกูของภริยาน้อยเป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต แทนนางไขแ่ก้ว จงึสง่
จดหมายแจ้งบริษัทประกนัชีวิต ห้ามบริษัทแก้ไขเปลี�ยนแปลงผู้ รับประโยชน์ ตอ่มาภายหลงันายกสิกรมา
ตดิตอ่บริษัท และแจ้งให้ ด.ช. แดง ซึ�งเป็นบตุรตนกบัภริยาน้อยเป็นผู้ รับประโยชน์แทน บริษัทเห็นวา่ ด.ช.
แดง เป็นทายาทนายกสิกร เป็นผู้ มีสว่นได้เสียจงึออกบนัทกึสลกัหลงัให้นายกสิกร ไว้ หลงัจากนั +น 1 ปี 
นายกสิกร เสียชีวิต บริษัทได้จา่ยเงินให้แก่ ด.ช.แดงเป็นการถกูต้องตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
หรือไม ่
 ก. ถกูต้องแล้ว เพราะ นายกสิกร เป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ  
                 ด.ช.แดง เป็นบตุรมีสิทธิเป็นผู้ รับประโยชน์สามารถแก้ไขเปลี�ยนเจตนาได้ 
 ข. ถกูต้องแล้ว เพราะได้มีการแจ้งแก้ไขเปลี�ยนแปลงถกูต้องตามเงื�อนไขสญัญาและ 
                  บริษัทยินยิมแล้ว 
 ค. ไมถ่กูต้องเพราะนางไขแ่ก้ว เป็นผู้ รับประโยชน์ และได้แสดงเจตนาถือเอาประโยชน์ 
                  ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซึ�งผู้ เอาประกนัภยัจะเปลี�ยนแปลงไมไ่ด้ 
 ง. ไมถ่กูต้อง เพราะต้องจา่ยให้ทั +งนายไขแ่ก้ว และ ด.ช.แดง เนื�องจากทั +งสองตา่งก็มีสิทธิ 
                  เป็นผู้ รับประโยชน์ทั +งคู ่
(คําตอบที�ถกู : ค) ม.891 
 
39. นายสมบตัเิอาประกนัชีวิตตนเองไว้ โดยให้นายสขุใจและนายเสมอ เป็นผู้ รับประโยชน์คนละครึ�ง ตอ่มา
ปรากฏวา่นายสขุใจ ถึงแก่ความตายก่อนนายสมบตัิ นายสมบตัมิิได้แจ้งบริษัทขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงผู้ รับ
ประโยชน์และนายเสมอแสดงเจตนาวา่ประสงค์จะรับประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยั เมื�อนายสมบตัิตาย
บริษัทต้องจา่ยเงินเอาประกนัชีวิตอยา่งไร 
 ก. จา่ยให้นายเสมอ ทั +งหมดตามกรมธรรม์มาตรฐาน 
 ข. จา่ยให้นายเสมอ ครึ�งหนึ�ง อีกครึ�งหนึ�งจา่ยให้ทายาทของนายสขุใจ 
 ค. จา่ยให้นายเสมอ ครึ�งหนึ�ง อีกครึ�งหนึ�งจา่ยให้ทายาทของนายสมบตัิ 
 ง. จา่ยได้ทั +ง 3 กรณี ขึ +นอยู่กบับริษัทเลือกจ่ายให้เกิดความรวดเร็วและสะดวก 
(คําตอบที�ถกู : ก) ม.891 ประกอบ 374 
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40. โมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มีความหมายว่าอยา่งไร 
 ก. นิตกิรรมที�มีผลบงัคบัได้ แตย่งัมีความบกพร่องอยูจ่งึอาจถกูบอกล้าง หรือให้สตัยาบนั 
           ได้ 
 ข. นิตกิรรมที�เสียเปลา่มาแตต้่นไมมี่ผลบงัคบัได้เลย 
 ค. นิตกิรรมที�ถือได้วา่ขดัตอ่กฎหมาย ถือวา่ไมมี่การแสดงเจตนา 
 ง. นิตกิรรมที�สมบรูณ์เฉพาะบางสว่นจนกวา่จะให้สตัยาบนั 
(คําตอบที�ถกู : ก) ม.175 
 
41. ผู้ใดมีอํานาจในการออกใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
 ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 ข.  รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ + 
 ค.  รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ +  โดยได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรี 
 ง.  นายทะเบียน 
(คําตอบที�ถกู : ค )   (มาตรา  7 ) 
 
42.  ผู้ ใดกระทําการเป็นผู้ รับประกนัภยั  โดยมิได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามพระราชบญัญัติ
ประกนัชีวิต  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญัตปิระกนัชีวิต (ฉบบัที� 2)   
พ.ศ.  2551  ได้หรือไม ่
 ก.  ได้  ถ้าตอ่มาผู้นั +นได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในภายหลงั 
 ข.  ได้  ถ้าตอ่มาภายใน  1  ปี ผู้นั +นได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
 ค.  ไมไ่ด้  เพราะพระราชบญัญตัปิระกนัชีวิต  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญตัิ 
      ประกนัชีวิต  (ฉบบัที� 2 )  พ.ศ. 2551  บญัญตัิห้ามไว้ 
 ง.  ถกูทั +งข้อ ก.  และข้อ  ข 
(คําตอบที�ถกู : ค )  (มาตรา  7 ) 
43. กรณีที�หลกัทรัพย์มีมลูคา่ลดตํ�าลงกวา่ที�กําหนด  บริษัทประกนัชีวิตจะต้องนําหลกัทรัพย์ประกนัมาเพิ�มจนครบ
ภายในระยะเวลาเท่าใด 
 ก.  ภายใน 1 เดือน นบัแตไ่ด้รับคําสั�ง 
 ข.  ภายใน 2 เดือน นบัแตไ่ด้รับคําสั�ง 
 ค.  ภายใน 3 เดือน นบัแตไ่ด้รับคําสั�ง 
 ง.  ภายใน 6 เดือน นบัแตไ่ด้รับคําสั�ง 
(คําตอบที�ถกู : ข)  (มาตรา 21 ) 
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44. ผู้ใดมีอํานาจกําหนดให้บริษัทประกนัชีวิตจดัสรรเบี +ยประกนัภยัไว้เป็นเงินสํารองประกนัภยัสําหรับกรมธรรม์
ประกนัภยัที�ยงัมีความผกูพนัอยู่ 
 ก.  รัฐมนตรีผุ้ รักษาการตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิต  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ�มเตมิโดย 
      พระราชบญัญัตปิระกนัชีวิต  (ฉบบัที� 2 ) พ.ศ. 2551 
 ข.  นายทะเบียน 
 ค.  เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 ง.  คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คําตอบที�ถกู : ง )  (มาตรา 23 ) 
 
45. ข้อใดถกูต้อง 
 ก.  หลกัทรัพย์ประกนัที�บริษัทประกนัชีวิตวางไว้กบันายทะเบียนไมอ่ยูใ่นความรับผิดแหง่การ 
      บงัคบัคดี  ตลอดเวลาที�บริษัทประกนัชีวิตยงัไมเ่ลิกกนั 
 ข.  ในกรณีที�บริษัทประกนัชีวิตเลิกกนั  ให้เจ้าหนี +ซึ�งมีสิทธิได้รับชําระหนี +ที�เกิดจากการเอา 
      ประกนัภยั  มีบริุมสิทธิ\พิเศษเหนือทรัพย์สินที�วางเป็นหลกัประกนักบันายทะเบียน 
 ค.  ในกรณีที�บริษัทประกนัชีวิตล้มละลาย  ให้เจ้าหนี +ซึ�งมีสิทธิได้รับชําระหนี +เกิดจากการ 
      ประกนัภยัมีสิทธิได้รับชําระหนี +อย่างเดียวกนักบัเจ้าหนี +มีประกนัตามกฎหมายล้มละลาย 

ง. ถกูทกุข้อ 
 
46. บริษัทประกนัชีวิตต้องวางเงินและหลกัทรัพย์ใดบ้างไว้กบันายทะเบียน 
 ก.  เงินกองทนุ 
 ข.  เงินสํารองตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ค.  หลกัทรัพย์ประกนั 
 ง.  ถกูทั +งข้อ ข. และ ข้อ ค. 
(คําตอบที�ถกู  : ง )  (มาตรา 26 ) 
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47. หลกัทรัพย์และเงินใดบ้างที�บริษัทประกนัชีวิตวางไว้กบันายทะเบียน  ไมอ่ยูใ่นความรับผิดแหง่การ 
บงัคบัคดี 
 ก.  เงินกองทนุ 
 ข.  เงินสํารองตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ค.  หลกัทรัพย์ประกนั 
 ง.  ถกูทั +งข้อ ข. และ ข้อ ค. 
(คําตอบที�ถกู : ง )  (มาตรา  26) 
 
48. นางสาวแดง  อาย ุ18 ปี  ได้ทําการสมรสกบันายตอ่  อาย ุ18 ปี  ถกูต้องตามกฎหมาย  จะขอรับ 
ใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิต  ได้หรือไม ่

ก.  ได้  ถ้านายทะเบียนอนญุาต 
ข.  ได้  เพราะบรรลนุิตภิาวะตามกฎหมาย 
ค.  ไมไ่ด้  เพราะยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 
ง.  ไมไ่ด้  เพราะยงัไมไ่ด้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

(คําตอบที�ถกู  : ข)   (ม . 69 ) 
 
49. ผู้ ที�เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตมาแล้ว 
จะต้องรอให้พ้นระยะเวลากี�ปีจงึสามารถขอรับใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตได้อีก 

ก.  2  ปี 
ข.  3  ปี 
ค.  4  ปี 
ง.  5  ปี 

(คําตอบที�ถกู  : ง )  ( ม .69 (7) ) 
 
