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คาํนาํ 
 

คูมอืเตรียมสอบใบอนญุาตตวัแทนประกันชวีติน้ี   เปนฉบับปรับปรุงใหม  ที่มีการเรียบเรียงเน้ือหาใหกระชับ เปน
ปจจุบัน โดย เนนประเด็นสําคัญๆในแตละหมวดวิชา ไมวาจะเปนหมวดจรรยาบรรณ  ซึ่งเปนภาคบังคับที่ตอง
ผาน หมวดความรูทั่วไปเก่ียวกับประกันชีวิต   หมวดประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย   และหมวด
พระราชบัญญัติฯ   ทั้งน้ี   เพือใหงายตอการอานทบทวน  และ ทําความเขาใจ โดย มีแนวตัวอยางขอสอบในแต
ละหัวขอใหฝกฝน  ทดลองทํา  ซึ่งจะชวยใหคุนเคยกับลักษณะคําถาม คําตอบ   ที่เปนตัวเลือก  นอกจากน้ี    
ยังเปนการทดสอบความรู  ความเขาใจ ของตนเองในเบื้องตน   อันถือเปนการตรวจสอบและประเมิน ความ
พรอมของตนเอง กอนที่จะเขาสอบจริงดวย  
ฝายพัฒนาตัวแทน หวังเปนอยางย่ิงวา คูมือฉบับน้ี จะมีสวนชวยเสริมสราง ความรู  ความม่ันใจในการสอบ
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งถือเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญของการเปนตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ  และหาก
ทานใดตองการฝกฝนความแมนยํา และความชํานาญในทําขอสอบ   การวิเคราะหคําถาม   เพือให ไดคําตอบที่
ถูกตอง    ฝายพัฒนาตัวแทน  ขอแนะนําใหทานใชคูมือเลมน้ี ควบคูไปกับฉบับ  คลังขอสอบ  ซึ่งจะชวยในการ
ฝกฝน ซักซอม ใหเกิดความคุนชินในการทําขอสอบ   และเรียนรูคําตอบที่ถูกตอง อันจะชวยใหทานสามารถสอบ
ผานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
                             ฝายพัฒนาตัวแทน  
                                                                            (Premier Academy) 
                                                                                                   มกราคม 2561 
 
 
 
 

 
 

 
“The difference between the impossible and the possible lies in a man’s determination” 

ความแตกตางระหวางความเปนไปได กบั ความเปนไปไมได อยูทีค่วามมุงมัน่ของคน    
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กฎเกณฑการสอบใบอนญุาตเปนตวัแทนประกนัชวีติ 
 
ขอสอบประกอบดวย 2 สวน  4 หมวดวชิา 
สวนที ่1 
   หมวดที ่1  จรรยาบรรณตวัแทน  10 ขอ     ขอละ 2  คะแนน  
   
 
สวนที ่2 
หมวดที ่2  ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ   20 ขอ ขอละ  2  คะแนน 
หมวดที ่3  ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 10 ขอ ขอละ  2  คะแนน 
หมวดที ่4  พระราชบญัญตัฯิ    10 ขอ ขอละ  2  คะแนน 

 
 
 

รวมขอสอบทัง้หมดจาํนวน 50 ขอ คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 
สวนที ่1  ในหมวดท่ี 1 วิชาจรรยาบรรณ ตองได ไมตํ่ากวา 70 %   
(อยางนอยไมตํ่ากวา 14 คะแนน) 
 
สวนที ่2   ใน 3 หมวดวิชาท่ีเหลือตองได ไมตํ่ากวา 60 %  
(อยางนอยไมตํ่ากวา 48 คะแนน)   

ผานทัง้ 2 สวน จงึจะสอบผานใบอนญุาตตวัแทน 
 

วตัถปุระสงค 
 เพือใหมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาท่ีตองใช ในการสอบท้ังหมด 4 หมวดวิชา  และ
สามารถผานการสอบใบอนุญาตตวัแทนประกันชีวติ 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที   คะแนนเต็ม  คะแนน เกณฑ์ผ่าน  

ส่วนที   คะแนนเต็ม  คะแนน  เกณฑ์ผ่าน %  
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จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชวีติ 
 

1. มีความซือสัตยสุจริตตอผูเอาประกันภัย บริษัทและเพือนรวมอาชีพ 
 

2. ใหบริการท่ีดีอยางสม่ําเสมอ และช้ีแจงใหผูเอาประกันทราบถึงสิทธิและ
หนาท่ี  เพือรักษา ผลประโยชนของผูเอาประกัน 

 

3. รักษาความลับอันมิควรเปดเผยของผูเอาประกันภัย  และของบริษัทตอ
บุคคลภายนอก 

 

4. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนท่ีเปนสาระสําคัญเพือการ
พิจารณารับประกันภัย หรือเพือความสมบูรณแหงกรมธรรม 

 

5. ไมเสนอแนะผูขอเอาประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระ
เบ้ียประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงือนไขแหงกรมธรรม 

 

6. ไมลดหรือเสนอท่ีจะลดคาบําเหน็จ เพือเปนแรงจูงใจใหเอาประกันภัย 
 

7. ไมแนะนําใหผูเอาประกนัภัยสละกรมธรรมเดิมเพือทําสัญญาใหม หากทําใหผู
เอาประกันภัยเสียประโยชน 

 

8. ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนประกันชีวิต หรือบริษัทอืน 
 

9. หม่ันศึกษาหาความรู ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 

10.  ประพฤติอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ท้ังธํารงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี  และ
คุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาณ 
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จรรยาบรรณขอที่ 1 
 มีความซอืสตัยสุจรติตอผูเอาประกันภยั บรษิัทและเพอืนรวมอาชพี 

การเปนตัวแทนประกันชีวิตตองมีความซือสัตยสุจริต ไมหลอกลวง เพอืใหฝายหน่ึงฝายใด ไดประโยชนสิ่ง
ที่ไมควรได ตองช้ีแจงผลประโยชน และขอยกเวนของกรมธรรมใหผูเอาประกันภัยทราบโดยไมปกปด เพือใหผูเอา
ประกันภัยทําประกันชีวิตตรงตามความตองการ 

 

ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ1 
1. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตไดขายประกันชีวิตใหนาง ข. และ นาง ข. ตกลงทําประกันชีวิต จึงไดกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเอาประกันชีวิต พอนาย ก. กลับบานจึงไปตรวจความเรียบรอยในใบคําขอน้ัน ปรากฏวา 
นาง ข. ลืมลงชือในใบคําขอเอาประกันชีวิต นาย ก. จึงตัดสินใจลงชือแทน เพือยืนใบคําขอทําประกันชีวิตใน
วันรุงข้ึน ถามวา นาย ก. สามารถลงชือแทน นาง ข.ไดหรือไม 

ก. นาย ก. สามารถลงชือแทนนาง ข. ไดเพือรักษาผลประโยชนผูเอา  ประกันภัย 
ข. นาย ก. สามารถลงชือแทนนาง ข. ได เพราะผูเอาประกันภัยตกลงทําประกันชีวิตแลว 
ค. นาย ก. ไมสามารถลงชือแทนนาง ข. ได นอกจากจะผิดกฎหมาย  แลว ยังผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกัน

ชีวิต 
ง. นาย ก. ไมสามารถลงชือแทนนาง ข. ได เพราะผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต แตไมผิดกฎหมาย 

 

2. นาย ก. และ นาย ข. เปนเพือนกัน และมีอาชีพเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หน่ึง จํากัด วันหน่ึงนาย ก. 
ไดขายประกันชีวิตใหกับ นาย ค. และก็ทราบมาวานาย ข. ก็เสนอขายประกันชีวิตใหกับ นาย ค. ดวย แตแบบ
ประกันชีวิตที่นาย ข. เสนอขายไมเหมาะสมกับนาย ค. นาย ก. ควรจะปฏิบัติอยางไร 

ก. เลิกความคิดที่จะขายประกันชีวิตใหกับนาย ค. เพราะความเปนเพือน 
ข. เลิกความคิดที่จะขายประกันชีวิตใหกับนาย ค. เพราะมีอาชีพเดียวกัน 
ค. ขายประกันชีวิตใหกับนาย ค. โดยเลือกแบบที่คิดวาเหมาะสม 
ง. ขายประกันชีวิตใหกับนาย ค. โดยเลือกแบบที่คิดวาเหมาะสม และแนะนํา 

  นาย ค. วาควรพิจารณาเลือกแบบการประกันชีวิตตามความตองการของตนเอง 
 

3. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแหงหน่ึง มีความสามารถในการหาประกันชีวิตไดตรง
ตามเปาหมายของบริษัทเปนประจําและตอเนืองมาโดยตลอดจนไดชือวาเปนตัวแทนดีเดนของบริษัททุกป แตแลว
เหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดก็เกิดข้ึน นาย ก. ประสบอุบัติเหตุตองนอนรักษาตัวอยูเกือบ 2 เดือน ทําให ไม
สามารถออกไปหาประกันภัยได ภรรยานาย ก. ซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิต เกรงวาสามีจะเสียงานและไมประสงค
จะใหผูทําประกันภัยตองรอนานเพราะขาดการติดตอ จึงไดขอรายชือผูที่สนใจจะทําประกันภัยจากสามี และไดชวย
หาประกันภัยใหกับสามีซึ่งนอนปวย จนกระทั่งสามีหายและออกหาประกันภัยไดตามปกติ ทานคิดวาการกระทํา
ของสามีและภรรยาคูน้ีเปนอยางไร 

ก. ไมมีความซือสัตยตอผูเอาประกันภัย และเพือนรวมอาชีพ 
ข. ไมมีความซือสัตยตอบริษัทประกันภัย 
ค. ไมมีความซือสัตยตอบริษัทประกันภัย เพือนรวมอาชีพและผูเอาประกันภัย 
ง. ไมมีความซือสัตยตอเพือนรวมอาชีพ 

เฉลยจรรยาบรรณขอที1่:  1.ค    2.ง 3. ค 
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จรรยาบรรณขอที่ 2 
 ใหบรกิารทีด่อียางสมํา่เสมอ และชีแ้จงใหผูเอาประกันทราบถึงสทิธแิละ  หนาที่  เพอืรกัษา ผลประโยชน

ของผูเอาประกัน 
 เนืองจากสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาระยะยาว ฉะน้ันการบริการหลังการขายเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 
โดยเฉพาะการใหคําแนะนําเรืองหนาที่การชําระเบี้ย การเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพือมิใหผูเอาประกันภัยเสีย
ผลประโยชน  
 

ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ2 
1.นาย ก. เปนผูเอาประกันภัย ซึ่งกรมธรรมไดถึงกําหนดวันชําระเบี้ยประกันภัยตามที่ไดระบุไว ในกรมธรรมแลว 
จึงได โทรศัพทไปบอก นาย ข. ผูเปนตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเคยมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนประจําใหมาเก็บเบี้ย
ประกันภัย และนาย ข. ตกลงรับวาจะมาเก็บเบี้ยประกันภัยในวันรุงข้ึน แต นาย ข. ไมได ไปตามนัด ถามวา นาย 
ข. ผิดจรรยาบรรณ หรือไม 

ก. ไมผิด เพราะไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย และไมขาดความรับผิดชอบเรืองการบริการ 
ข. ผิด เพราะแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบในเรืองการบริการ 
ค. ไมผิด เพราะ นาย ข. ไมได โกหก ตั้งใจไปแตเผอิญลืม 
ง. ผิด เพราะทําใหผูเอาประกันภัยเสียผลประโยชน เนืองจากทําใหกรมธรรมขาดผลบังคับ 

 

2.นางสาว ก. ไดทําประกันชีวิตตามคําชักชวนของนาย ข. ซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแหงหน่ึงมาเปน
ระยะเวลาหน่ึง แตไมไดรับการบริการที่ดีจากนาย ข. จึงได ไปปรึกษากับนาย ค. ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทประกัน
ชีวิตอีกแหงหน่ึง โดยนาย ค. ไดแนะนําใหนางสาว ก. ยกเลิกกรมธรรมที่ทําไวกับบริษัทเดิมแลวมาทําประกันชีวิต
กับบริษัทใหมที่นาย ค. เปนตัวแทนประกันชีวิตอยู และไดเสนอที่จะใหบริการที่ดี ทานคิดวาขอใดถูกตองที่สุด 

ก. การกระทําของนาย ข. ผิดจรรยาบรรณ 
ข. การกระทําของนาย ค. ไมผิดจรรยาบรรณ 
ค. การกระทําของนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ 
ง. การกระทําของนาย ข. และ นาย ค. ผิดจรรยาบรรณ 

 

3. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ ่ง มีผลงานเพิ่มขึ ้นทุกป เพราะนาย ก. มี
ความสามารถอธิบายถึงประโยชนของการประกันชีวิต และสิทธิประโยชนที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับจากการทํา
ประกันชีวิตกับทั้งยังเปนผูติดตามใหบริการแกผูเอาประกันภัยอยางสมํ่าเสมอ เพราะนาย ก. มีหลักในการทํางาน
ที่วา เงินคืองานบันดาลสุข การรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัยเปนหนาที่ที่สําคัญของการเปนตัวแทน
ประกันชีวิตที่ดี นาย ก. จะกระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูเอาประกันภัย โดยแจงทางสถานพยาบาลใหทําเอกสาร
การเบิกจายเงินใหเต็มที่ตามสิทธิในสัญญาประกันภัย ทานคิดวานาย ก. 

ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี สมควรยึดถือเปนตัวอยาง 
ข. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี แตไมสมควรยึดถือเปนตัวอยาง 
ค. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดี เพราะชวยรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 
ง. เปนตัวแทนประกันชีวิตที่ไมดี สมควรที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 

เฉลยจรรยาบรรณขอที2่:  1.ข  2.ง  3.ง   
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จรรยาบรรณขอที่ 3 
 รักษาความลบัอนัมคิวรเปดเผยของผูเอาประกันภยั  และของบรษิัทตอบคุคลภายนอก 

 ตัวอยางเชน การที่ตัวแทนประกันชีวิตทราบวาผูเอาประกันภัยปวยเปนโรคติดตอและนําไปเปดเผยแกคน
อืน อาจทําใหเกิดความเสียหายหรือเสียผลประโยชนตอผูเอาประกัน และทําใหเกิดความไมไววางใจในตัวแทน
ประกันชีวิตซึ่งจะสงผลกระทบตอภาพพจนของตัวแทนประกันชีวิต 
 
ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ3 
1. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดชักชวน นาย ข. ทําประกันชีวิต และนาย ข. ไดระบุใหภรรยานอยเปนผูรับ
ผลประโยชนตามกรมธรรม นาย ก. ไดนําเรืองนี้ ไปเลาใหพี่สาวของตน ซึ่งเปนภรรยาหลวง นาย ข. ฟง นาย ก. 
กระทําผิดจรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะ นาย ก. นําความลับของ นาย ข. ไปเลาใหพี่สาวฟง 
ข. ไมผิด เพราะ นาย ก. พูดความจริงที่พึงเปดเผยกับผูที่เก่ียวของได 
ค.  ผิด เพราะ นาย ก. ไมซือสัตยกับ นาย ข. 
ง.  ผิด เพราะ นาย ก. นําเรืองซึ่งไดรับรูมาจากใบคําขอเอาประกันชีวิตของ นาย ข. ไปเปดเผยตอบุคคลอืน 

 
2.นาย ก. และ นาย ข. เปนตัวแทนประกันชีวิตบริษัทแหงหน่ึง ซึ่งมีความขัดแยงกันในเรืองตําแหนงงาน ตอมา 
นาย ก. ไดเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตใหกับ นางสาว ค. และ นางสาว ค. ไดบอกวาไดซื้อกรมธรรมตามคํา
ชักชวนของ นาย ข. แลว และทราบเรืองความขัดแยงจาก นาย ข.และ นาย ก. กลัว นางสาว ค. จะเขาใจผิดฟง
ความขางเดียว จึงไดเลาเรืองความขัดแยงกันใหทราบ จากการกระทําของ นาย ก. และ นาย ข. ทานคิดวาการ
กระทําของ นาย ก.และ นาย ข. ผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. นาย ก. ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะเปนการพูดความจริงใหกับ นางสาว ค. ไดเขาใจ 
ข. นาย ข. ผิดจรรยาบรรณ เพราะนําความลับอันไมควรเปดเผยของบริษัทมาเปดเผยให นางสาว ค. ไดทราบ 
ค. นาย ก. และ นาย ข. ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะ เปนการนําเรืองสวนตัวของตนเองมาเปดเผยใหนางสาว 

ค. ไดทราบ 
ง. นาย ก. และ นาย ข. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ นําความลับอันไมควรเปดเผยมาเปดเผยใหนางสาว ค. ได

ทราบ 
 
3.นาย ก. ไดขอทําประกันชีวิตผานนาย ข. ตัวแทนประกันชีวิต แตบริษัทประกันชีวิตไมรับ เนืองจากปวยเปนโรค
รายแรง นาย ข. ไดบอกเรืองน้ีตอบุคคลภายนอกทราบ ทานวานาย ข. ผิดหลักจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะนาย ก. ไมไดเปนผูเอาประกันภัย 
ข. ไมผิด เพราะเปนความจริง หากเฝาดูใกลชิดก็รูวาเปนโรครายแรง 
ค.  ผิด เพราะทําใหนาย ก. เปนที่รังเกียจตอผู ใกลชิด 
ง.   ผิด เพราะเปดเผยความลับของผูเอาประกัน 

เฉลยจรรยาบรรณขอที่ 3 :  1.ง 2.ค 3.ก 
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จรรยาบรรณขอที่ 4 
 เปดเผยขอความจรงิของผูเอาประกันภยัในสวนทีเ่ปนสาระสาํคญัเพือการพิจารณารบัประกันภยั หรอืเพอื

ความสมบรูณแหงกรมธรรม 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบวาตองกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตใหตรงตาม

ความจริงในสวนที่เปนสาระสําคัญเพือการพิจารณารับประกันภัย หรือเพือความสมบูรณแหงกรมธรรมประกันภัย 
 

 
ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ4 
1.ขอใดที่ตัวแทนประกันชีวิตไมตองเปดเผยขอความจริงเก่ียวกับผูเอาประกันภัย 
บริษัทไดทราบ  

ก. อาชีพและรายได 
ข. ประวัติเคยตองโทษจําคุก 
ค. การถูกปฏิเสธหรือถูกเลือนการรับประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตอืน 
ง. ประวัติการเจ็บปวยของบิดามารดา 

 
2. นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตไดชักชวนใหนาย ข. ทําประกันชีวิต ซึ่งนาย ข. เคยเปนตํารวจมากอนแตใน
ขณะที่ทําประกันชีวิต นาย ข. มีอาชีพเปดรานขายเครืองเขียน นาย ก. ก็ไมไดแจงเรืองน้ีใหกับบริษัททราบ ทําให
บริษัทรับประกันชีวิตนาย ข. ในอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน การกระทําของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณหรือไม 
     ก. ไมผิด เพราะไมใชสาระสําคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
     ข. ไมผิด เพราะการแถลงเรืองอาชีพจะทําใหบริษัทเพิ่มเบี้ยประกันภัย   
     เทาน้ันไมถึงกับไมรับประกันภัย 
     ค. ผิด เพราะเปนสาระสําคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
     ง.  ผิด เพราะการแถลงเรืองอาชีพทําใหบริษัทเพิ่มเบี้ยประกันภัย 
 
3.ในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต ขอที่ใหเปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
เพือการพิจารณาการรับประกันภัย หรือเพือความสมบูรณแหงกรมธรรมน้ัน คําวา ในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
หมายถึง 
     ก.  ทุกเรืองที่เก่ียวกับผูเอาประกันภัย 
     ข.  ทุกเรืองที่มีตามในใบคําขอ 
     ค.  ทุกเรืองที่ตัวแทนประกันชีวิตทราบ 
     ง.  ทุกเรืองที่บริษัททราบ 
เฉลยจรรยาบรรณขอที่ 4 : 1.ข  2.ก 3.ข 
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จรรยาบรรณขอที่ 5 
 ไมเสนอแนะผูขอเอาประกันภยัทาํประกนัภัยเกินความสามารถในการชําระเบีย้ประกันภยั หรือเสนอขาย

นอกเหนอืเงอืนไขแหงกรมธรรม 
 การทําประกันชีวิตเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย จะทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถชําระ
เบี้ยไดตลอด ดั้งน้ันตัวแทนที่ดีควรแนะนําผูเอาประกันภัยใหจัดสรรรายไดเพือทําประกันชีวิตไดอยางเหมาะสม  
 

 
ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ5 
1.นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตไดชักชวนใหนาย ข. ซึ่งเปนเพือนสนิทที่เพิ่งไดรับมรดกมา 3 ลานบาท ใหทํา
ประกันชีวิตโดยชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังเดียว เปนจํานวนเงิน 8 แสนบาท และใหภรรยาและบุตรเปนผูรับ
ผลประโยชนจาก นาย ก. กระทําเชนน้ี ผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะนาย ก. หวังดีกับนาย ข. ถาใหนาย ข. เก็บเงินไวอาจใชเงินหมด 
ข. ไมผิด เพราะนาย ข. สามารถชําระเบี้ยประกันภัยได และยังเหลือเงินอีกมากพอสมควรไว ใชจาย 
ค. ผิด เพราะนาย ก. แนะนําใหนาย ข. ชําระเบี้ยประกันภัยเกินความสามารถ 
ง. ผิด เพราะนาย ก. แนะนําใหนาย ข. ชําระเบี้ยประกันภัยมากเกินไป ควรใหชําระเปนรายปแทน 

 

2.นาย ก. มีรายไดจํานวนเงินเดือนละ 9,000 บาท แตนาย ข. ซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิตเห็นวานาย ค. ซึ่งเปน
บิดาของนาย ก. เปนเศรษฐีพันลาน จึงไปพบกับนาย ค. เพือเสนอนําประกันชีวิตใหกับนาย ก. โดยมีคาเบี้ย
ประกันปละ 100,000 บาท ซึ่งมากกวารายไดทั้งปของนาย ก. ดังน้ี นาย ข. ผิดตอจรรยาบรรณตัวแทนหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะนาย ก. สามารถขอเงินจากนาย ค. ได 
ข. ไมผิด เพราะนาย ค. เปนผูชําระเบี้ยประกันภัยให 
ค. ไมผิด เพราะนาย ข. เห็นวาจะเปนการกระตุนใหนาย ก. ทํางานมากข้ึน 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 

3.นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตแหงหน่ึงไดชักชวนใหนาย ข. ซึ่งมีอาชีพรับราชการทําประกันชีวิตพรอมทัง้
สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาล โดยบอกแกนาย ข. วาเมือเจ็บปวยจะสามารถเบิกคารักษาพยาบาลทั้งจาก
บริษัทและหนวยงานของรัฐที่นาย ข. ทํางาน นับตั้งแตวันที่สัญญาเพิ่มเติมเร่ิมมีผลบังคับ ทานจงพิจารณาวา 
นาย ก. ประพฤติผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะเสนอแบบการประกันชีวิตที่ตรงตามความตองการของผูเอาประกันภัย 
ข. ไมผิด เพราะผูเอาประกันภัยตองศึกษาแบบการประกันชีวิตที่ตองการดวยตนเอง 
ค. ผิด เพราะจะทําใหผูเอาประกันภัยไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยในอนาคตได 
 ง. ผิด เพราะเสนอขายนอกเหนือเงือนไขแหงกรมธรรม 