50. ตวัแทนประกนัชีวิต  ที�ประสงค์จะยื�นขอตอ่อายใุบอนญุาต  จะต้องยื�นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนสิ +น 
อายเุป็นเวลาเท่าใด 
 ก.  30  วนั 
 ข.  60  วนั 
 ค.   1  เดือน 
 ง.   2  เดอิน 
(คําตอบที�ถกู  : ง )   ( ม. 77) 
 



เตรียมสอบ 
ใบอนุญาตตวัแทนเพื�อ 

เป็นตวัแทนประกนัชีวติ 50 ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



เอกสารนี
 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั
น 1

แนวข้อสอบเพื�อเตรียมความพร้อมในการสอบ 
วชิาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทน 

 

1. นาย  ก.  ตกลงทําประกนัชีวิต  และได้ชําระเบี-ยประกนัภัยผ่าน  นาย  ข.   ซึ�งเป็นตัวแทนประกัน
ชีวติ  นาย  ข.  เห็นว่า    การชําระเบี-ยประกนัภัยมรีะยะเวลาผ่อน   30    วนั  จึงนําเงินนั-นไปใช้ส่วนตัว   
และนําส่งบริษัทภายหลัง   โดยไม่เกนิระยะเวลาผ่อนผันนั-นท่านคิดว่าการกระทําของ  นาย  ข.   ถูก
หรือไม่  

ก. ถูก  เนื%องจากไม่เกิดผลเสียต่อ   นาย   ก.   และบริษทั 
ข. ผดิ  เนื%องจาก   นาย  ข.  ไม่ซื%อสัตยต่์อผูเ้อาประกนัภยั  และบริษทั 
ค. ผดิ  เนื%องจาก   นาย   ข.   ควรบอกกล่าว   นาย  ก.  ก่อน 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

ตอบ ข้อ   ข. 

จรรยาบรรณ  ข้อ  1  เรื�อง  มคีวามซื�อสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย   บริษทั  และเพื�อนร่วมอาชีพ 
 

2. ตัวแทนประกนัชีวติมกีารให้บริการผู้เอาประกนัภัยอย่างไร 
ก. ใหบ้ริการอยา่งดีในปีแรก   สาํหรับปีต่อ  ๆ  ไปไม่จาํเป็นแลว้  เพราะผูเ้อาประกนัภยัต่างก็รู้หนา้ที%ของ

ตนแลว้ 
ข. ช่วยกรอกใบคาํขอแทนผูเ้อาประกนัภยั     เพื%อจะไดไ้ม่รบกวนเวลาผูเ้อาประกนัภยั   และเป็นการ

บริการที%ดี 
ค. ใหก้ารบริการต่อผูเ้อาประกนัภยัที%จ่ายเบี
ยประกนัสูงมากกวา่ที%จ่ายเบี
ยประกนัภยัตํ%า   ทั
งนี
 เพื%อความ

ยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
ง. ใหก้ารบริการผูเ้อาประกนัภยัอยา่งสมํ%าเสมอ 

ตอบ ข้อ   ง. 
 

จรรยาบรรณ    ข้อ  2   เรื�อง   ให้บริการที�ดีอย่างสมํ�าเสมอ   และชี-แจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิ
และหน้าที�   เพื�อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกนัภัย 

 
 

 

 

 



เอกสารนี
 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั
น 2

3. นาย   ก.   เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ�ง   ได้ชักชวนให้นาย   ข.   ซึ�งเป็นเพื�อนทํา
ประกนัชีวติ   ต่อมา   นายข.   ป่วยเป็นวณัโรค   เมื�อ   นาย   ก.   ทราบว่า   นาย  ข. ป่วยเป็นโรคติดต่อ  
ก็ได้นําเรื�องที�   นาย  ข.ป่วยไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก    การกระทําของ   นาย  ก.                ผิด
จรรยาบรรณตัวแทนประกนัชีวติหรือไม่  

ก. ไม่ผดิ   เพราะ   นาย   ข.   เป็นโรคติดต่อที%สามารถรักษาใหห้ายได ้
ข. ผดิ   เพราะ  เปิดเผยความลบัของผูเ้อาประกนัภยัต่อบุคคลภายนอก 
ค. ไม่ผดิ   เพราะ  นาย   ก.   พดูความจริง 
ง. ผดิ    เพราะ   ทาํใหส้ังคมรังเกียจ   นาย  ข. 

ตอบข้อ ข. 

จรรยาบรรณ    ข้อ   3    เรื�อง     รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อ
บุคคลภายนอก 
 

 

4. นาย  ก.   ต้องการเอาประกนัชีวติแต่ตนเองเป็นโรคร้ายแรง   จึงได้ติดต่อนาย   ข.   ตัวแทนประกนั
ชีวิต   ซึ�งเป็นเพื�อนสนิทว่าจะกรอกในใบคําขอเอาประกันชีวิตอย่างไรดี   นาย   ข. จึง      แนะนําให้
ควรปกปิด    เพราะมิฉะนั-นแล้วบริษัทประกันภัยจะไม่ทําประกันชีวิตหรือไม่กเ็รียกเก็บเบี-ยประกัน
ชีวติสูงขึ-น  ท่านคดิว่า   นาย  ข.   ผดิจรรยาบรรณการเป็นตัวแทนประกนัชีวติหรือไม่  

ก. ไม่ผดิ   เพราะนาย   ก.   เป็นเพื%อนสนิทของตนซึ%งตอ้งใหค้วามช่วยเหลือซึ% งกนัและกนั 
ข. ไม่ผดิ   เพราะการช่วยเหลือคนตกทุกขแ์มจ้ะไม่ใช่เพื%อนของตนเป็นสิ%งที%สมควร       อยูแ่ลว้ 
ค. ผดิ    เพราะไม่เปิดเผยขอ้ความจริงผูเ้อาประกนัภยั   ส่วนที%เป็นสาระสาํคญั อาจทาํใหส้ัญญาประกนั

ชีวติเป็นโมฆียะได ้
ง. ผดิ  เพราะไม่รักษาผลประโยชน์ของบริษทัประกนัซึ% งเป็นนายจา้งของตน 

ตอบข้อ ค. 
 

จรรยาบรรณ   ข้อ   4   เรื�อง  เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยในส่วนที�เป็นสาระสําคญัเพื�อ
การพจิารณารับประกนั    หรือเพื�อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารนี
 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั
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5. นาย   ก.   เป็นตัวแทนประกนัชีวติ   ได้ชักชวนให้นาย   ข.   ให้ทาํประกนัชีวติที�มทีุนประกนัชีวติสูง
และซื-อสัญญาเพิ�มเติมค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย   จนนาย   ข.   ไม่มั�นใจว่าตนสามารถจ่าย   ค่าเบี-ย
ประกันภัยได้หรือไม่    อยากทราบว่าการกระทําของนาย   ก.   ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต
อย่างไร  

ก. ไม่ผดิ   เพราะช่วยใหน้าย   ข.   ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเพียงพอ 
ข. ไม่ผดิ   เพราะช่วยใหกิ้จการของบริษทัที%ตนสังกดัเจริญเติบโต 
ค. ผดิ     เพราะผูเ้อาประกนัภยัอาจไม่จาํเป็นในความคุม้ครองตามที%ตวัแทนจดัหาให ้
ง. ผดิ      เพราะใหผู้เ้อาประกนัภยัทาํประกนัเกินความสามารถในการชาํระเบี
ยประกนัภยั 

ตอบข้อ ง. 

จรรยาบรรณ    ข้อ   5   ไม่เสนอแนะผู้เอาประกนัภัยทาํประกนัเกนิความสามารถในการชําระเบี-ย
ประกนัภัย   หรือเสนอขายนอกเหนือเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ 
 

6. ข้อใดเป็นสิ�งที�ตัวแทนประกนัชีวติไม่พงึปฏบัิติ 
ก. ไม่กล่าวใหร้้ายทบัถมตวัแทนหรือบริษทัอื%น 
ข. ลดหรือเสนอที%จะลดค่าบาํเหน็จเพื%อจูงใจใหเ้อาประกนัภยั 
ค. เปิดเผยขอ้ความจริงของผูเ้อาประกนัภยัส่วนที%เป็นสาระสาํคญัเพื%อการพิจารณา         รับประกนัภยั 
ง. รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผูเ้อาประกนัภยัและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

ตอบ ข. 

จรรยาบรรณ  ข้อ 6  ไม่ลดหรือเสนอที�จะลดค่าบําเหน็จ เพื�อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 

 

7. นาง ก. ได้ทําประกนัชีวิตไว้กับบริษัทแห่งหนึ�งเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ตัวแทนเดิมไม่เคยติดตาม
ดูแลนาง ก. เลย นาย ข. น้องชายนาง ก. จึงไปสมคัรเป็นตัวแทนประกนัชีวติแล้วบอกให้นาง ก. ยกเลกิ
กรมธรรม์เดิมและทาํประกนัชีวิตใหม่กบัตนเพื�อที� นาย ข. จะได้ดูแล นาง ก. อย่างเต็มที� ดังนี-ท่านคิด
ว่า นาย ข. ทาํผดิหรือไม่ 

ก. ผดิ เพราะทาํใหน้าง ก. เสียเงินใหม่โดยใช่เหตุ 
ข. ผดิ เพราะทาํใหน้าง ก. เสียผลประโยชน์ 
ค. ไม่ผดิ เพราะ นาย ข. หวงัดีต่อนาง ก. จริง ๆ 
ง. ไม่ผดิ เพราะ นาย ข.  ไม่มีเจตนาทาํใหน้าง ก. เสียหาย 

 

ตอบ ข. 



เอกสารนี
 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั
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จรรยาบรรณ   ข้อ 7   ไม่แนะนําให้ผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรม์เดิมเพื�อทาํสัญญาใหม่ หากทาํให้ผู้เอา
ประกนัภัยเสียประโยชน์ 
 
 

8. ตัวแทนประกนัชีวติ ได้ลาออกจากบริษทั หนึ�ง จํากดั แล้วมาเป็นตัวแทนประกนัชีวติกบับริษทั สอง 
จํากดั เมื�อไปชักชวนให้ลูกค้าทาํประกนัชีวติจะบอกกบัลูกค้าว่าบริษทั หนึ�ง จํากดั มวีธีิการ หลกีเลี�ยง
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบัผู้เอาประกนัภัย และได้ให้ลูกค้าทาํประกนัชีวติกบับริษทั สอง จํากดั 
ถ้าสมมุติว่าท่านเป็นตัวแทนประกนัชีวติ ท่านคดิว่าจะขายประกนัชีวติโดยวธีินี-หรือไม่ 

ก. ขายวธีินี
  เพราะลูกคา้ตอ้งทาํประกนัชีวติแน่นอน 
ข. อาจขายวธีินี
  เพราะบางครั
 งก็จาํเป็นตอ้งหาเหตุผลที%คิดวา่ทาํใหลู้กคา้คลอ้ยตาม และ ตกลงทาํประกนั

ชีวติ 
ค. ไม่ขายวธีินี
  เพราะตวัแทนประกนัชีวติตอ้งมีจรรยาบรรณและไม่ยอมกล่าวใหร้้ายหรือทบัถมบริษทั

อื%น แมจ้ะทาํใหข้ายประกนัชีวติไม่ไดก้็ตาม 
ง. ไม่ขายวธีินี
  เพราะถึงอยา่งไรลูกคา้ก็ทาํประกนัชีวติกบัตวัแทนประกนัชีวิตผูนี้
 อยูแ่ลว้ 

 

ตอบ ค. 
 

จรรยาบรรณ  ข้อ 8   ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมตัวแทนหรือบริษทัอื�น 
 

9.  นาย ก. เป็นหัวหน้าหน่วยตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ�ง ซึ�ง นาย ก. มี
หน้าที�ให้คําแนะนําความรู้ต่าง ๆ เกี�ยวกบัการประกนัชีวิต และเทคนิคการขายประกนัชีวิตให้ตัวแทน
ประกนัอยู่เสมอ เพื�อให้ตัวแทนประกนัชีวิตมีความรู้นําไปใช้ในการให้คําแนะนําผู้เอาประกนัภัยอย่าง
ถูกต้อง ดังนั-น นาย ก. ปฏบัิติตามหลกัจรรยาบรรณตัวแทนประกนัชีวติข้อใด  

ก. มีความซื%อสัตยต่์อเพื%อนร่วมงาน 
ข. หมั%นศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิ%มเติมอยูเ่สมอ 
ค. ใหบ้ริการที%ดีอยา่งสมํ%าเสมอ 
ง. ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม 

 
 

ตอบ ข. 
 

จรรยาบรรณ  ข้อ 9  หมั�นศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิ�มเติมอยู่เสมอ 
 

 
 
 



เอกสารนี
 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั
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10. ตัวแทนประกนัชีวติที�ดีนั-น 
ก. จะตอ้งประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ทั
งธาํรงไวซึ้% งเกียรติ ศกัดิ@ ศรี และคุณธรรม

แห่งอาชีวปฏิญาณ 
ข. จะตอ้งซื%อสัตยต่์อบริษทัประกนัชีวติมากกวา่ผูเ้อาประกนัภยั 
ค. จะตอ้งขายประกนัชีวติใหไ้ดม้ากที%สุดเพื%อตอ้งการเงินค่าบาํเหน็จเพียงอยา่งเดียว 
ง. ถูกทั
ง ก. ข. ค. 

ตอบข้อ ก. 

จรรยาบรรณ  ข้อ 10   ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณอีนัดีงาม ทั-งธํารงไว้ซึ�งเกยีรติศักดิDศรี และ
คุณธรรมแห่งอาชีวปฏญิาณ 

 

วชิาหลกัการประกนัชีวติ 
 

11.   ข้อใดคอืความหมายของประกนัชีวติ  
ก. วธีิการที%คนกลุ่มหนึ%งร่วมกนัป้องกนัภยัที%จะเกิดขึ
นในอนาคต 
ข. วธีิการที%คนกลุ่มหนึ%งรวมตวักนัเพื%อช่วยกนัเฉลี%ยภยัจากการเสียชีวติ    สูญเสียอวยัวะและทุพพลภาพ 
ค. วธีิการที%คนกลุ่มหนึ%งรวมตวักนัขึ
นเพื%อช่วยกนัเฉลี%ยภยัทางเศรษฐกิจที%จะเกิดขึ
น 

ในอนาคต 
ง. วธีิการท◌◌่ีคนกลุ่มหนึ%งรวมตวักนัเพื%อลดความเสี%ยงภยัที%จะเกิดขึ
น 

ตอบข้อ ข.ความหมายของการประกนัชีวิตการประกนัชีวิตไม่ใช่การประกนัวา่ท่านจะไม่เสียชีวิต แต่เป็น
วิธีที%คนกลุ่มหนึ% งรวมตวักนัขึ
น เพื%อช่วยกนัเฉลี%ยภยัอนัเนื%องมาจากการเสียชีวิตและรวมไปถึงการสูญเสียอวยัวะ 
พิการ (ทุพพลภาพ)             ค่ารักษาพยาบาล และการสูญเสียรายไดใ้นยามชราโดยที%เมื%อคนใดตอ้งพบกบัภยั
เหล่านี
  ก็จะไดรั้บเงินกอ้นหนึ% งเพื%อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีบริษทัประกนัชีวิตทาํ
หน้าที%เป็นแกนกลางนาํเงินกอ้นนั
นไปจ่ายให้แก่ผูที้%รับภยั โดยเงินกอ้นนี
 เป็นเงินเฉลี%ยเก็บจากผูส้มคัรทาํประกนั
ชีวิตกบับริษทัซึ% งเป็นส่วนเฉลี%ยนี
 เรียกวา่ “เบี-ยประกันชีวิต” และผูท้าํประกนัชีวิตจะเรียกวา่ “ผู้เอาประกันชีวิต” 
ส่วนบริษทัเรียกวา่ “ผู้รับประกนัชีวติ” 
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12.  ประโยชน์ของการประกนัชีวติ คอื 
ก. ช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
ข. เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ครอบครัว 
ค. ช่วยลดความเสี%ยงไม่ใหธุ้รกิจตอ้งประสบปัญหาในการดาํเนินงาน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ง. ประโยชน์ที�ได้รับจากการประกันชีวิต 

 1.1 การให้ความคุ้มครอง ไม่ไดห้มายความวา่จะคุม้ครองท่านให้รอดพน้จากภยัต่างๆแต่การประกนัชีวิต
จะช่วยบรรเทาภาระที%มีต่อครอบครัว ถา้หากเสียชีวิตในเวลาที%ไม่สมควร บริษทัจะจ่ายเงินกอ้นหนึ% ง (จาํนวนเงิน
เอาประกนัภยั) ให้แก่คนที%ระบุไวใ้นสัญญา(กรมธรรม์ประกนัภยั)ที%ทาํไวก้บับริษทั ซึ% งเรียกว่า ผูรั้บประโยชน์ 
อาจจะเป็นพอ่ แม่ หรือลูกอนัจะเป็นทุนการศึกษาเล่าเรียน และค่าเลี
ยงดูต่อไป 
 1.2 การออมทรัพย์ การทาํประกนัชีวติทาํใหมี้การออมทรัพยเ์ป็นประจาํและต่อเนื%อง ทาํให้มีเงินกอ้นไวใ้ช้
ในยามฉุกเฉินตลอดจนสามารถสร้างเงินกอ้นเป็นกองทุนไวใ้นโอกาสต่างๆ เป็นการสร้างนิสัยให้คนในชาติเก็บ
ออม และประหยดัทาํใหค้รอบครัวมีฐานะมั%นคงเป็นปึกแผน่ 
 1.3 การลดภาษีเงินได้ รัฐบาลเล็งเห็นความสําคญัของการประกนัชีวิต และเพื%อสนบัสนุนให้ประชาชนทาํ
การประกันชีวิต จึงให้นําเบี
 ยประกันชีวิตที%จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 100,000 บาท ของกรมธรรม์ที%มีกาํหนด
ระยะเวลาประกนัชีวติไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ของผูมี้เงินไดแ้ละคู่สมรส ไปหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีเงินได ้
 1.4 การลดภาระของสังคม ในครอบครัวทั%วไปที%หวัหนา้ครอบครัวเสียชีวิตลงโดยไม่ไดท้าํประกนัชีวิตไว ้
และไม่ทิ
งทรัพยสิ์นไวใ้หบุ้ตรและภรรยาจะมีปัญหาในการเลี
ยงชีพ และการศึกษา ปัญหาที%เกิดขึ
นจะเป็นภาระของ
สังคมแต่หากหวัหนา้ครอบครัวไดท้าํประกนัชีวิตไวจ้ะไดรั้บเงินจากการประกนัชีวิตจาํนวนหนึ%งมาบรรเทาความ
เดือดร้อน 
 1.5 ประโยชน์ต่อประเทศชาติ การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอยา่งเกื
อกูลกนั เช่น 
บุคลากร เงินทุน และเนื%องจากประเทศไทยเป็นประเทศที%อยูร่ะหว่างการพฒันา ปัจจยัที%สําคญัที%สุดคือ เงินทุนใน
การพฒันาประเทศ เงินจาํนวนมากที%ไดรั้บมาจากการออมทรัพยข์องประชาชน   ในรูปของเบี
ยประกนัภยัจะได้
นาํมาใช้เป็นทุนทรัพยที์%สําคญัในการพฒันาประเทศ เช่นชื
อพนัธบตัรรัฐบาลและลงทุนในกิจการต่างๆ ตามที%
กฎหมายกาํหนดเป็นการสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนและการจา้งงานเพิ%มขึ
นช่วยให้คนมีงานทาํรายไดเ้พิ%มขึ
น อนั
เป็นการยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องประชาชน และการที%ประชาชนมีนิสัยรักการออมจะช่วยส่งผลให้เกิดการ
ระดมเงินออมในประเทศทาํใหมี้แหล่งเงินทุน ทาํใหภ้าวะเศรษฐกิจของประชาชนมีเสถียรภาพมากขึ
น  
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13. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวติ จะเป็นบุคคลใดต่อไปนี- 
ก. สามีหรือภรรยาของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั
น 
ข. บุคคลที%มีส่วนไดเ้สียกบัผูเ้อาประกนัภยัเท่านั
น 
ค. ทายาทของผูเ้อาประกนัภยัเท่านั
น 
ง. บุคคลใดก็ไดท้ั
งนี
 ขึ
นอยูก่บัผูเ้อาประกนัภยัจะระบุใหเ้ป็นผูรั้บประโยชน์และไดรั้บความ 
       เห็นชอบจากบริษทั 