เฉลยจรรยาบรรณขอที่ 5:  1.ข  2.ข  3.ง 
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จรรยาบรรณขอที่ 6 
 ไมลดหรือเสนอทีจ่ะลดคาบําเหน็จ เพอืเปนแรงจงูใจใหเอาประกนัภัย 

 

ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ6 
1.นาย ช.ชาง เปนตัวแทนประกันชีวิต ไดชักชวนนาย ฉ.ฉ่ิง ทําประกันชีวิต และเพือเปนการจูงใจใหนาย ฉ.ฉิ่ง ทํา
ประกันชีวิต รวมทั้งใหชวยชักชวนเพือนๆ ใหทําประกันชีวิตกับตนดวย นาย ช.ชาง จึงไดเสนอที่จะใหสรอยคอ
ทองคํามูลคาสองสลึงแกนาย ฉ.ฉิ่ง เปนประเดิมและจะใหทองแกนาย ฉ.ฉิ่ง เปนของกํานัลอีก หากนาย ฉ.ฉิ่ง 
สามารถชักชวนใหเพือนๆ มาทําประกันชีวิตผานตน โดยทองที่จะไดรับจะมีมูลคาขึ้นอยูกับจํานวนเงินเอาประกัน
ชีวิต จากการกระทําดังกลาวของนาย ช.ชาง ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนทานคิดวาขอใดเปนคําตอบที่ถูกตอง 

ก. นาย ช.ชาง ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะเปนกลยุทธทางการตลาดเพือจูงใจใหมีการทําประกันชีวิตกับตนมาก
ข้ึน 

ข. นาย ช.ชาง ไมผิดจรรยาบรรณ เพราะไมไดเสนอลดเบี้ยประกันภัย 
ค. นาย ช.ชาง ผิดจรรยาบรรณ เพราะการเสนอใหทองคําเพือเปนการจูงใจใหทําประกันชีวิตถือเปนรูปแบบ

หน่ึงของการลดคาบําเหน็จฯ เพือจูงใจใหทําประกันชีวิต 
ง. ทั้งนาย ช.ชาง และนาย ฉ.ฉ่ิง ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต 
 

2.นาย ก. ตองการทําประกันชีวิตเพือเปนหลักใหแกบุตรจํานวน 2 คน แตนาย ก.มีเงินไมเพียงพอกับคาเบี้ย
ประกันภัย นาย ก.จึงขอรองใหนาย ข.ลดเบี้ยประกันภัยให โดย นาย ข.ไมไดเปนผูรองขอ ดังน้ีหากทานเปนนาย 
ข.ทานจะทําอยางไร 

ก. ขาพเจาจะรับทําประกันภัยโดยลดคาบําเหน็จให 
ข. ขาพเจาจะใหนาย ก.หาเงินคาเบี้ยประกันภัยมาใหครบ 
ค. ขาพเจาจะใหนาย ข.ทําหนังสือยืนยันวาขาพเจามิไดเปนผูชักจูงใหทําประกันภัยโดยลดคาบําเหน็จใหแลว

จึงจะทําประกันภัยให 
ง. ขาพเจาจะไมทําประกันภัยใหเพราะเปนการผิดจรรยาบรรณ 

 

3.นาย ก. ไดกูเงินจํานวนหน่ึงจากนาย ข. ตอมานาย ข. ซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแหงหน่ึง
เห็นวา นาย ก. เปนคนขยันขันแข็ง มีมานะอดทนในการประกอบอาชีพ เกิดความรูสึกชอบในนิสัยดังกลาว จึงไม
คิดดอกเบี้ยเงินกูจาก นาย ก. และไดแนะนําให นาย ก. นําดอกเบี้ยเงินกูที่ ไมตองจายใหตนน้ันไปซื้อการประกัน
ชีวิตกับบริษัทที่ตนเปนตัวแทนอยู ทานคิดวา นาย ข. ทําผิดจรรยาบรรณหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะไมลดคาบําเหน็จเพือจูงใจใหทําประกันชีวิต 
ข. ผิด เนืองจากเปนการเสนอลดคาบําเหน็จ เพือจูงใจใหทําประกันชีวิต 
ค. ผิด เพราะ นาย ข. นําเงินไปชําระเบี้ยประกันภัยแทน นาย ก. 
ง.  ผิด เพราะอาจทําใหกรมธรรมขาดผลบังคับ ถาหากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย 

เฉลยจรรยาบรรณขอที่ 6:  1.ค  2.ง 3.ก  
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จรรยาบรรณขอที่ 7 
 ไมแนะนาํใหผูเอาประกนัภัยสละกรมธรรมเดิมเพอืทําสญัญาใหม หากทาํใหผูเอาประกันภยัเสียประโยชน 

 ตัวแทนประกันชีวิต ตองไมชักชวนแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเดิมซึ่งมีผลบังคับแลว
(เวนคืนกรมธรรม)หรือแปลงกรมธรรมเปนมูลคาใชเงินสําเร็จหรือขยายระยะเวลา เพือมาซื้อกรมธรรมฉบับใหม 
เพราะอาจทําใหผูเอาประกันภัยเสียผลประโยชน  
 

ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ7 
1.นางสาว ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแหงหนึ่ง ไดชักชวนนาย ข. ทําประกันชีวิต นาย ข. ไดตกลงทําประกัน
ชีวิต และเขียนใบคําขอเอาประกันชีวิตดวยความเปนจริง และลงชือในใบคําขอฯ เปนที่เรียบรอยแลว ในวันรุ งขึ้นนางสาว 
ก. ไดเขาบริษัทเพือนําใบคําขอฯ และเบ้ียประกันภัยงวดแรกของนาย ข. มาสง ปรากฏวา บริษัทไดออกแบบการประกัน
ชีวิตแบบใหมซึ่งนาสนใจกวา นางสาว ก. จึงกลับไปหานาย ข. ใหมและแนะนําใหนาย ข. เปลี่ยนแบบการประกันชีวิตเปน
แบบใหม การกระทําดังน้ี ถือวาเปนการผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม 

ก. ไมผิด เพราะกรมธรรมของนาย ข. ยังไมออก จึงยังถือวาไมเปนการยกเลิกกรมธรรมเกาเพือซื้อกรมธรรมใหม 
ข. ผิด เพราะเปนการยกเลิกกรมธรรมเกาเพือซื้อใหม 
ค. ผิด เพราะจุดประสงคของนาย ข. ตองการซื้อกรมธรรมแบบเดิม 
ง. ไมผิด เพราะเปนการยกเลิกกรมธรรมเกาเพือซื้อใหมแตผูเอาประกันภัยไมไดเสียผลประโยชน 

 

2.นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หน่ึง จํากัด ตอมานาย ข. ไดชักชวนใหยายบริษัทประกันชีวิตมาเปน
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท สอง จํากัด และ นาย ก. ไดแนะนําผู เอาประกันภัยของบริษัท หนึ ่ง จํากัด ให
ยกเลิกกรมธรรมเดิม เพือทําสัญญาประกันชีวิตใหมกับบริษัท สอง จํากัด จงพิจารณาขอความขางลางนี้ ขอใด
ถูกตอง 

ก. การกระทําของนาย ก. เชนน้ีไมถูกตอง เพราะผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 
ข. นาย ก. กระทําเชนน้ีถูกตอง เพราะเปนการชวยใหบริษัท สอง จํากัด ขยายธุรกิจไดดีข้ึน 
ค. การกระทําของนาย ก. เชนน้ีไมถูกตอง เพราะทําใหผูเอาประกันภัยของบริษัท หน่ึง จํากัด เสีย

ผลประโยชน 
ง  ถูกทั้งขอ ก. และ ค. 

 

3.นายสมชาย ไดทําประกันชีวิตไวกับ บริษัท ก. จํากัด ตอมานายสมชาย ไดสนิทสนมกับนางสาวสมศรีซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิต
ของบริษัท ส. จํากัด เพือจะเอาอกเอาใจนางสาวสมศรี ซึ่งนายสมชาย ทราบจากการบอกเลาของนางสาวสมศรี วาเดิมเคยเปน
ตัวแทนฯ ของบริษัท ก. แตไดยายมาอยูบริษัท ส. เพราะบริษัท ก. มีระบบการบริหารงานไมดี นายสมชายจึงบอกนางสาวสมศรี วา
จะเลิกกรมธรรมเดิมและทําใหมกับบริษัทท่ีนางสาวสมศรีเปนตัวแทนฯ ซ่ึงนางสาวสมศรี ก็รับไปดําเนินการใหดวยความยินดีเพราะ
ตนเองก็กําลังตองการเปาหมายยอดขายจากการกระทําดังกลาวขางตน ทานคิดวาขอใดเปนการสรุปท่ีถูกตองท่ีสุด 

ก. นางสาวสมศรี ไมผิดจรรยาบรรณตัวแทนฯ เพราะไมไดเปนผูริเร่ิมชักชวนใหนายสมชายเลิกกรมธรรมเดิม 
เปนความตองการของนายสมชายเอง 

ข. นางสาวสมศรี ผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต เพราะไมไดอธิบายใหผูทําประกันชีวิตเขาใจวาจะเสีย
ประโยชนหากละทิ้งกรมธรรมเดิม 

ค. นางสาวสมศรี ผิดจรรยาบรรณฯ เพราะกลาวรายทับถมบริษัทประกันภัยอืน 
ง.  นางสาวสมศรี ผิดจรรยาบรรณฯ เพราะกลาวรายทับถมบริษัทประกันภัยอืน และรวมทั้งไมไดปฏิบัติ

หนาที่ของการเปนตัวแทนประกันชีวิตที่ดีที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะตองใหคําแนะนําที่ถูกตองใหผู
เอาประกันภัยอยาละทิ้งกรมธรรมเดิมอันจะทําใหตองเสียประโยชนในการทําประกันชีวิต 

เฉลยจรรยาบรรณขอที่ 7: 1.ก  2.ง 3.ง  
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จรรยาบรรณขอที่ 8 

 ไมกลาวใหรายทบัถมตวัแทนประกนัชวีติ หรอืบรษิทัอนื 
 ตัวแทนประกันชีวิตตองไมกลาวพาดพิงถึงบริษัทประกันชีวิตอืน ตัวแทนประกันชีวิตทานอืน สินคาแบบ
ประกันของบริษัทอืน รวมถึงการเปรียบเทียบบริษัท ในทางช้ีนําเพือประโยชนของตน 
 

ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ8 
1.ปจจุบันขอมูลขาวสารของธุรกิจประกันชีวิตมีปริมาณมากและทันกับสถานการณมากกวาในอดีตมาก ทุกคน
สามารถรับรูถึงสภาพธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตไดจากสือ ซึ่งเปนสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต 
ตัวแทนประกันชีวิตได ใชขอมูลขาวสารน้ีมาเปนปจจัยในการหาประกันภัย ดวยการเปรียบเทียบฐานะการเงิน 
รายได กับบริษัทอืน โดยใหลูกคา สําคัญผิดในฐานะการเงินของบริษัทอืน ทานเห็นวาการใชขอมูลขาวสาร 
ดังกลาวของตัวแทนประกันชีวิต ถูกตองหรือไมอยางไร 

ก. ถูกตอง เพราะเปนความสามารถของตัวแทนประกันชีวิตที่รูจักใชขอมูลใหเปนประโยชน 
ข. ถูกตอง เพราะในการแขงขันจําเปนตองใหขอมูลขาวสารแกลูกคาเพือการตัดสินใจ 
ค. ถูกตอง เพราะขอมูลขาวสารเหลาน้ีเปนขอมูลเปดเผยใครๆ ก็สามารถนําไปใช ได 
ง. ผิดทุกขอ 