ตอบข้อ ง.   
ผู้ที�เกี�ยวข้องในสัญญา 
 1. ผูรั้บประกนัภยั คือ คู่สัญญาซึ%งฝ่ายตกลงจะใชค้่าสินไหมทดแทนหรือใชเ้งินจาํนวนหนึ%งให ้
 2. ผูเ้อาประกนั คือ คู่สัญญาฝ่ายซึ% งตกลงจะส่งเบี
ยประกนัภยั 
 3. ผูรั้บประโยชน์ คือ บุคคลซึ%งจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนหรือจาํนวนเงินใชใ้ห ้
 

14. ประเภทของการประกนัชีวติแบ่งเป็น 
ก. สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม 
ข. มีเงินปันผล ไม่มีเงินปันผล 
ค. ตลอดชีพ สะสมทรัพย ์ชั%วระยะเวลา 
ง. ประเภทรายไดป้ระจาํ ประเภทเงินรายปี ประเภทรายไดค้รึ% งปี 

ตอบข้อ ก.  ประกนัชีวติมี 3 ประเภท กลุ่ม อุตสาหกรรม และสามัญ 
 

15. การประกนัชีวติประเภอตุสาหกรรม มีระยะเวลารอคอยกี�วนั 
ก. 90 วนั 
ข. 120 วนั 
ค. 150 วนั 
ง. 180 วนั 

ตอบข้อ ง. เงื�อนไขของการประกนัชีวติประเภทอุตสาหกรรม 
การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม(ประเภทมวลชน) 

- เป็นการประกนัชีวิตที%มีจาํนวนเงินเอาประกนัชีวิตแต่ละกรมธรรมต์ํ%า คือ ตั
งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 
บาท 
 - ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ 
 - เป็นการประกนัที%ใหค้วามคุม้ครอง และออมทรัพยแ์ก่ผูมี้รายนอ้ยดงันั
นจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

   จะตํ%า 
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 - การชาํระเบี
ยประกนัอาจเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ (ไม่มีการชาํระรายปี) 
 - มีขอ้กาํหนดเรื%องระยะเวลารอคอย 180 วนั 
ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที%กรมธรรมย์งัไม่มีผลใหค้วามคุม้ครองหากผูเ้อาประกนัเสียชีวิตดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บ 
นบัตั
งแต่เริ%มตน้ของสัญญาจนถึงระยะเวลาหนึ%ง 180วนั ทั
งนี
 เพื%อป้องกนัมิให้ผูที้%มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ และเป็นภยั
ที%ไม่อาจรับประกนัไดป้ะปนเขา้มา 
 

16. การประกนัชีวติประเภทใดที�ไม่มกีารตรวจสุขภาพ 
ก. ประเภทสามญั และ ประเภทอุตสาหกรรม 
ข. ประเภทสามญั และ ประเภทกลุ่ม 
ค. ประเภทอุตสาหกรรม และ ประเภทกลุ่ม 
ง. ถูกทั
ง 3 ขอ้ 

ตอบข้อ ค.   ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่มไม่มีการตรวจสุขภาพ 
 

    
17. การประกนัช◌ีวติประเภทกลุ่มที�มนีายจ้างและลูกจ้างร่วมกนัชําระเบี-ยประกนัภัย 
 โดยหลกัทั�วไปแล้วจะต้องมลูีกจ้างเข้าร่วมทาํประกนัชีวติเป็นจํานวนเท่าใด 

ก. ไม่นอ้ยกวา่ 75% ของลูกจา้งทั
งหมด 
ข. ไม่น◌้อยกวา่ 75% ของลูกจา้งที%มีสิทธิทาํประกนัชีวติทั
งหมด 
ค. 100% ของลูกจา้งทั
งหมด 
ง. 100% ของลูกจา้งที%มีสิทธิทาํประกนัชีวติทั
งหมด 

ตอบข้อ ข.   เงื�อนไขของการประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 
. การประกนัชีวติประเภทกลุ่ม(การประกนัหมู่) 
  - คือสัญญาประกันชีวิตซึ% งให้ความคุ้มครองกลุ่มคนภายใต้สัญญากรมธรรม์ฉบบัเดียวโดยที%สัญญา
กรมธรรม์ฉบบันั
นเป็นการทาํขึ
นระหว่างผูรั้บประกนัภยักบัผูมี้อาํนาจการทาํประกนัในนามของกลุ่มขนาดของ
กลุ่มคนส่วนใหญ่แลว้ไม่ต ํ%ากวา่ประมาณ 5-10 คนขึ
นไป เหมาะกบัการสร้างหลกัประกนัให้คนงานในบริษทัหรือ 
โรงงานต่างๆฉะนั
นอาจกล่าวไดว้า่เป็นสวสัดิการซึ% งนายจา้งใหแ้ก่ลูกจา้ง 

- โดยทั%วไปไม่มีการตรวจสุขภาพ 
- เบี
ยประกนันั
นอาจจะเป็นนายจา้งออกใหท้ั
งหมด หรือนายจา้งกบัลูกจา้งร่วมกนัออกก็ได ้
- การชาํระเบี
ยประกนัอาจชาํระเบี
ยเป็นรายเดือน ราย 6 เดือน หรือรายปีก็ได ้

หมายเหตุ ในกรณีนายจา้งและลูกจา้งช่วยกนัชาํระเบี
ยประกนัจะตอ้งมีลูกจา้งสมคัรทาํประกนัชีวิตอยา่งนอ้ย 75% 
ของจาํนวนลูกจา้งที%มีสิทธิทาํประกนัทั
งหมด 
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 - การเรียกร้องสิทธิตามกรมธรรมเ์ป็นหนา้ที%ของนายจา้งหรือผูถื้อกรมธรรม ์
 - การกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัขึ
นอยูก่บัปัจจยัคือ เงินเดือน  ตาํแหน่ง  อาชีพ 
 - การสิ
นสุดผลบงัคบัของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มคือ  

1. การวา่จา้งของพนกังานสิ
นสุดลง   
2. พนกังานสูญเสียคุณสมบติัในการเอาประกนั  
3. พนกังาน นายจา้งหยดุการชาํระเบี
ยประกนั 

 - มีการคืนเบี
ยประกนัชีวิต (Refund Premiums) จากประสบการณ์ (Experience) เนื%องจากมีการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนนอ้ยทาํใหเ้บี
ยประกนัภยัที%ควรชาํระลดนอ้ยลง 
 

18. การประกนัชีวติชนิดมเีงินปันผล และชนิดไม่มเีงินปันผล มลีกัษณะที�แตกต่างกนัคอื 
ก. ระยะเวลาของการชาํระเบี
ยแตกต่างกนั 
ข. ระยะเวลาคุม้ครองแตกต่างกนั 
ค. จาํนวนเงินเอาประกนัภยัแตกต่างกนั 
ง. อตัราเบี
ยประกนัภยัแตกต่างกนั 

ตอบข้อ ง.   ประกนัชีวติมี 2 ชนิด  
การประกนัชีวติแบ่งออกได ้เป็น 2 ชนิด 

 1. ชนิดไม่มีเงินปันผล 
 2. ชนิดมีเงินปันผล 
 

เงินปันผล คือ เงินที%จ ัดสรรมาจากส่วนเกินของเบี
 ยประกันจากการดําเนินงานของบริษัท บริษัทผู ้
รับประกนัจะจ่ายเงินปันผลให้แต่เฉพาะรายที%ไดมี้การตกลงกนัไวแ้ลว้เท่านั
น คือ จ่ายให้เฉพาะผูเ้อาประกนัที%ถือ
กรมธรรมช์นิดมีส่วนร่วมในเงินปันผลเท่านั
น 
 
19.บริษทัใช้หลกัเกณฑ์ใดจ่ายเงินปันผลสําหรับกรมธรรม์ประกนัภัยชนิดมเีงินปันผลแก่ 
ผู้เอาประกนัภัย 

ก. จ่ายใหทุ้กกรมธรรมห์ากปรากฏวา่ปีนั
นบริษทัมีผลกาํไร 
ข. จ่ายใหทุ้กกรมธรรม ์เพราะบริษทัไดจ้ดัสรรเงินส่วนนี
ไวแ้ลว้ 
ค. จ่ายใหก้บักรมธรรมที์%จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูง 
ง. จ่ายใหก้บักรมธรรมที์%ระบุไวต้ามเงื%อนไขกรมธรรม ์

ตอบข้อ ง.   ประกนัชีวติมี 2 ชนิด  ความหมายของเงินปันผล 
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20. การประกนัชีวติแบ่งออกเป็นกี�แบบตามการแบ่งขั-นพื-นฐาน 
ก. 2 แบบ คือ มีเงินปันผล ไม่มีเงินปันผล 
ข. 3 แบบ คือ สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม 
ค. 4 แบบ คือ ชั%วระยะเวลา ตลอดชีพ สะสมทรัพย ์แบบเงินไดป้ระจาํ 
ง. ถูกทั
งขอ้ ก. ข. และ ค. 