 

2.นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หน่ึง จํากัด นาย ก. ไดชักชวนให นาย ข. ทําประกันชีวิตกับตน โดย
บอกวา บริษัท หน่ึง จํากัด น้ันมีฐานะการเงินที่ม่ันคง มีทรัพยสินมากกวาบริษัทประกันภัยอืนๆ และเมือ
เปรียบเทียบกับบริษัทประกันชีวิตทั้งระบบแลว บริษัท หน่ึง จํากัด มีโอกาสที่จะลมละลายนอยที่สุด ซึ่งก็คือเปน
บริษัทที่ดีที่สุดน่ันเอง การกระทําเชนน้ี เปนการผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. ผิด เพราะเปนการกลาวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอืน 
ข. ผิด เพราะเอาความลับของบริษัทมาเปดเผย 
ค. ไมผิด เพราะไมไดกลาวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอืน 
ง. ไมผิด เพราะคนเราทุกคนมีสิทธิพูดภายในกรอบของกฎหมาย 

 
3 .นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หน่ึง จํากัดได ไปขายประกันชีวิตใหกับนางสาว ข. ปรากฏวานางสาว ข. เลา
ใหฟงวา นาย ค. ซึ่งเปนตัวแทนฯ ของบริษัท สอง จํากัด ไดมาติดตอขายประกันชีวิตใหกับตนและบอกวา นาย ก. ไมนา
ไววางใจ ชอบนําเบ้ียประกันชีวิตไปใช โดยไมนําสงบริษัท นาย ก. ควรจะทําอยางไร 

ก. ถาไมไดเปนเชนน้ันจริง ก็ไมควรเดือดรอน 
ข. แบบน้ีตองนําเรืองไมดีของนาย ค. เลาใหนางสาว ข. ฟงบางเปนการแกแคน 
ค. แจงตํารวจจับนาย ค. ขอหาหมิ่นประมาท 
ง. ชี้แจงเรืองจริงแกนางสาว ข. โดยไมตองพูดพาดพงิถึงนาย ค. และใหนางสาว ข. ตัดสินใจเอง 

เฉลยจรรยาบรรณขอที่ 8:  1.ง  2.ค 3. ง 
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จรรยาบรรณขอที่ 9 
 หมัน่ศึกษาหาความรู ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยูเสมอ 

 การศึกษาหาความรูเพิ่มเตมิเปนการพัฒนาตนเอง ทําใหตัวแทนผูน้ันไดรับประโยชน และก็จะเปนผลดีตอลูกคาและ
ธุรกิจประกันภัยโดยรวมดวย การเรียนรูท้ังเรืองการประกันภัยโดยตรงและเรืองๆอืน ท่ีไมเก่ียวของกับการประกันภัยเปนเรืองท่ี
สามารถทําได ถาตัวแทนผูน้ันบริหารเวลาและไมทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน 
 
ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ9 
1.นาย ก. และ นาย ข. นอกจากจะเปนเพือนกันแลว ยังเปนตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเดียวกันดวย ตอมา นาย ก. ทราบวา 
นาย ข. ได ไปเรียนหลักสูตรเก่ียวกับหลักการประกันชีวิตเพิ่มเติม ซ่ึงไมไดเก่ียวกับการขายประกันชีวิตเลย เมือพบปะกัน นาย 
ก. จึงไดตอวา นาย ข. ท่ีเสียเวลาในการเรียนหลักสูตรดังกลาว ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเรียน 2 สัปดาหเต็ม เพราะนอกจาก
จะเสียเวลาในการทํามาหากินแลวยังไมตรงกับวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตท่ีตองเนนเรืองการขายเปนหลัก จงพิจารณา
ขอความขางลางน้ีวาขอใดถูกตองมากท่ีสุด 

ก. การกระทําของ นาย ข. น้ัน สมควร เพราะถือวาตัวแทนประกันชีวิตท่ีดีน้ัน ตองหมั่นศึกษาหาความรู ในวิชาชีพ
เพิ่มเตมิอยูเสมอ 

ข. การกระทําของ นาย ข. น้ันไมสมควรเอาเยี่ยงอยาง เพราะเสียเวลาในการทํามาหากิน ซ่ึงขัดจรรยาบรรณและ
ศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 

ค. การกระทําของ นาย ข. น้ันไมถูกตอง เพราะนอกจากจะทําให ไมมีเวลาในการใหบริการลูกคาแลว หลักสูตรท่ีเรียนก็
ไมตรงกับความตองการของตัวแทนประกันชีวิตท่ีเนนเรืองการขายเปนหลัก 

ง. การกระทําของ นาย ข. น้ัน ถูกตอง เพราะเปนสิทธิของนาย ข. ท่ีจะไปเรียนหรือทําอะไรก็ไดตราบใดท่ีไมทําใหผูเอา
ประกันภัยเสียผลประโยชน 

 
2.นาย ก. มีอาชีพเปนตัวแทนประกันชีวิตมานานเกือบ 40 ป เปนผูท่ีมีความรู ในเรืองหลักการประกันชีวิต เทคนิคการขายและ
ความรูรอบตัวเปนอยางดีกับท้ังขยันเขารับการอบรมเปนประจํา นาย ก. สามารถใหคําแนะนําในเรืองการประกันชีวิต และวิธีการ
ขายแกเพือนตัวแทนประกันชีวิตท่ีมาขอคําปรึกษาได จนเปนท่ีชืนชมและยกยองในหมูตัวแทนประกันชีวิตดวยกัน แตมีอยูเรือง
หน่ึงท่ีนาย ก. มักจะหลีกเลี่ยงไมยอมศึกษาหรือเขารับการอบรม คือ เรืองคอมพิวเตอรเพราะนาย ก. มเีหตุผลวาอายมุากแลว
คอมพิวเตอรเปนเรืองยากและไมมีความจําเปนตองใช ทานคิดวาความคิดของนาย ก.เปนอยางไร 

ก. ความรูเรืองคอมพิวเตอรไมเก่ียวกับวิชาชีพการเปนตัวแทนประกันชีวิต 
ข. เรียนแลวไมรูเรืองเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 
ค. เปนเรืองไกลตัว สิ่งท่ีจําเปนตองรูคือวิชาการประกันภัยและเทคนิคใหม ๆ เก่ียวกับการขยายตลาด 
ง.  ผิดทุกขอ 

 
3.นางสาวชบา เปนตัวแทนประกันชีวิต นางสาวชบา เห็นวาการเปนตัวแทนขายประกันชีวิตตองพูดเกงดวยจึงจะสามารถจูงใจ
ลูกคาได จึงไดชักชวนนางสาวสรอยทอง ไปสมัครเรียนท่ีโรงเรียนฝกพูดแตนางสาวสรอยทอง ไมสนใจโดยมองวาไมจําเปนและ
เสียเวลา นางสาวชบา จึงไปสมัครเรียนโดยลําพังจนไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิและมีทักษะท่ีดีขึ้น จงพิจารณาวา
ขอความขางลางน้ีขอใดถูกตองท่ีสุด 

ก. นางสาวชบา ควรสนใจวิชาการประกันภัยและรายละเอียดตาง ๆ ในกรมธรรมมากกวาเพือประโยชนในการอธิบายใหผู
เอาประกันภัยเขาใจ 

ข. นางสาวชบา ควรเนนเฉพาะการศึกษารายละเอียดกรมธรรมและเทคนิคการขาย เพือเปนตัวแทนขายประกันชีวิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ค.  นางสาวชบา มีความคิดถูกตอง เพราะการเปนตัวแทนฯ ตองใชท้ังศาสตรและศิลปตัวแทนฯจึงตองหมั่นศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ท้ังความรูทางวิชาการประกันชีวิตและความรูอืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ง.  นางสาวสรอยทอง ถูกตอง เพราะตัวแทนประกันชีวิตตองเนนสนใจในเรืองเทคนิคการขาย 
 
เฉลยจรรยาบรรณขอที ่9:  1ก  2.ค  3.ค 4.ง   
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จรรยาบรรณขอที่ 10 
 ประพฤตอิยูในศลีธรรมประเพณอีนัดีงาม ทัง้ธํารงไวซึง่เกียรต ิศกัดิศ์ร ี และคณุธรรมแหงอาชวีปฏญิาณ 
 

ตัวอยางขอสอบ จรรยาบรรณ ขอ10 
1.นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตซึ่งบริการลูกคาของตนเองดีมาก แตนาย ก. มีนิสัยเจาชู และมี ภรรยาหลายคน 
พฤติกรรมของนาย ก. น้ีผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 

ก. ผิด เพราะไมไดประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
ข. ไมผิด เพราะนาย ก. ยังใหบริการที่ดีแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ 
ค. ไมผิด เพราะเรืองงานและเรืองสวนตัวตองแยกออกจากกัน 
ง. ผิด เพราะเมือมีพฤติกรรมเชนน้ี ก็จะมีคาใชจายมาก อาจเปนผลกอใหเกิดการทุจริตในเรืองเงินได 

 

2.นาย ก. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท หน่ึง จํากัด นาย ข. เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท สอง จํากัด 
นาย ก. และนาย ข. ได ไปขายประกันชีวิตให นาง ค. เหมือนกัน นาง ค. ตกลงใจที่จะซื้อประกันชีวิตกับ นาย ข. 
อยูแลว นาย ก. ทราบเรืองจึงไดเสนอขายประกันชีวิตให นาง ค. ดวยการใหของแถม ถา นาง ค. ซื้อประกันชีวิต
กับตน ถามวาการกระทําของ นาย ก. ผิดหรือถูกจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต 

ก. ผิด เพราะนาย ก. ไมประพฤติตนอยูในคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญญาณ 
ข. ถูก เพราะ เปนการแขงขันในดานการขาย 
ค. ถูก เพราะ เปนความสมัครใจซื้อของ นาง ค.เอง 
ง. ไมมีขอใดถูก 
 

4. การ “ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม” ถูกกําหนดใหเปนขอหน่ึงในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต ใน
ขอตอไปน้ีทานคิดวาอะไรคือเหตุผลท่ีถูกตองและสําคัญท่ีสุดในการกําหนดจรรยาบรรณดังกลาว 

ก. เพือใหตัวแทนตั้งอยูในคุณธรรมและปลอดจากภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

ข. เพือใหตัวแทนมีภาพพจนท่ีดี เปนท่ีนาเชือถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป ทําใหมีโอกาสในการหาลูกคาไดมากขึ้น 
ค. เพราะการประกันภัยเปนการขาย " คํามั่นสัญญา " ในอนาคต ความเชือมั่นไววางใจในตัวแทน เนืองจากตัวแทน

เปนผูตั้งมั่นในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม จึงเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะทําใหตัวแทนกาวหนาในอาชีพ 
ง. ท่ีกลาวมาเปนเหตุผลท่ีถูกตองทุกขอ 

เฉลยจรรยาบรรณขอที่ 10:  1.ก  2.ก 3. ง 
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ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ 
 
ประกันชีวติ  หมายถึง  การรวมกลุมกันเพือ เฉลีย่ภัย  อันเนืองมาจาก การเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  การเกิด
อุบัติเหตุที่ทําใหตองพิการ  และการเจ็บปวยที่ทําใหตองมีคารักษาพยาบาล รวมถึงการสูญเสียรายไดยามชรา 
ประโยชนของการประกันชีวิต 
1.การใหความคุมครอง  

ความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึนในอนาคต เมือเกิดเหตุแลวความเสียหายก็จะรุนแรงทั้งตอจิตใจและเกิดความ
เดือดรอนทางดานการเงิน ทั้งน้ีการประกันชีวิตเปนการบรรเทาความเดือดรอนทางดานการเงินที่อาจเกิดข้ึนกับ
ตนเองและครอบครัว 
2.การออมทรพัย 