ตอบข้อ ค.  ประกนัชีวติมี 4 แบบพื-นฐาน ชั%วระยะเวลา ตลอดชีพ สะสมทรัพย ์แบบเงินไดป้ระจาํ 

 
21. ข้อต่อไปนี-ข้อใดเป็นลกัษณะของการประกนัชีวติแบบชั�วระยะเวลา 

ก. จ่ายเงินใหเ้มื%อสัญญาครบกาํหนด 
ข. จ่ายเงินใหเ้มื%อผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติภายในระยะเวลาที%กาํหนด 
ค. จ่ายเงินใหเ้มื%อสัญญาครบกาํหนดหรือผูเ้อาประกนัภยัชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ข.  การประกันชีวิตแบบชั�วระยะเวลา เป็นการประกนัชีวิตที%มีเงื%อนไขการจ่ายเงินเอาประกนัชีวิตให้แก่
ผูรั้บผลประโยชน์ เมื%อผูเ้อาประกนัชีวิตเสียชีวิตภายในกาํหนดระยะเวลา เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี เป็นตน้ เมื%อครบ
กาํหนดสัญญาและผูเ้อาประกนัชีวติยงัมีชีวติอยู ่สัญญาก็เป็นอนัสิ
นสุดลงไม่มีผลใดๆ ลกัษณะคลา้ยกบัการประกนั
วินาศภยั คือ เบี
 ยประกนัสูญเปล่าไม่มีมูลค่าเงินสดหรือเงินปันผล นอกจากนี
 ยงัสามารถแปลงเป็นแบบถาวรอื%นๆ 
ไดโ้ดยการไม่ตอ้งตรวจสุขภาพกนัใหม่ 
 เนื%องจากการประกนัชีวิตแบบนี
 ให้ความคุม้ครองเพียงอยา่งเดียว เบี
ยประกนัชีวิตจึงถูกที%สุดเมื%อเทียบกบั
การประกนัแบบอื%นๆเหมาะสาํหรับผูที้%ตอ้งการความคุม้ครองสูง แต่ความสามารถในการชาํระเบี
ยตํ%า 
 

22.การรับประกนัชีวติแบบใดที�บริษทัจะจ่ายจํานวนเงินเอาประกนัภัยให้แก่ผู◌้
เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกนัภัยเสียชีวติก่อนสัญญาครบกาํหนดหรือมชีีวติอยู่รอ
ดจนสัญญาครบกาํหนด 

ก. แบบสะสมทรัพย ์
ข. แบบชั%วระยะเวลา 20 ปี 
ค. แบบตลอดชีพ 
ง. แบบตลอดชีพ มีเงินปันผล 

ตอบข้อ ก.  การประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกนัชีวติที%บริษทัจะจ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัให้แก่ ผูเ้อา
ประกนัเมื%อมีชีวิตรอดจนครบกาํหนดสัญญาหรือจ่ายจาํนวนเงินเอาประกันให้แก่ผูรั้บประโยชน์ถ้าหากผูเ้อา
ประกนัเสียชีวิตภายในระยะเวลาที%กาํหนดการประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยจ์ะมีกาํหนดระยะเวลาคุม้ครองไว้
แน่นอน เช่น สะสมทรัพย1์0,15,20,30 เป็นตน้ 
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 ระยะเวลาการชาํระเบี
ยประกนั อาจจะกาํหนดให้ชาํระเบี
ยเท่ากบัอายุกรมธรรม์หรือนอ้ยกวา่ก็ไดเ้ช่นกนั 
กรมธรรมแ์บบสะสมทรัพย ์20 ปี ชาํระเบี
ย 20 ปี หรือกรมธรรมแ์บบสะสมทรัพย ์20 ปี ชาํระเบี
ยประกนั 14 ปี ก็
ได ้(แบบสะสมทรัพย2์0/14ปี) 
 

23.  ข้อใดต่อไปนี-เป็นประโยนช์ของการประกนัชีวติแบบตลอดชีพ 
ก. มีสิทธิกูเ้งินไดห้ลงัจากกรมธรรมมี์มูลค่าเงินสด 
ข. มีอตัราเบี
ยประกนัภยัตํ%ากวา่แบบสะสมทรัพย ์
ค. เป็นการใหค้วามคุม้ครองระยะยาว 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ง.  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการประกนัชีวิตที%มีระยะเวลาคุม้ครองตลอดชีวิตของผูเ้อาประกนั 
กล่าวคือ หากผูเ้อาประกนัชีวติเสียชีวติเมื%อใด บริษทัจะชดใชเ้งินเอาประกนัชีวติใหผู้รั้บประโยชน์ 

ขอบเขตของการคุม้ครอง จะไดค้วามคุม้ครองจนกระทั%งผูเ้อาประกนัชีวิต หรือผูเ้อาประกนัชีวิตอายุครบ 
100 ปี (บางบริษทั อาจจะกาํหนดไว ้96 ปี หรือ 99 ปี) ถา้ผูเ้อาประกนัชีวติอยูจ่นครบ 100 ปี              ผูรั้บประกนัจะ
ถือวา่ผูเ้อาประกนัไดเ้สียชีวติลง ผูรั้บประกนัก็จะจ่ายเงินเอาประกนัใหเ้ช่นกนั 

 

24.ผู้เอาประกนัภัยซื-อการประกนัชีวติพร้อมด้วยสัญญาเพิ�มเติมคุ้มครองเฉพาะการเสียชีวติจาก 
อบัุติเหตุ เมื�อผู้เอาประกนัภัยประสบอบัุติเหตุและได้รับบาดเจ็บแต่มไิด้เสีย ผู้เอาประกนัภัยจะได้รับ 
จํานวนเงิน 

ก. ไดเ้ตม็จาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ข. ไดเ้ท่าจาํนวนที%จ่ายจริงเพื%อการศึกษา แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนเงินเอาประก◌ันภยัอุบติัเหตุ 
ค. ไดส้องเท่าของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ง. ไม่ไดจ้าํนวนเงินเอาประกนัภยัเลย เพราะมิไดเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุ 

ตอบข้อ ง.   
สัญญาเพิ�มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ 
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25.ผู้เอาประกนัภัยได้ทาํประกนัชีวติและซื-อสัญญาเพิ�มเติมคุ้มครองการเสียชีวติและสูญเสียอวยัวะ 
จากอบัุติเหตุ เมื�อผู้เอาประกนัภัยประสบอบัุติเหตุทาํให้สูญเสียขาทั-ง 2 ข้าง และอกี 5  
วนัต่อมากเ็สียชีวติ ดังนั-นบริษทัจะจ่ายเงินใก้ผู้รับประโยชน์เป็นจํานวนเงินเท่าใด 

ก. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ข. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัและจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ค. จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยัและ2เท่าของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุเนื%องจากถา้ผูเ้อาประกนัภยั

สูญเสียอวยัวะ ตั
งแต่ 2 แห่งขึ
นไปก็จะไดจ้าํนวนเงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ 
อีกทั
งผูเ้อาประกนัภยัก็มาเสียชีวติจากอุบติัเหตุดงันั
นบริษทัจะตอ้งจ่าย2เท่าของจาํนวน 

       เงินเอาประกนัภยัอุบติัเหตุรวมกบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ง.  จ่ายจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

ตอบข้อ ข.  ลกัษณะสําคัญของสัญญาเพิ�มเติมหมวดอุบัติเหตุ 
 

26. นาย ก. ได้ซื-อสัญญาเพิ�มเติมหลายแบบแนบกบัสัญญาประกนัชีวติ ต่อมารายได้ของนาย ก. ลดลง  
นาย ก.  
 
จึงได้ยกเลกิสัญญาเพิ�มเติมบางแบบที�คดิว่าไม่จําเป็นออกเพื�อที�จะสามารถชําระเบี-ยประกนัภัยต่อไปไ

ด้ตลอด ท่านเห็นว่า นาย ก. จะสามารถยกเลกิสัญญาเพิ�มเติมแบบดังกล่าวได้หรือไม่  
ก. ได ้เนื%องจากบริษทัประกนัชีวติมีสัญญาเพิ%มเติมใหเ้ลือกหลายแบบ 
ข. ได ้โดยการงดชาํระเบี
ยประกนัภยัสัญญาเพิ%มเติมแบบดงักล่าวในงวดต่อไป 
ค. ไม่ได ้เพราะบร◌ิษทัจะมีแบบการประกนัชีวิตและสัญญาเพิ%มเติมสาํเร็จรูปอยูแ่ลว้ 
ง. ไม่ได ้เพราะกฏระเบียบของบริษทัหา้มไว ้

ตอบข้อ ข.  ลกัษณะสําคัญของสัญญาเพิ�มเติม 
     

27. สัญญาประกนัภัยอบัุติเหตุและทุพพลภาพ จะสิ-นสุดความคุ้มครองเมื�อใด 
ก. ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ
นเชิงถาวรและไดรั้บเงินค่าชดเชยการทุพพล ภาพไปแลว้ 
ข. ผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ60 ปีบริบูรณ์ หรือตามเงื%อนไขที%ระบุไวใ้นกรมธรรม ์
ค. ขาดชาํระเบี
ยประกนัอุบติัเหตุและทุพพลภาพ 
ง. ถูกทั
งขอ้ ก. ข. และค. 