ความเสี่ยงในดานการสูญเสียรายได ในยามชราภาพน้ี เราสามารถเตรียมเพือไมใหเกิดผลกระทบหรือเกิด
ผลกระทบนอยกวาที่เราไมไดเตรียมตัวไว ได 
3.การลดภาษเีงินได 

ประโยชนของประกันชีวิตคือ การนําเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระมาเปนคาใชจายเพือการลดหยอนภาษี ซึ่งมี
เงือนไขดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.การลดภาระของสงัคม  
5.แหลงเงนิออมในการพฒันาประเทศ 
 

สญัญาประกันชวีติ 
    คือ สัญญาซึ่งบุคคลหน่ึงตกลงจะชดใชเงินจํานวนหน่ึงใหแกผูเอาประกัน  หรือ ผูรับประโยชน หรือ 
ทายาทของเขา  เมือผูเอาประกัน หรือ ผูที่ถูกเอาประกันไดเสียชีวิตลง  โดยจะมีกําหนดระยะเวลาของสัญญา 
หรือ ไมมีกําหนดระยะเวลาของสัญญาก็ได  แลวแตจะตกลงกัน  หรือ จนกวาผูเอาประกันภัย หรือ ผูที่ถูกเอา
ประกันชีวิตไวยังคงทรงชีพอยูจนครบกําหนดสัญญา  และในการน้ีผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงิน  ซึ่งเรียกวา 
“เบี้ยประกันภัย” 
 

ผลบงัคับใช   เมือ 
 
 
 
 
 
 

• บิดามารดาอายุ 60 ปขึ้นไป
• เปนเบ้ียประกันสุขภาพ
• ลดได ไมเกิน 15,000 บาท/ป
• บิดามารดามีเงินได ไมเกิน 30,000 
บาทตอป

จายเบีย้ประกนัให
บิดามารดา

• ประกันชีวิตมีระยะเวลาเอาประกนั 10 ปข้ึนไป
• ลดได ไมเกิน 100,000 บาท/ป
• ประกันชีวิตแบบบํานาญลดได ไมเกิน 200,000 
บาท/ป

จายเบีย้ประกนัตนเอง
• ภรรยาไมมีเงินได
• ลดภาษีของสามีได ไม
เกิน 10,000 บาท/ป

จายเบีย้ประกนัให
ภรรยา

ผูขอเอาประกัน 
1. ลงนามในใบคําขอเอาประกัน 
2. ไดรับการตรวจสุขภาพจาก

แพทย(ถามี) 
3. ชําระเบ้ียประกันภัยงวดแรก 

ผูรบัประกนั 
ตอบตกลงรับประกันโดยไม
มีเงือนไขและพรอมออก
กรมธรรมประกันชีวิต 

สญัญามผีล
บงัคบั
สมบรูณ แม
ยงัไมไดออก
กรมธรรม 
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การพิจารณารับประกันชีวิต 
การพิจารณารับประกันชีวิต หมายถึง การพิจารณาผูเอาประกันตามสภาพความเสี่ยงภัย ซึ่งแบงออกเปน 3 

กลุม คือ 
 

 
 
 
 

*พิจารณาทัง้ 2 เงอืนไขทัง้ความเสีย่งในอาชีพ และสขุภาพ ประกอบกัน 
แนวทางการพิจารณา 
ขอมูลสวนตัวของผูเอาประกัน 

   เพศ      ประวัติสุขภาพ 
   อายุ      ประวัติครอบครัว 
   อาชีพ      ประวัติการทําประกันภัยและแบบประกันภัย 
   ขนาดรางกาย     อุปนิสัยและพฤติกรรม 
 สุขภาพปจจุบัน     ฐานะการเงินของผูเอาประกัน 

 
การคํานวณเบี้ยประกันชีวิต    ประกอบดวย 3 ปจจัย 

1. อตัรามรณะ ( Mortality ) : ขอมูลนํามาจากสถิติอัตรามรณะที่แยกตามเพศและอายุของผูเอาประกันภัย 
โดยการรวบรวมของ สํานักงานคปภ. 

 

2. อตัราดอกเบี้ย ( Interest ) :  อัตราเบี้ยดอกเบี้ยทบตนที่จะนํามาใช ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของ
เบี้ยประกันภัย เนืองจากสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาระยะยาว จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในปจจุบัน
เปรียบเทียบกับเงินที่จะไดรับในอนาคต มูลคาของเงินยอมเปลี่ยนแปลง ในการคํานวณเบี้ยประกันภัยปจจุบันจึงใช
อัตราดอกเบี้ยทบตนในการคํานวณมูลคาปจจุบัน และการใชอัตราดอกเบี้ยตางกันมีผลทําใหเบี้ยประกันภัยตางกัน
ดวย ถาใชอัตราดอกเบี้ยสูงในการคํานวณเบี้ยประกันภัยจะมีผลทําใหเบี้ยประกันภัยตํ่า 
 

3. คาใชจายในการดาํเนินงานของบรษิทั ( Loading ) ประกอบดวย 
3.1 คาใชจายพิจารณาใบคําขอ คาตรวจสุขภาพ คาใชจายในการเตรียมการออกกรมธรรม คาโฆษณา 
3.2 คานายหนาประกันชีวิต 
3.3 คาใชจายในการเก็บเบี้ย 
3.4 คาบริการ เชนคาใชจายในการพิสูจนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน คาใชจายในการเวนคืนกรมธรรม 

และกรมธรรมครบกําหนด 
3.5 คาใชจายทั่วไป เชน การวิจัย การบัญชี คาใชจายในดานคณิตศาสตรและดานกฎหมาย 

 
 
 

 
 
 

เบีย้ประกันภยัรวม = เบีย้ประกันภัยสทุธ ิ+ คาใชจายในการดาํเนนิงาน 

มีความเสียงภัยปกติ

อัตราเบ้ียประกันปกติ

ชีวิตมาตรฐาน

รับประกันโดยถูกเพิ่มเบ้ีย หรือ

เลือนเวลาการประกันภัย หรือ

ถูกกําหนดเงือนไขพิเศษในภัยท่ีไมรับคุมครอง

ชีวิตตํา่กวามาตรฐาน

ไมรับประกัน

ชีวิตไมอยูในเกณฑ
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การประกนัชวีติ 
 แบงออกเปน 2 ชนดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แบงออกเปน 3 ประเภท 

1. ประเภทกลุม  
คุมครองกลุมคนภายใตสัญญากรมธรรมฉบับเดียว 

2. ประเภทอตุสาหกรรม 
คุมครองผูมีรายไดนอย จํานวนเงินเอาประกันตํ่า 

3. ประเภทสามญั 
ใหความคุมครองและการออมทรัพย สําหรับผูมีรายไดปานกลางถึงสูง 

 
 
 

กลุม อตุสาหกรรม สามญั 
- 1 กรมธรรม ตอ 5 – 10 คนขึ้นไป - 1 กรมธรรมตอ 1 คน - 1 กรมธรรมตอ 1 คน 

-เหมาะสําหรับเปนสวัสดิการ -เหมาะสําหรับผูมีรายไดนอย -เหมาะสําหรับผูมีรายไดปานกลางถึงสูง 
-ชําระเบ้ียเปนรายปหรือรายเดือน -ชําระเบ้ียเปนรายสัปดาหหรือราย

เดือน 
-ชําระเบ้ียเปนรายเดือนราย 6เดือน 3
เดือน หรือรายป 

-ทุนประกันกําหนดจากตําแหนง 
เงินเดือน อายุงานฯลฯ 

-ทุนประกัน 10,000-40,000 
-มีความคุมครองการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุใหอัตโนมัติเทากับทุนหลัก 

-ทุนประกันตั้งแต 50,000บาทขึ้นไป 

-ไมตรวจสุขภาพ -ไมตรวจสุขภาพ -ตรวจหรือไมตรวจสุขภาพก็ได 
-มีการคืนเบ้ียตามประสบการณ -ระยะเวลาผอนผัน 60 วัน -มีระยะเวลาผอนผัน 30 หรือ 31 วัน 
-ผูชําระเบ้ียประกันภัยอาจจะเปน
นายจางเพียงฝายเดยีว 100% 
หรือนายจางกับลูกจางรวมกันชําระ
ก็ได แตจะตองมีลูกจางเห็นดวยไม
นอยกวา 75 % ของจํานวน ลูกจาง
ท้ังหมด 

-ระยะเวลารอคอย 180 วัน -ไมมีระยะเวลารอคอย 
มลูคากรมธรรม 
-เวนคืนเงินสด 
-ใชเงินสําเร็จ 
-ไมมีมูลคาขยายระยะเวลา 
 

มลูคากรมธรรม 
-เวนคืนเงินสด 
-ใชเงินสําเร็จ 
-ขยายระยะเวลา 
-กูอัตโนมัติ 

-ไมมีมูลคากรมธรรม 

มีเงินปนผล ไมมีเงินปนผล

การเลอืก 
ใชเงนิปน
ผล 4 วิธี

1. ขอรับเปนเงินสด

2. นําไปใชลดเบ้ียประกันภัย

3. นําไปใชซื้อทุนประกันภัยเพิม่

4. สะสมไวกับบริษัทโดยไดรับดอกเบ้ีย

เงินปนผล

คือ เงินท่ีจัดสรรมาจากสวนเกินของเบ้ียประกัน จากการดําเนินงานของ
บริษัท บริษัทจะจายเงินปนผลใหเฉพาะกรมธรรมท่ีระบุวามีเงินปนผลตาม
เงือนไขเทานั้น และจะจายปละครั้ง ต้ังแตปกรมธรรมท่ี 2 
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แบบพื้นฐานประกอบดวย 
แบบช่ัวระยะเวลา 

 จายเงินใหผูรับผลประโยชน เมือผูเอาประกันเสียชีวิต 
 ภายในกําหนดเวลา 1 ป 5 ป 10 ป 
 หากมีชีวิตอยูครบกําหนด สัญญาสิ้นสุด เบี้ยสูญเปลา 
 เบี้ยถูก ใหความคุมครองสูง 
 สําหรับผูมีรายไดนอย 

แบบตลอดชีพ   : คุมครองตลอดชีวิต เสียชีวิต รับทุนประกัน 
การชําระเบี้ยมี 3 วิธี 

 ชําระตลอดชีพ 
 ชําระแบบกําหนดระยะเวลา 
 ชําระคร้ังเดียวเปนเงินกอน 

แบบสะสมทรัพย   เปนแบบที่เกิดจาก “แบบช่ัวระยะเวลา + แบบสะสมทรัพยแทจริง” 
 จายทุนประกันเมือเสียชีวิต หรืออยูครบสัญญา 
 มีกําหนดเวลาคุมครองที่แนนอน 
 เปนแบบที่ใหความคุมครอง และการออมทรัพย 
 การชําระเบี้ยประกัน 

1. ชําระเทาอายุกรมธรรม 
2. ชําระนอยกวาอายุกรมธรรม 

แบบเงินไดประจํา 
 เปนการประกันรายได 
 จายเปนเบี้ยบํานาญเมืออยูครบสัญญา ตามเวลาที่กําหนดทุกเดือน 

การตออายุกรมธรรมประกันภัย 
 ตองขอตอภายใน 5 ปนับจากวันที่ขาดอายุ 
 ผูเอาประกันภัยตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับสุขภาพและสถานะตามที่บริษัทขอ  โดยผูเอาประกันภัย