ตอบข้อ ง.  ลกัษณะสําคัญของสัญญาเพิ�มเติมสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุและทุพพลภาพ 
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28.การพจิารณารับประกนัชีวติของผู้ขอเอาประกนัภัยบริษทัประกนัชีวติจะพจิารณาปัจจัยอะไรบ้าง 
ก. นิสัยและพฤติกรรมส่วนตวั 
ข. ประวติัสุขภาพ 
ค. สภาวะแวดลอ้มความเป็นอยูแ่ละฐานะการเงิน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ง.  แนวทางในการพจิารณารับประกนัชีวติ 
                . การพจิารณารับประกนัชีวติ 

บริษทัผูรั้บประกนัชีวติจะพิจารณาขอ้มูลจากใบคาํขอเอาประกนัภยั ใบแถลงสุขภาพของผูเ้อาประกนั แลว้
นาํมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณารับประกนัชีวิตเพื%อรักษาหลกัยุติธรรมในการร่วมมือกนัเสี%ยงภยัในหมู่ผูเ้อา
ประกนั 

 

บริษัทผู้เอาประกันจําแนกขนาดความเสี�ยงภัยของแต่ละบุคคลโดยทั�วไปที�ขอทําประกันชีวิตออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 

1. กลุ่มความเสี�ยภัยมาตรฐาน 
เป็นกลุ่มผูข้อเอาประกนัภยัที%มีความเสี%ยงภยัอยูใ่นเกณฑ์ปกติ  ทั
งดา้นสุขภาพและมีอาชีพไม่เสี%ยงภยั  ซึ% ง

สามารถรับประกนัภยัในอตัราเบี
ยประกนัภยัปกติ  ผูข้อเอาประกนัภยัส่วนใหญ่ประมาณ 95%จะถูกจดัในกลุ่ม
ความเสี%ยงภยันี
  

2. กลุ่มเสี�ยงภัยตํ�ากว่ามาตรฐาน 
เป็นกลุ่มผูข้อเอาประกนัภยัที%มีความเสี%ยงภยัสูงกวา่เกณฑ์ปกติ  อนัเนื%องมาจากปัญหาดา้นสุขภาพ  ปัญหา

ทั%วไปที%ไม่เกี%ยวกบัสุขภาพ หรือทั
งสองดา้นร่วมกนั ซึ% งกลุ่มความเสี%ยงภยันี
 จะมีการจดัแบ่งระดบัของความเสี%ยงภยั
ที%สูงกวา่ปกติเป็นหลายระดบั โดยผูข้อเอาประกนัภยัจะตอ้งเสียเบี
ยประกนัภยัเพิ%มพิเศษเป็นอตัรามากนอ้ยเท่าใด 
หรือมีเงื%อนไขพิเศษเพิ%มอยา่งใดแลว้แต่ระดบัความเสี%ยงภยันั
นๆ  ผูข้อเอาประกนัภยัที%จดัอยูใ่นกลุ่มความเสี%ยงภยันี

มีประมาณ 4% ของผูส้มคัรขอเอาประกนัภยัทั
งหมด 

3. กลุ่มเสี�ยงภัยที�ไม่สามารถเอาประกนัภัยได้ 
เป็นกลุ่มผูข้อเอาประกนัภยัที%มีความเสี%ยงภยัสูงมากจนบริษทัไม่สามารถรับประกนัภยัไดบ้ริษทัจะปฏิเสธ

การรับประกนั สําหรับผูที้%ถูกประเมินความเสี%ยงภยัอยู่ในกลุ่มนี
 ซึ% งมีประมาณ 1% ของผูส้มคัรขอเอาประกัน
ทั
งหมด 
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29. อาชีพของผู้เอาประกนัภัยที�แตกต่างจะมผีลต่อการพจิารณารับประกนัชีวติของบริษทัหรือไม่ 
ก. ไม่มีผล เพราะการพิจารณารับประกนัชีวติขึ
นอยูก่บัสุขภาพของผูเ้อาประกนัภยั 
ข. มีผล เพราะอาชีพบางอาชีพมีความเสี%ยงภยัสูง 
ค. มีผล ถา้มีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัสูง 
ง. ไม่มีผลต่อการพิจารณารับประกนัภยั 

ตอบข้อ ข.   อาชีพที�มีความเสี�ยงภัย ต่อการพจิารณารับประกนั 
 

30. ข้อใดตรงกบัความหมายของการพจิารณารับประกนัชีวติมากที�สุด 
ก. การตกลงรับประกนัชีวติผูข้อเอาประกนัภยั 
ข. การตรวจสุขภาพผูข้อเอาประกนัภยั 
ค. การตรวจสอบประวติัผูข้อเอาประกนัภยั 
ง. การพิจารณาผูข้อเอาประกนัภยัตามสภาพความเสี%ยงภยั 

ตอบข้อ ง.    

31 .บริษทัไม่ต้องจ่ายเงินเอาประกนัภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์กรณผู้ีเอาประกนัภัยทาํอตัตวินิบาตด้วยใจ
สมคัรภายในเวลาเท่าไร  
 ก. กรมธรรมป์ระเภทสามญั 2 ปี ประเภทอุตสาหกรรม 1 ปี 
 ข. กรมธรรมป์ระเภทตรวจสุขภาพ 2 ปี ประเภทไม่ตรวจสุขภาพ 1 ปี 
 ค. กรมธรรมทุ์กประเภท 1 ปี 
 ง. กรมธรรมทุ์กประเภท 2 ปี 
ตอบข้อ ค.  ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายจาํนวนเงนิใช้ให้ 

 ภายใตเ้งื%อนไขของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในกรณีที%ผูเ้อาประกนัเสียชีวิตบริษทัประกนัชีวิตจะจ่ายจาํนวน
เงินใชใ้หแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ยกเวน้ 2 กรณีตามมาตรา 895 
 มาตรา 895 บญัญติัวา่ เมื%อใดจะตอ้งใชจ้าํนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ%ง คนหนึ%งคนใด ท่านวา่ผูรั้บ
ประกนัภยัจาํตอ้งใชเ้งินนั
นในเมื%อมรณภยัอนันั
นเกิดขึ
น เวน้แต่ 
 1.บุคคลผูน้ั
นไดก้ระทาํอตัวนิิบาตกรรมดว้ยใจสมคัรภายในปีหนึ%งนบัแต่วนัทาํสัญญา  
 2.บุคคลผูน้ั
นถูกผูรั้บประโยชน์ ฆ่าตายโดยเจตนา 
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32.ผู้เอาประกนัภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษทัประกนัภัยจะจ่าย  
 ก. ไม่ตอ้งจ่ายเงินใดๆตามสัญญา 
 ข. จ่ายเงินเอาประกนัภยั แก่กองมรดกผูเ้อาประกนัภยั 
 ค. คืนเงินไถ่ถอนกรมธรรม ์แก่ทายาทผูเ้อาประกนัภยั 
 ง. คืนเบี
ยประกนัภยั แก่ทายาทผูเ้อาประกนัภยั 
ตอบข้อ ค.   บริษทัไม่คุม้ครองการที%ผูเ้อาประกนัถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาคือไม่จ่ายจาํนวนเงินเอา
ประกนัใหแ้ต่กฎหมายระบุวา่ ผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งคืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรมใ์หแ้ก่ผูเ้อาประกนั หรือใหแ้ก่
ทายาทของผูน้ั
น 
 

33. สัญญาประกนัภัยเกดิขึ-นเมื�อ 
 ก. ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บกรมธรรม ์
 ข. บริษทัออกกรมธรรมใ์ห้ 
 ค. ผูเ้อาประกนัภยัชาํระเบี
ยประกนัภยั 
 ง. บริษทัตกลงรับประกนัภยั แมมิ้ไดมี้ลายลกัษณ์อกัษร 
ตอบข้อ ง.   สัญญาจะเกิดขึ
นทนัทีเมื%อผูรั้บประกนัภยัตอบตกลงรับประกนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้กรมธรรมอ์อก
เสียก่อนเพราะกรมธรรม์เป็นเพียงเอกสารที%มีเนื
อความตามสัญญาเท่านั
น กรมธรรม์อาจจะออกในวนัที%สัญญา
เกิดขึ
นหรือหลงัวนัที%สัญญาเกิดขึ
นก็ได้ทั
งนี
 เพราะสัญญาประกนัภยัเป็นสัญญาไม่มีแบบคือไม่จาํเป็นตอ้งเป็น
หนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที%ดงันั
นสัญญาซื
อขายอสังหาริมทรัพย ์ดงันั
นเมื%อผูรั้บประกนัตอบตก
ลงรับประกนัก็ถือวา่สัญญาเกิดขึ
นทนัทีส่วนการออกกรมธรรมเ์ป็นสิ%งที%เกิดขึ
นหลงัสัญญา 

 
34 .สัญญาประกนัภัยมบุีคคลที�เกี�ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คอื     
 ก. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัและผูช้าํระเบี
ยประกนัภยั 
 ข. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัและตวัแทนนายหนา้ประกนัภยั 
 ค. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้ยประกนัภยัและผูข้อเอาประกนัภยั 
 ง. ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัและผูรั้บประโยชน์ 
ตอบข้อ ง.  บุคคลเกี�ยวข้องในสัญญาประกนัชีวติ 
 1. ผู้รับประกนัคือ คู่สัญญาฝ่ายซึ% งตกลงจะใชค้่าสินไหมทดแทนหรือใชเ้งินจาํนวนหนึ%งให ้
 2. ผู้เอาประกนัคือ คู่สัญญาฝ่ายซึ% งตกลงจะส่งเบี
ยประกนั 
 3. ผู้รับผลประโยชน์คือ บุคคลผูจ้ะพึงไดรั้บค่าสินไหมทดแทนหรือจาํนวนเงินใชใ้ห้ผูเ้อาประกนัและผูรั้บ
ผลประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ นั%นคือถ้าไม่ใส่ชื%อผูรั้บผลประโยชน์ก็หมายถึงผูเ้อาประกนัเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์เองและตามกฎหมายผูรั้บผลประโยชน์จะเป็นใครก็ไดแ้ละจะใส่ชื%อผูรั้บผลประโยชน์มากกวา่1คนก็
ไดเ้ช่นกนั 
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 คําพพิากษาฎกีาที� 2447/2516 ไม่มีกฎหมายใดจาํกดัสิทธิผูเ้อาประกนัวา่จะระบุใครเป็นผูรั้บผลประโยชน์
ไม่ไดบ้า้งแมบุ้คคลภายนอกที%ไม่ใช่ญาติผูเ้อาประกนัก็อาจถูกระบุเป็นผูรั้บผลประโยชน์ได ้
 