เสียคาใชจาย (ถามี)  
สามารถตอได 2 แบบ คือ 
1. การตออายุแบบธรรมดาหรือแบบยอนหลัง  ชําระเบี้ยตั้งแตงวดที่คางชําระทั้งหมดพรอมดอกเบี้ย 
2. การตอแบบพิเศษหรือแบบเปลี่ยนแปลงวันเร่ิมสัญญาใหม  ชําระเบี้ยประกันภัยตอจากที่ชําระไวแลว  โดย

ปรับเบี้ยประกันภัยใหมใหสูงข้ึนตามอายุของผูเอาประกัน ณ วันเร่ิมสัญญาใหม 
 

สัญญาเพิ่มเติมแนบทายสัญญาประกันชีวิต 
1. สัญญาแนบทายประกันอุบัติเหตุ 
2. สัญญาแนบทายประกันสุขภาพ 
3. สัญญาแนบทายยกเวนการชําระเบี้ยประกันสําหรับผูเอาประกัน 
4. สัญญาแนบทายแบบช่ัวระยะเวลา 
5. สัญญาแนบทายแบบสะสมทรัพย 

 
**ขอซือ้แยกตางหากไมได  ดงันั้น หากสญัญาประกันหลกัครบกาํหนดหรอืสิ้นสดุผลบงัคบั สญัญาเพิม่เตมิจะ

สิน้สดุลงทันท ีเพราะเปนสญัญาปตอปยกเลกิเมอืไรก็ได 
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สัญญาแนบทายประกันอุบัติเหต ุ   แบงตามลักษณะความคุมครองได ดังน้ี 
 การเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ : จายทั้งทุนประกันหลัก และทุนประกันอุบัติเหตกุรณีจากไปดวยอุบัติเหตุ 
 เสียชีวิตจากอุบัติเหต ุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ: เพิม่ความคุมครองกรณี สูญเสียอวัยวะ      

(ตา มือ เทา) 1 ช้ิน จาย 60%/ 2 ช้ินจาย 100% 
 การเสียชีวิต การสูยเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและศัลยกรรมจากอุบัติเหต ุ: เพิ่มความคุมครองกรณีทุพพล

ภาพ  จายคาชดเชยใหตามลักษณะการทุพพลภาพ 
 

**หมายเหต ุ ผลประโยชนนี้จะจายใหกต็อเมอืผูเอาประกันภยัเกดิความสญูเสยีเนอืงจากอบุตัเิหต ุตามลกัษณะ
ความคุมครองที่ไดซือ้ไวและไมไดอยูในขอยกเวนของการประกันภยัอบุตัเิหต ุ โดยการสญูเสยีตองเกดิขึน้ภายใน 
180 วันนบัจากเกดิอุบตัเิหต ุ
 
สัญญาเพิ่มเติมแนบทายประกันสุขภาพ 
แบงตามลักษณะคุมครองได ดังน้ี 

 คารักษาพยาบาลและศัลยกรรมในโรงพยาบาล : จายคารักษาตามใบเสร็จ แตไมเกินวงเงินที่ทําไว  
 คาชดเชยรายวันกรณีเขารักษาในโรงพยาบาล : จายคาชดเชยที่ซื้อไว x จํานวนคืนที่นอน 
 คุมครองโรครายแรง :  จายคาชดเชยตามความคุมครองในกรมธรรม 

 
 **โดยทัว่ไปในสญัญาเพิม่เตมิการประกนัสขุภาพนัน้บรษิทัจะไมจายผลประโยชนใหแกผูเอา
ประกนัภยั หากผูเอาประกนัภยัเจ็บปวยภายใน 30 วนันบัแตวนัทาํสญัญาหรอืวนัตออายุ
สญัญา (ระยะเวลารอคอย) 
 **หากผูเอาประกนัภยัเจบ็ปวยและเคยเขารบัการรกัษาใน ร.พ.ในฐานะผูปวยใน  
หลงัจากนัน้ไมเกนิ 90 วนั  ผูเอาประกนัเขารับการรกัษาดวย โรคหรอืสาเหตุเดมิ  
ในกรณเีชนนี้ใหนบัเปนการรกัษาตวัตอเนอืง ครัง้เดยีวกนั 

 
สัญญาเพิ่มเติมแนบทายแบบช่ัวระยะเวลา 
แบงตามลักษณะความคุมครองได ดังน้ี 

 ผูเอาประกันเสียชีวิตภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว ในสัญญาแนบทาย บริษัทจะจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัย 
 

สัญญาเพิ่มเติมแนบทายแบบสะสมทรัพย 
แบงตามลักษณะความคุมครองได ดังน้ี 

 ผูเอาประกันเสียชีวิต หรืออยูรอดจนครบสัญญา บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาแนบ
ทาย 
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มูลคากรมธรรมประกันภัย 
 ใชกรณีที่ไมสามารถสงเบี้ยประกันภัยตอได 
 ยังตองการไดผลประโยชน 
 มูลคากรมธรรมจะเร่ิม ณ ปที่ 2 หลังจากชําระเบี้ยประกัน 

 
การคํานวณมูลคากรมธรรม 
  ทุน x มูลคา  มูลคาเวนคืนเงินสด 
     1,000  มูลคาใชเงินสําเร็จ 
     มูลคาขยายระยะเวลา 
 
4 วิธีในการเลือกใชมูลคากรมธรรม 
 1. มลูคาเวนคนืเงินสด  : หยุดชําระเบี้ย   สัญญาสิ้นสุด   รับเงินสด 
  2. มลูคาใชเงินสาํเร็จ   : หยุดชําระเบี้ย คุมครองจนสิ้นสุดสัญญา เสียชีวิต หรืออยูครบสัญญา ไดทุนประกัน
ลดลง  

 3. มลูคาขยายระยะเวลา 
 หยุดชําระเบี้ย   คุมครองช่ัวเวลาหน่ึง   เสียชีวิตไดทุนเทาเดิม   อยูครบสัญญา   ไมไดทุน 
 หยุดชําระเบี้ย   คุมครองจนสิ้นสุดสัญญา   เสียชีวิตไดทุนเทาเดิม   อยูครบสัญญาไดเงิน
สะสมเมือครบสัญญา    

4. การขอกูยืมเงนิ การกูอตัโนมตั ิโดยมกีรมธรรมคํา้ประกัน 
  การกูเงิน  : มูลคาเงินสดตองมากกวาเงินกู + ดอกเบี้ย 

การกูอัตโนมัต ิ : มูลคาเงินสดตองมากกวาเบี้ยประกันหลัก(เสียดอกเบี้ยอัตราเทากันทั้งการกูเงินและการกู
อัตโนมัติ) + เบี้ยสัญญาเพิ่มเติม 
 หากเสียชีวิตจะไดรับเงินเทากับจํานวนเอาประกันภัย หักดวยหน้ีสินที่ผูกพันตามกรมธรรมน้ัน 
 กู ไดสูงสุดไมเกินมูลคาเวนคืนเงินสด 

 
ตวัอยาง  ตารางมลูคากรมธรรม  ตอจาํนวนเงนิเอาประกัน 1,000 บาท   
ลกูคาเพศชาย  อายุ 30 ป  ทาํแบบสะสมทรพัย 25/25  ทนุประกนั 100,000 บาท 
นางสาวแกวอาย ุ30 ป ทําประกนัภัยประเภทสามญัแบบสะสมทรพัย 25/25 ป จาํนวนเงนิเอาประกันภยั
อุบตัเิหต ุ100,000 บาท กรมธรรมเริม่มผีลบังคบัวันที ่4 เมษายน 2546 
 

สิน้ปกรมธรรม
ที ่

มลูคาเวนคืนเงนิ
สด 

มลูคาใชเงนิ
สาํเร็จ 

การขยายเวลา 

ป วัน เงินสะสมเมือครบ
สญัญา 

2 25 71 7 260 - 
3 50 183 22 - 40 
4 92 312 21 - 190 
5 143 426 20 - 340 
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ขอ 1    ถานางสาวแกว ชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังสุดทายเมือวันที่ 4 เมษายน 2547 และมาขอแปลงกรมธรรม
เปนการประกันภัยแบบขยายเวลา เมือวันที่ 4 เมษายน 2548 นางสาวแกวจะไดรับความคุมครองอยางไร   
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ขอ 2    ถานางสาวแกว ชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังสุดทายเมือวันที่ 4 เมษายน 2547 และมาขอแปลงกรมธรรม
เปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ เมือวันที่ 4 เมษายน 2548 นางสาวแกวจะไดรับความคุมครองอยางไร  
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ขอ 3    ถานางสาวแกว ชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังสุดทายเมือวันที่ 4 เมษายน 2547 และมาขอเวนคืนกรมธรรม 
เมือวันที่ 4 เมษายน 2548 นางสาวแกวจะไดรับเงินจํานวนเทาใด  
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

ขอ 4    ถานางสาวแกว ชําระเบี้ยประกันภัย ราย 6 เดือนโดยชําระเบี้ยประกันภัยครั้งสุดทายเมือวันที่ 4 เมษายน 
2549 และมาขอเวนคืนกรมธรรม เมือวันที่ 4 ตุลาคม 2549 นางสาวแกวจะไดรับเงินจํานวนเทาใด  
 ..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 
เฉลย 
ขอ 1  คําตอบ ชําระเบี้ยมาแลว 2 งวดรายป หากมรณกรรมภายใน 7 ป 260 วัน ไดรับเงิน 100,000 บาท 
 

ขอ 2  คําตอบ   มรณกรรมหรืออยูครบสัญญา ไดรับเงิน 7,100 บาท 
 
ขอ 3  คําตอบ   สัญญาสิ้นความคุมครอง ไดรับเงิน 2,500 บาท 
 
ขอ 4  คําตอบ   ชําระเบี้ยมาแลว 3 ป กับ 1 งวดราย 6 เดือน มูลคาเวนคืนกรมธรรมคือ 7,100 บาท 
     

    ชําระเบ้ียมาแลว 3 ป มูลคาเวนคืนกรมธรรมคือ 5,000 บาท    
 
 

    ชําระเบ้ีย 1 งวดราย 6 เดือนระหวางปท่ี 3 และ ปท่ี 4 มูลคากรมธรรมคือ 2,100 บาท 
 

    มูลคากรมธรรมระหวางปท่ี 3 และปท่ี 4 คือ 92 – 50 = 42 
 

    จาย 1 งวดรายป คือจายมาครึ่งนึงของท้ังป     
 

    นํา 5,000 + 2,100 = 7,100  
 
การแจงตายและการพิสูจนศพ 
  ภายใน 14 วัน นับตั้งแตผูเอาประกันเสียชีวิต 
ถาไมทราบวาเสียชีวติหรอืไมทราบวามกีารประกนัภัยไว      

  แจงภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่ทราบวาเสียชีวิตหรือทราบวามีการประกันภัย 
 
 
 
 
 
 

100,000 x 50   = 5,000 
     1,000 

100,000 x 71   = 7,100 
     1,000 

100,000 x 25   = 2,500 
     1,000 

(100,000 x 42 ) x 50% = 2,100 
      1,000 
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การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม 
  ผูเอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงแบบกรมธรรมประกันภัยจากแบบหน่ึงไปเปนอีกแบบหน่ึงได โดย
ไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ หลักเกณฑและเงือนไขในการเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยเปนแบบอืนข้ึนอยูกับ
การกําหนดของบริษัทฯ 
 

การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย 
  ผูรับประกันภัยจะจายเงินเอาประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามเงือนไขที่ระบุไว ใน
กรมธรรมประกันภัย สัญญาประกันชีวิตไดกําหนดระยะเวลาการจายผลประโยชนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนแลวแตกรณี ดังน้ี 

1. การขอเวนคืนกรมธรรมเพือรับมูลคาเงินสด ผูรับประกันภัยจะจายภายใน 20 วัน 
2. การกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมเปนหลักประกัน ผูรับประกันภัยจะจายภายใน 15 วัน 
3. การจายเงินประกันชีวิต เงินคาชดเชยสินไหมทดแทน การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพหรือคา

รักษาพยาบาล ผูรับประกันภัยจะจายภายใน 15 วัน 
*ในกรณทีี่มกีารจายเงินผลประโยชนใดๆตามกรมธรรม บริษทัจะหกัหนีส้นิ (ถามี) ออกจากจาํนวนเงนิ
ผลประโยชนกอนจายใหกบัผูเอาประกนัภัยหรือผูรบัประโยชน 
การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต 

 สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผูเอาประกันภัยตามมาตรา 894 
“ผูเอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสญัญาประกันภัยเสียในเวลาใดๆก็ได ดวยการงดไมสงเบีย้ประกันภัยตอไป “ 

 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม (Free look period) 
ผูเอาประกันภัยสามารถสงคืนกรมธรรมไปยังผูรับประกันภัยภายใน 15 วัน นบัแตวันที่ไดรบักรมธรรม  ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง  และคาใชจายของการออกกรมธรรม ฉบับละ 
500 บาท 
 ในการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานชองทางขายทางโทรศพัท สามารถบอกเลกิกรมธรรมไดภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ไดรับกรมธรรม โดยทานไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผลในการขอยกเลิก 
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 ตวัอยางขอสอบ :หมวดความรูท่ัวไปเก่ียวกับประกันชีวิต 
1.บริษัทประกันชีวิตใชวิธีการใดในการกระจายความเสี่ยงภัยจากการรับประกันชีวิต 

ก. เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยเพิ่มข้ึน 
ข. รับประกันชีวิตเปนจํานวนนอยเพือจะไดลดความเสี่ยงภัยจากการรับประกันชีวิต 
ค. รับประกันชีวิตเปนจํานวนมากเพือจะไดเฉลี่ยภัยที่จะเกิดข้ึนจากการรับประกันชีวิต 
ง. รับประกันชีวิตเปนจํานวนนอยและเก็บเบี้ยประกันภัยสูง 

            คําตอบ  : ค. 
2.การประกันชีวิตประเภทกลุมมีลักษณะเปนอยางไร 

ก. บริษัทจะออกกรมธรรมประกันภัยใหกับสมาชิกคนละกรมธรรม 
ข. บริษัทจะออกใบสําคัญในการประกันชีวิตใหสมาชิกทุกคนภายใตกรมธรรมหลัก 
ค. บริษัทออกกรมธรรมหลักใหสมาชิกและออกใบสําคัญประกันชีวิตใหนายจาง 
ง. ขอ ก. และ ค. ถูก. 
           คําตอบ : ข. 

3.การประกันชีวิตชนิดมีเงินปนผล และชนิดไมมีเงินปนผล มีลักษณะที่แตกตางกันคือ 
ก. ระยะเวลาของการชําระเบี้ยแตกตางกัน 
ข. ระยะเวลาคุมครองแตกตางกัน 
ค. จํานวนเงินเอาประกันภัยแตกตางกัน 
ง. อัตราเบี้ยประกันภัยแตกตางกัน 

           คําตอบ : ง. 
4.นาย ก. ตองการควบคุมครองรายไดที่แนนอน เพือเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิตในวัยชรา และไมตองการเปนภาระแก
ลูกหลาน ทานควรแนะนําใหนาย ก. ทําประกันชีวิตแบบใด 

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

          คําตอบ  : ค. 
5.ขอใดตอไปน้ีเปนประโยชนของการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 

ก. มีสิทธิกูเงินไดหลังจากกรมธรรมมีมูลคาเงินสด 
ข. มีอัตราเบี้ยประกันภัยตํ่ากวาแบบสะสมทรัพย 
ค. เปนการใหความคุมครองระยะยาว 
ง. ถูกทุกขอ 

              คําตอบ  : ง.                                            
6 .ผูเอาประกันภัยซื้อการประกันชีวิตพรอมดวยสัญญาเพิ่มเติมคุมครองเฉพาะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เมือผูเอา

ประกันภัยประสบอุบัติเหตุและไดรับบาดเจ็บแตมิไดเสีย ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินจํานวนเงิน 
ก. ไดเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 
ข. ไดเทาจํานวนที่จายจริงเพือการศึกษา แตตองไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหต ุ
ค. ไดสองเทาของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. ไมไดจํานวนเงินเอาประกันภัยเลย เพราะมิไดเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ

           คําตอบ  : ง. 
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7.บุคคลดังตอไปน้ี ผู ใดเปนผู ใหขอมูลที่ใช ในการพิจารณารับประกันชีวิตเบื้องตน 
ก. แพทย 
ข. นักคณิตศาสตรประกันภัย 
ค. ตัวแทนประกันชีวิต 
ง. พนักงานของบริษัท 

          คําตอบ : ค. 
8.ในการประกันชีวิตประเภทอุสาหกรรมบุคคลที่มีความสําคัญมากที่สุดในการพิจารณารับประกันชีวิต คือ 

ก. แพทยผูตรวจสุขภาพผูขอเอาประกันภัย 
ข. ผูขอเอาประกันภัย 
ค. ตัวแทนประกันชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ 

           คําตอบ : ค. 
9.โดยปกติการทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ไมมีการตรวจสุขภาพผูขอเอาประกันภัย เพราะ 

ก. เพือลดคาใชจายของบริษัทประกันชีวิต 
ข. มีระยะเวลารอคอย 
ค. จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่าและชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน 
ง. ถูกทุกขอ 

           คําตอบ : ง. 
10.ขอใดไมใชความหมายของเบี้ยประกัน 

ก. จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยไดจายใหแกบริษัทประกันชีวิตเพือชําระหน้ี 
ข. ราคาของการประกันชีวิตที่ผูเอาประกันภัยตองจายลวงหนา ณ ตนปของสัญญาประกันชีวิต เพือความ

คุมครองที่จะไดรับในอนาคต 
ค. จํานวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยสําหรับการออกกรมธรรมเพือใหความคุมครอง 
ง. ถูกทุกขอ 

           คําตอบ : ก. 
11.ขอใดไมใชความหมายของเงินสํารองประกันภัย 

ก. หน้ีสินหรือพันธะผูกพันที่บริษัทมีตอผูถือกรมธรรม 
ข. จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวตามความผูกพันของกรมธรรม 
ค. จํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไว ใหผูถือกรมธรรมเพือจายผลประโยชนตามเงือนไขกรมธรรม 
ง. จํานวนเงินที่บริษัทสํารองไวเปนคาใชจายในการดําเนินงานแตละป 

           คําตอบ : ง. 
12. นาย ก. ทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ชําระเบี้ยประกันมาแลว5ป จํานวนเงินเอาประกันภัย100,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหต ุ100,000 บาท เมือกรมธรรมครบ5 ป นาย ก. มาขอ  เวนคืนกรมธรรมและ
หลังจากน้ันเพียง 3 วัน นาย ก. ประสบอุบัตเิหตุเสียชีวิต ทายาทของนาย ก. จะไดรับ 

ก. คาสินไหมมรณกรรม  200,000 บาท 
ข. คาสินไหมมรณกรรม  100,000 บาท 
ค. ไมไดรับเงิน 
ง. ไดรับเงินเทากับมูลคาเวนคืน 

           คําตอบ  : ค. 
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13.นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทอุสาหกรรม 15/15 จํานวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท เร่ิมทําประกันชีวิตเมือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2540 ตอมาวันที่ 2 กุมภาพันธ 2541 นายก.ขอยกเลิกกรมธรรม เพือรับเงินสดไดหรือไม 

ก. ไมได เพราะนายก. ยังไมไดเสียคาประกัน 
ข. ไดเงินคืนเทากับเบี้ยประกันชีวิต 
ค. ไมได เพราะกรมธรรม ของนายก. ยังไมมีมูลคาเวนคืนเงินสด 
ง. ไดเงินคืนเทากับเบี้ยประกันชีวิตหักคาใชจายของบริษัท 

           คําตอบ : ค. 
14. นาย  ก.  ทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม  20/20  ในขณะที่กรมธรรมมีผลบังคับมา  14  ป  ขอใดไมใช
สิทธิของ  นาย  ก 

ก. กูเงินจากการใชมูลคาเวนคืนเงินสด 
ข. เปลี่ยนเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จ 
ค. ยกเลิกกรมธรรมเพือขอรับมูลคาเวนคืนเงินสด 
ง. แปลงกรมธรรมเปนการประกันภัยแบบขยายเวลา 

            คําตอบ  : ง. 
15. ขอตอไปน้ีขอใดที่บริษัทสามารถนํามาเปนขอโตแยง หรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัย 

ก. ผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลือน 
ข. ผูเอาประกันภัยปกปดความจริงที่เคยผาตัดไสติ่ง 
ค. ผูเอาประกันภัยปกปดความจริงที่ปวยเปนโรคเบาหวาน 
ง. ผูเอาประกันภัยไมแถลงความจริงเก่ียวกับรายได 

           คําตอบ  : ค. 
16.หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาผอนผัน 

ก. บริษัทไมจายจํานวนเงินเอาประกันภัย    เพราะถือวากรมธรรมขาดอายุ 
ข. บริษัทจะจายคร่ึงหน่ึงของจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ค. บริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ง. บริษัทจะจายจํานวนเงินซึ่งบริษัทจะชดใชตามกรมธรรมหักดวยเบี้ยประกันภัยที ่ คางชําระออก 

           คําตอบ : ง. 
17.การตออายุกรมธรรมจะมีผลบังคับสมบูรณเมือใด 

ก. ผูเอาประกันภัยไดทําหนังสือไปยังบริษัทแลว 
ข. เมือแสดงหลักฐานเก่ียวกับสุขภาพแลว 
ค. โทรศัพทแจงใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายประกันชีวิตทราบแลว 
ง. เมือไดรับอนุมัติจากบริษัทแลว 
           คําตอบ : ง. 
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18.กรมธรรมประกันภัยประเภทสามัญ ถามีมูลคาเงินสดเกิดข้ึนแลว ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอกูเงินจากบริษัทหรือ
กรณีผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผอนผันบริษัทจะกูเงินจากมูลคาเงินสดชําระเบี้ย
ประกันภัยโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ย ทั้งสองกรณีอยางไร 

ก. คิดอัตราดอกเบี้ยกรณีผูเอาประกันภัยขอกูเองสงูกวา กรณีบริษัทกูชําระเบี้ยชําระเบี้ยประกันภัยโดย
อัตโนมัติ 

ข.   คิดอัตราดอกเบี้ยทั้งสองกรณีเทากัน 
ค. คิดอัตราดอกเบี้ยกรณีผูเอาประกันภัยขอกูเองตํ่ากวา  กรณีบริษัทกูชําระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
ง. คิดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะกรณีผูเอาประกันภัยขอกูเอง  สวนกรณีบริษัทกูชําระเบี้ยประกันภัยโดย

อัตโนมัติ บริษัทไมคิดดอกเบี้ย  
           คําตอบ : ข. 
19.ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกันโดยชําระเบี้ยประกันภัยและดอกเบี้ยเงินกูสม่ําเสมอ 
ถาผูเอาประกันเสียชีวิต ผูรับผลประโยชนจะ 

ก. ไมไดรับผลประโยชนใดๆ 
ข. ไดรับเงินเทากับจํานวนเอาประกันภัย หักดวยหน้ีสินที่ผูกพันตามกรมธรรมน้ัน 
ค. ไดรับเงินเทากับจํานวนเงินที่กู ไป 
ง. ไดเงินเทากับจํานวนเงินที่กู ไป หักดวยดอกเบี้ย 