35.นาย แสงเอาประกนัชีวิตตนเองไว้ โดยให้นายสุขและนายสิน เป็นผู้รับประโยชน์คนละครึ�ง ต่อมา
ปรากฏว่านายสุข ถึงแก่ความตายก่อนนายแสง นายแสงมิได้บริษัทขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงผู้รับ
ประโยชน์ เมื�อนายแสงตาย บริษทัต้องจ่ายเงินเอาประกนัชีวติอย่างไร   
  ก. จ่ายใหน้ายสินทั
งหมด  
 ข. จ่ายใหน้ายสินครึ% งหนึ%ง อีกครึ% งหนึ%งจ่ายใหท้ายาทของนายสุข 
 ค. จ่ายใหน้ายสินครึ% งหนึ%ง อีกครึ% งหนึ%งจ่ายใหท้ายาทนายแสง 
 ง. จ่ายไดท้ั
ง 3 กรณี ขึ
นอยูก่บับริษทัเลือกจ่ายใหเ้กิดความรวดเร็วและสะดวก 
ตอบข้อ ก.   กรณีผูรั้บประโยชน์เสียชีวติก่อนผูเ้อาประกนัภยัโดยไม่มีการแจง้เปลี%ยน หากต่อมาผูเ้อาประกนัภยั
เสียชีวติ  ระบุผูรั้บประโยชน์หลายคน เงินเอาประกนัตกแก่ผูรั้บประโยชน์ที%ยงัมีชีวติอยู ่
 

36.สามทีาํประกนัชีวติภรรยาไว้ ต่อมาสามไีด้หย่าขาดกบัภรรยา แต่กย็งัคงชําระเบี-ยประกนัภัยจน
ครบกาํหนสัญญา โดยมไิด้แจ้งข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัการหย่าร้างให้บริษทัทราบ เมื�อบริษทัทราบความ
จริงในภายหลงัจะปฏเิสธการใช้จํานวนเงินตามสัญญาได้หรือไม่  
 ก.ไดเ้พราะส่วนไดเ้สียหมดไปในระหวา่งสัญญา 
 ข. ไดโ้ดยคืนเบี
ยประกนัภยัทั
งหมดใหส้ามี 
 ค. ไม่ไดเ้พราะถือวา่สามีมีส่วนไดเ้สียในเหตุที%เอาประกนัภยัแต่เริ%มแรก 
 ง. ไม่ไดเ้พราะบริษทัละเลยไม่สอบสวนจนล่วงเลยไปจนครบกาํหนดอายสุัญญา 
ตอบข้อ ค.   เวลาที%ตอ้งมีส่วนไดเ้สีย ผูเ้อาประกนัมีส่วนไดเ้สียในขณะทาํสัญญา แต่ส่วนไดเ้สียหมดไดใ้นระหวา่ง
อายสุัญญา ก็ไม่ทาํใหผู้รั้บประกนัภยัพน้จากความรับผดิในการที%จะตอ้งชดใชจ้าํนวนเงินเอาประกนั 
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37.สามจีะเอาประกนัชีวติภรรยาที�ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกนั โดยสามีเป็นผู้ชําระเบี-ยประกนัภัย และ
เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยได้หรือไม่  
 ก. ไม่ได ้เพราะสามีไม่มีส่วนไดเ้สียในชีวติของภรรยา 
 ข. ไม่ได ้เนื%องจากภรรยาไม่ไดเ้ป็นผูช้าํระเบี
ยประกนัภยั 
 ค. ไม่ได ้ตอ้งใหภ้รรยาเป็นผูรั้บประโยชน์เองจึงจะทาํให้ 
 ง. ได ้เพราะสามีมีส่วนไดเ้สียในชีวติของภรรยา 
ตอบข้อ ง.   สามีและภรรยาเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการสมรส 
 

38. บุคคลที� ผู้ เอาประกันภัยระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ แล้วต่อมาภายหลังผู้เอา         
ประกนัภัยเองจะขอเปลี�ยนแปลงผู้รับประโยชน์เสียใหม่ จะกระทาํได้หรือไม่   
 ก. ไม่ได ้ถา้ตราบใดผูเ้อาประกนัภยัยงัไม่มอบกรมธรรมใ์หผู้รั้บประโยชน์และผูรั้บประโยชน์ยงัไม่ไดแ้จง้

เป็นหนงัสือใหผู้รั้บประกนัภยัทราบวา่จะถือเอาประโยชน์จากกรมธรรมน์ั
น 
 ข. ไม่ได ้ถา้ผูรั้บประโยชน์ไดรั้บมอบกรมธรรมแ์ลว้ และผูรั้บประโยชน์ไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหผู้รั้บ

ประกนัภยัทราบแลว้วา่จะถือเอาประโยชน์จากกรมธรรมน์ั
น 
 ค. ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูรั้บประกนัทราบ 
 ง. ได ้ถา้ผูรั้บประกนัภยัยนิยอม 
ตอบข้อ ง.   ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์มี2ชนิดคือ 
 1. ผูรั้บผลประโยชน์ที%อาจเปลี%ยนแปลงไดต้ามความตอ้งการของผูเ้อาประกนั 
 2. ผูรั้บผลประโยชน์ที%อาจเปลี%ยนแปลงได้นอกจากจะไดรั้บความยินยอมจากตวัผูรั้บผลประโยชน์นั
น
เสียก่อนเมื%อไดมี้การระบุตวัผูรั้บผลประโยชน์ไวใ้นกรมธรรมแ์ลว้ แมภ้ายหลงัความสัมพนัธ์ของผูเ้อาประกนัและ
ผูรั้บผลประโยชน์จะเปลี%ยนแปลงไปก็ตาม ผูรั้บประโยชน์ก็ยงัคงมีสิทธิไดรั้บเงินชดใช้ให้ตามกรมธรรม์ต่อไป
ตามเดิมไม่เปลี%ยนแปลงเวน้แต่จะมีการเปลี%ยนตวัผูรั้บประโยชน์ก่อนผูเ้อาประกนัถึงแก่ความตายเท่านั
น 
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39.น.ส.สุขใจได้ขอทําประกนัชีวิตและปกปิดความจริงในเรื�องอายุไว้โดยขณะทําสัญญาแถลงว่าอายุ
เพยีง 35 ปีซึ�งความจริงอายุ 40 ปีแล้วในกรณนีี-สภาพของสัญญาจะเป็น  
 ก. สัญญามีผลสมบูรณ์ หากอายแุทจ้ริงยงัอยูใ่นจาํกดัอตัราทางการคา้ปกติของบริษทั 
 ข. สัญญามีผลสมบูรณ์ หากผูเ้อาประกนัชีวติไดแ้จง้ความจริงใหบ้ริษทัทราบภายหลงั 
 ค. สัญญาตกเป็นโมฆียะและผูเ้อาประกนัชีวติขอลดเบี
ยประกนัภยัได ้
 ง. สัญญาตกเป็นโมฆะ 
ตอบข้อ ก. แถลงอายตุ ํ%ากวา่ความเป็นจริง ลดเงินเอาประกนัตามส่วน 
ฉะนั
นถา้มีการแจง้อายุนอ้ยกวา่ความจริงจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัรวมทั
งผลประโยชน์
ต่างๆ ที%จะตอ้งจ่ายให้ตามกรมธรรม์จะตอ้งลดลงมาตามส่วนโดยเทียบตามอตัราส่วนกบัเบี
ยประกนัที%ตอ้งชาํระ
ตามอายทีุ%ถูกตอ้ง 

 
40. ในกรมธรรม์ประกนัชีวติ ผู้เอาประกนัชีวติจะระบุผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ�งคนได้หรือไม่ 

ก. ได ้ถา้ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ข. ได ้
ค. ไม่ได ้
ง. ไม่ไดเ้ลย ยกเวน้ตอ้งมีหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอเป็นพิเศษต่อบริษทั 

ตอบข้อ ข. 
 

41.“ตัวแทนประกนัชีวติ” ตาม พระราชบัญญัติประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย             
พระราชบัญญัติประกนัชีวติ (ฉบับที�2) พ.ศ.2551 หมายถึง 

ก.  ผูซึ้% งชี
 ช่องทางหรือจดัการให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทั โดยกระทาํ         เพื%อบาํเน็จ
เนื%องจากการนั
น 

ข.  ผูซึ้% งบริษทัมอบหมายใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 
ค.  ผูซึ้% งจดัการใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 
ง.  ผูชี้
 ช่องใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัชีวติกบับริษทั 

ตอบข้อ ข.  ตัวแทนประกันชีวิต  คือ  ผูซึ้% งบริษทัมอบหมายให้ทาํการชกัชวนให้บุคคลทาํสัญญาประกนัชีวิตกบั
บริษทัฯ 
 นายหน้าประกันชีวิต  คือ  ผูซึ้% งชี
 ช่องหรือจัดการให้บุคคลทาํสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทโดยหวงั
บาํเหน็จกาการนั
นจากความหมายดงักล่าวแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างตวัแทนประกนัชีวิตกบันายหน้า
ประกนัชีวิต  คือตวัแทนประกนัชีวิตตอ้งอยู่ในสังกดับริษทัประกนัชีวิต  ส่วนนายหนา้ประกนัชีวิตไม่ตอ้งสังกดั
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บริษทันายหน้าประกันชีวิตจะหาลูกค้าส่งให้บริษทัไหนก็ได้  ถ้าบริษทันั
นเป็นบริษทัที%ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจประกนัชีวติในราชอาณาจกัร 
 ผูใ้ดจะกระทาํการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือนายหนา้ประกนัชีวิต ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน
เสียก่อน  ใบอนุญาตตวัแทนประกนัชีวตินั
นให้ระบุดว้ยวา่เป็นตวัแทนประกนัชีวติของบริษทัใด  
 

42. “เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย” ตาม พระราชบัญญตัิ
ประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัชีวติ (ฉบับที�2) พ.ศ.2551 หมายถงึ  

ก.  ผูรั้กษาการตาม พรบ. 
ข.  นายทะเบียน 
ค.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ง.  ถูกทั
งขอ้ ก. และ ข. 

ตอบข้อ ข. นายทะเบียน หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั หรือผูซึ้% งเลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมอบหมาย 

 

43.ตาม พรบ. ประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัชีวติ (ฉบับที�2)    พ.ศ.
2551 ได้กาํหนดคุณสมบัติในเรื�องของผุ้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติอย่างไร 

ก.  ตอ้งมีอาย ุ15 ปี 
ข.  ตอ้งมีอาย ุ18 ปี บริบูรณ์ 
ค.  บรรลุนิติภาวะ 
ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบข้อ ค.  
คุณสมบัติของผู้ของรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ  มีดังนี- 

 1. บรรลุนิติภาวะ 
 2. มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
 3. ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟั%นเฟือนไม่สมประกอบ 
 4. ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกในความผดิเกี%ยวกบัทรัพยที์%กระทาํโดยทุจริตเวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่5ปี
ก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 

5. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
6. ไม่เป็นนายหนา้ประกนัชีวติ 
7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตใน

ระยะเวลา5ปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
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8. ไดรั้บการศึกษาวิชาประกนัชีวิตจากสถาบนัการศึกษาที%นายทะเบียนประกาศกาํหนดหรือสอบความรู้
เกี%ยวกบัการประกนัชีวติไดต้ามหลกัสูตรและวธีิการที%นายทะเบียนประกาศกาํหนด (มาตรา 69) 

 
 

44.หากนายดาํ ถูกศาลพพิากษาจําคุกถึงที�สุดให้จําคุกในความผดิใดต่อไปนี- จะทาํให้ขาดคุณสมบัติใน
การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ  

ก.  ลกัทรัพย ์
ข.  ชิงทรัพย ์
ค.  ยกัยอกทรัพย ์
ง.   ถูกทุกขอ้ 

ตอบข้อ ง.  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตัวแทน 
 

45.ผู้มอีาํนาจเพกิถอนใบอนุญาตตัวแทนประกนัชีวติ คอื 
ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
ข.  นายทะเบียน 
ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบข้อ ข.  นายทะเบียน 
- มีอาํนาจประกาศกาํหนดใหบ้ริษทัปฏิบติัการในเรื%องต่อไปนี
  

1. การเก็บเบี
ยประกนัภยั 
2. การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี
 สินของบริษทั 
3. การประกนัต่อ 
4. การจาํแนกประเภทค่าใชจ่้าย 
5. อตัราเงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั  และเงื%อนไขในการจ่ายเงินนั
น 
6. อตัราค่าจา้งหรือบาํเหน็จสาํหรับตวัแทน  และนายหนา้ประกนัชีวติ 
7. แบบ ขนาดตวัอกัษร ภาษา ที%ใชข้อ้ความของหนงัสือมอบอาํนาจของบริษทัรวมทั
งเอกสารแสดง

การรับเงินของบริษทั 
8. การใหกู้ย้มืเงินโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 
9. การจ่ายเงินปันผลแก่ผูเ้อาประกนั 

- บริษทัตอ้งเปิดทาํการตามวนัเวลาที%นายทะเบียนประกาศ แต่ทั
งนี
จะเปิดทาํการเกินกวา่ที%กาํหนดก็ได ้   
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- กรมธรรมป์ระกนัภยัที%บริษทัออกรวมทั
งเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมต์อ้งเป็นไปตามแบบขอ้ความที%นาย
ทะเบียนไดใ้หค้วามเห็นชอบโดยอาจเปลี%ยนแบบและขอ้ความไดต้ามที%นายทะเบียนเห็นสมควรหรือบริษทัร้องขอ
นายทะเบียนจะสั%งเปลี%ยนแปลงเพิ%มเติมยกเลิกจะบางส่วนพร้อมทั
งหมดก็ได ้

- อตัราเบี
 ยประกนัภยัที%บริษทักาํหนดตอ้งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและเมื%อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื%อบริษทัร้องขอนายทะเบียนจะสั%งให้เปลี%ยนอตัรานั
นเสียใหม่ก็ได้โดยไม่กระทบกระเทือน
กรมธรรมป์ระกนัภยัในอตัราเก่า 

- การคาํนวณผลกาํไรของบริษัทเพื%อการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน 

- บริษทัตอ้งจดัทาํสมุดทะเบียน และสมุดบญัชีเกี%ยวกบัธุรกิจของบริษทัตามแบบ และรายการ       ที%นาย
ทะเบียนกาํหนดและเก็บรักษาไวที้%สาํนกังานของบริษทัไม่นอ้ยกวา่10ปีนบัแต่วนัที%ลงรายการครั
 ง     สุดทา้ย 

- บริษทัตอ้งส่งรายงานประจาํปีแสดงฐานะทางการเงินและกิจการของบริษทัต่อนายทะเบียน 
- เมื%อบริษทัใดประสงคจ์ะเลิกกิจการใหแ้จง้ความประสงคต่์อนายทะเบียน 
- นายทะเบียนเป็นผูก้าํหนดหลกัสูตรและวธีิสอบความรู้เกี%ยวกบัการประกนัชีวติ 
- ยื%นคาํขอต่ออายใุบอนุญาตต่อนายทะเบียน 
- มีอาํนาจสั�งเพกิถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกนัชีวติ 
- หนงัสือมอบอาํนาจของบริษทัให้ตวัแทนประกนัชีวิตรับเบี
ยประกนัภยัและทาํสัญญาประกนัชีวิต ให้ทาํ

ตามแบบที%นายทะเบียนกาํหนด 
- คาํขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบคาํขอต่อใบอนุญาต หนงัสือแสดงความตอ้งการ หนงัสือแสดงความ

ยนิยอมและใบอนุญาตตวัแทน หรือนายหนา้ใหท้าํตามแบบที%นายทะเบียนกาํหนด 
- ผูใ้ดจะทาํการเป็นตวัแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกนัชีวิตต้องได้รับอนุญาตจาก            นาย

ทะเบียน 
 

46.ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติต้องมวีุฒิการศึกษาระดับใด 
ก.  จบมธัยมศึกษา 3 
ข.  จบมธัยมศึกษา 6 
ค.  จบอุดมศึกษา 
ง.  ตาม พรบ. ประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ%มเติม โดยพระราชบญัญติัประกนัชีวติ     (ฉบบัที%2) 

พ.ศ.2551 ไม่ไดก้าํหนดวฒิุการศึกษาไว ้
ตอบข้อ ง.   คุณสมบัติของตัวแทนประกนัชีวติ 
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47.ผู้ใดเป็นผู้กาํหนดแบบคาํขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ  
ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข.  ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ค.  อธิบดีกรมการประกนัภยั 
ง.  นายทะเบียน 

ตอบข้อ ง.    
 

48.ตัวแทนที�ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวติ และได้ยื�นคาํขอต่ออายุใบอนุญาตในปีที� 3 นาย
ทะเบียนจะออกใบอนุญาตในคราวต่อไปจะมกีาํหนดอายุกี�ปี   

ก.  สองปี 
ข.  สามปี 
ค. สี%ปี 
ง. หา้ปี 

ตอบข้อ ง.   ต่ออายุใบอนุญาตครั-งที� 3 ค่าใช้จ่าย 800 บาท อายุใบอนุญาต 5 ปี 
 

49.นางแดง อายุ 18 ปี ได้ทาํการสมรสกบันายดํา อายุ 18 ปี ถูกต้องตามกฎหมายจะขอรับใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกนัชีวติได้หรือไม่   

ก.  ได ้ถา้นายทะเบียนอนุญาต 
ข.  ได ้เพราะบรรลุนิติภาวะทางกฎหมาย 
ค.  ไม่ได ้เพราะยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ง.  ไม่ได ้ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

ตอบข้อ ข.   บรรลุนิติภาวะคือ อายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือสมรสแล้วเมื�อครบ 17 ปี 
 
 
 
 
 



เอกสารนี
 ใชส้าํหรับการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวติภายในบริษทัฯเท่านั
น 23

50.ตัวแทนประกนัชีวติที�ประสงค์จะยื�นขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื�นคาํขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน     สิ-น
อายุกี�วนัหรือกี�เดือน  

ก.  15  วนั 
ข. 20  วนั 
ค. 30  วนั 
ง.  2    เดือน 

ตอบข้อ ง.   ใบอนุญาตตวัแทนประกนัชีวิตให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วนัที%ออกใบอนุญาตแต่ถ้าประสงค์จะขอต่อ    
ใบอนุญาตให้ยื%นขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในกําหนด 2 เดือนก่อนใบอนุญาตสิ
นสุด โดยผู ้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตอ้งมีหนงัสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมเพิ%มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยั หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที%สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนด 

อย่างไรก็ดีหากมีการต่อใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกนัและได้ยื%นคาํขอต่ออายุใบอนุญาตต่อไปใน
กรณีนี
 ใบอนุญาตที%ออกใหค้ราวต่อไปใหมี้อายคุรั
 งละ 5 ปี 

 