           คําตอบ  : ข.                                                                          
20.เมือผูเอาประกันภัยใชสิทธิในการกูเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน  ผลที่มีตอกรมธรรมน้ัน คือ 

ก. กรมธรรมน้ันไมมีผลบังคับช่ัวขณะ      จนกวาผูเอาประกันภัยจะไดชําระหน้ีสินพรอมดอกเบี้ยครบถวน 
ข. ผูเอาประกันภัยไมตองชําระเบี้ยประกันภัย  เพือเปนการแบงเบาภาระ 
ค. กรมธรรมน้ันยังมีผลบังคับอยู   จนกวาหน้ีสินรวมกับดอกเบี้ยที่คงคางกับบริษัททั้งสิ้น   ณ  เวลาใด  

มีจํานวนเทากับหรือมากกวาเงินคาเวนคืนในขณะน้ัน   และมิไดชําระเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกําหนด 
ง. ไมมีขอใดถูก 

           คําตอบ : ค. 
21.นาย  ก.  ตองการแจงเปลี่ยนแปลงอาชีพ  การแก ไขน้ันจะมีผลสมบูรณตอเมือ 

ก. ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
ข. บริษัทตกลงรับการแก ไขน้ัน   โดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทลงนาม 
ค. ไดรับการประทับตราของบริษัทโดยสมบูรณ 
ง. ขอ  ข.  และ ขอ  ค.  ประกอบกัน 

           คําตอบ :  ง. 
22.การกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมเปนประกัน  บริษัทประกันชีวิตคิดอัตราดอกเบี้ยอยางไร 

ก. คิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับกรมธรรมประเภทสามัญตํ่ากวากรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม 
ข. คิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับกรมธรรมประเภทสามัญสูงกวากรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม 
ค. ไมคิดดอกเบี้ย  ถากรมธรรมน้ันเปนแบบมีเงินปนผล 
ง. ไมคิดดอกเบี้ย  ถากรมธรรมน้ันเปนแบบมีเงินจายคืน 

           คําตอบ : ก. 
 
 
 



สงวนลิขสิทธิ์โดยฝายพัฒนาตวัแทน 

ปรับปรุงเน้ือหา มกราคม 2561 ŚŠ

23.การเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยสามารถทําไดเมือ 
ก.  เมือใดก็ได 
ข.  ข้ึนกับความยินยอมของบริษัท 
ค. ไมสามารถทําได 
ง.  เมือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

           คําตอบ : ก. 
24.การใชสิทธิในกรมธรรม    หากไมมอบอํานาจใหบุคคลอืนดําเนินการแทนแลวใหถือวาเปนของใคร 

ก.  ผูรับประโยชน 
ข.  เจาหน้ีของผูเอาประกันภัย 
ค. ผูเอาประกันภัย 
ง. ถูกทั้งขอ  ก. และขอ  ค. 

           คําตอบ  : ค. 
25.  สัญญาประกันชีวิตที่ระบุใหเจาหน้ีเปนผูรับประโยชน   และเจาหน้ีไดรับมอบกรมธรรมจาก   ผูเอาประกันภัย
แลวและไดบอกกลาวเปนหนังสือแจงใหบริษัททราบวาตนจํานงจะถือเอาประโยชนแหงสัญญาประกันชีวิตน้ัน   
หากผูเอาประกันภัยตองการโอนประโยชนแหงสัญญาประกันชีวิตน้ันใหแกภรรยาที่เพิ่งแตงงานจะไดหรือไม 

ก.  โอนได    แตตองไดรับความยินยอมจากบริษัทที่รับประกันภัยกอน 
ข.  โอนได    แตตองไมตองรับความยินยอมจากใคร 
ค.  โอนได    แตตองไดรับความยินยอมจากผูรับประโยชนกอน 
ง.  โอนไมได 

           คําตอบ  : ค. 
26.ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยทําประกันชีวิตประเภทสามัญเสยีชีวิตในระหวางการชําระเบี้ยประกันภัยบริษัทตองจาย
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน ขอใดถูกตองเก่ียวกับการชําระเบี้ยประกันภัยและการจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัย 

ก. การชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายงวดที่นอยกวารายป บริษัทตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับ
ประโยชน ครบตามจํานวนเงินเอาประกันภัยน้ัน 

ข. การชําระเบี้ยประกันภัยเปนงวดรายป หรือรายงวดที่นอยกวารายป บริษัทตองจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยหักดวยมูลคาใชเงินสําเร็จ 

ค. การชําระเบี้ยประกันภัยที่แบงเปนรายงวดที่นอยกวารายป  บริษัทตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยที่หัก
ดวยจํานวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ยังไมครบกําหนดงวดรายป 

ง. การชําระเบี้ยประกันภัยที่แบงเปนรายงวดที่นอยกวารายป จะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยที่หักดวย
จํานวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ยังไมครบกําหนดงวดรายป พรอมดวยดอกเบี้ยซึ่งถือวาเปนหน้ีสินที่บริษัท
จะตองหักออกดวย 

           คําตอบ  : ค. 
27. ทานจะแนะนําใหผูเอาประกันภัยตรวจสอบความถูกตองของชือผูเอาประกันภัย ชือผูรับประโยชนจํานวนเงิน
เอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย ฯลฯ ไดที่สวนใดของกรมธรรม 

ก. หนาแรกของกรมธรรม 
ข. หนาผลประโยชนของกรมธรรม 
ค. หนาเงือนไขทั่วไป 
ง. ดานหลังกรมธรรมกอนตารางมูลคากรมธรรม 

           คําตอบ : ก. 



สงวนลิขสิทธิ์โดยฝายพัฒนาตวัแทน 

ปรับปรุงเน้ือหา มกราคม 2561 Śš

28.ขอตอไปน้ีขอใดไมมีความจําเปนตองกรอกในใบคําขอเอาประกันชีวิต 
ก. ขอกําหนดการจายเงินผลประโยชน 
ข. ตารางมูลคากรมธรรม 
ค. สิทธิและการใชสิทธิในกรมธรรม 
ง. ใบเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

            คําตอบ : ง. 
29.คําถามในใบคําขอเอาประกันชีวิตตอไปน้ี ขอใดสําคัญที่สุด 

ก. ประวัติการทําประกันชีวิตของผูเอาประกันภัย 
ข. อาชีพของบิดามารดา 
ค. สถานที่เกิดของผูเอาประกันภัย 
ง. สัญชาติของผูเอาประกันภัย 

           คําตอบ :  ก. 
30.การกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตเปนหนาที่ของ 

ก.เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ข. นักคณิตศาสตรประกันภัย 
ค. ผูอํานวยการฝายกํากับผลิตภัณฑประกันภัย 
ง. นายทะเบียน 

            คําตอบ : ข. 
31.นาย ก. ซื้อสัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาล และศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต โดยซื้อผลประโยชนคา
หองและคาอาหาร 1,000 บาทตอวัน (สูงสุดไมเกิน 45 วัน) ตอมา นาย ก. เจ็บปวยตองเขารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไขดวยโรคไขขออักเสบเปนระยะเวลา 30 วัน หลังจากน้ัน 30 วัน นาย ก. ก็เขามารักษาตัวใน
โรงพยาบาลดวยโรคปอดและอยูอีก 25 วัน ในกรณีเชนน้ีบริษัทจะจายเงินคาหองและคาอาหารใหแก นาย ก. ทั้งสอง
ครั้งรวมเปนจํานวนเทาใด   

ก.  25,000 บาท  
ข.  40,000 บาท  
ค.  55,000 บาท  
ง.  ระหวาง 25,000 บาท ถึง 55,000 บาท ข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัท  

            คําตอบ : ค  
32.  นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย 21/21 จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 100,000 บาท มูลคาเวนคืนกรมธรรมประกันภยั ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 3 เทากับ 
150 บาท ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มูลคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 4 
เทากับ 225 บาท ตอจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท นาย ก. เวนคืนกรมธรรมในปที่ 3  อยากทราบวาถา 
นาย ก. ตองการเวนคืนกรมธรรมเพอืขอรับเปนเงินสด นาย ก. จะไดรับจํานวนเงินเทาใด   

ก.  เทากับ 15,000 บาท  
ข.  นอยกวา 15,000 บาท  
ค.  มากกวา 15,000 บาท  
ง.  ไมมีขอใดถูก  

            คําตอบ : ก  
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33.การทําวิธีการใดตอไปน้ี ที่ทําใหกรมธรรมไมมีผลบังคับ   
ก.   ขอตออายุกรมธรรมภายในระยะเวลาที่กําหนด ถากรมธรรมขาดอายุ  
ข.   ถากรมธรรมมีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึนแลว บริษัทจะชําระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ  
ค.   ถากรมธรรมมีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึนแลว ผูเอาประกันภัยขอใชสิทธิเปลีย่นเปน

กรมธรรมใชเงินสําเร็จ หรือแบบขยายเวลา 
ง.   ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัย เมือเลยกําหนดระยะเวลาผอนผันแลว 

คําตอบ : ง 
34.นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ชําระเบี้ย
ประกันภัยราย 3 เดือน งวดละ 10,000 บาท โดยเริ่มสัญญาวันที่ 14 เมษายน 2551 ซึ่งนาย ก. ไดชําระเบี้ย
ประกันภัยครั้งสุดทายเมือวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ตอมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2551 นาย ก. ถูกลูกหลงจาก
เหตุการณนักเรียนยิงกันจนเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจายผลประโยชนใหผูรับประโยชนเปนจํานวนเทาใด   

ก.   200,000 บาท  
ข.   190,000 บาท  
ค.   180,000 บาท 
ง.   170,000 บาท 

คําตอบ :  ค  
35.บิดาทําประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  คุมครอง  25  ป  ชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังเดียว  ใหลูกชาย   โดยบิดา
เปนผูชําระเบี้ยประกันภัยให เปนเงิน  120,000  บาท   อยากทราบวาบิดาสามารถนําคาเบี้ยประกันภัยน้ีไปหัก
ลดหยอนเงินไดพึงประเมิน  เพือคํานวณภาษีไดหรือไม  หากไดจะหักไดเปนเงินเทาไร 

ก.   ไมได                                                             
ข.   ได  เปนเงิน  100,000  บาท 
ค.   ได  เปนเงิน  120,000  บาท                       
ง.    ได  เปนเงิน  50,000  บาท 

คําตอบ : ก  
37.เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบใดที่ตัวผูเอาประกันภัยเองสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีได 

ก.  ของสัญญาเพิ่มเพิ่มเติมคุมครองยกเวนเบี้ยประกันภัย  ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย  10  ป ข้ึนไป 
ข.  ของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุและสุขภาพ 
ค.  ของสัญญาเพิ่มเติมแบบช่ัวระยะเวลา ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย  10  ป ข้ึนไป 
ง. ผิดทุกขอ 

คําตอบ : ง  
37.ขอใดตอไปน้ี  กลาวไมถูกตองกรณี การนําเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยสุขภาพของบิดามารดามาหักลดหยอน ภาษี 

ก. เบี้ยประกันภัยที่จะนําไปหักลดหยอนภาษีไดตองเปนเบี้ยประกันภัยจากการประกันสุขภาพบิดาหรือ
มารดาของผูมีเงินไดและคูสมรสที่อยูในอุปการะเลี้ยงดู  

ข. บิดาหรือมารดาของผูมีเงินได ที่จะนําเบี้ยประกันภัยไปหกัลดหยอนภาษีตองมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  
ค. ผูมีเงินได ที่จะนําเบี้ยประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีตองตองเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย(รวมทั้งบุตรบุญธรรมดวย) 
ง. ผูมีเงินได สามารถนําเบี้ยประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีได ไมเกินจํานวนที่จายจริงและไมเกิน 

15,000 บาท 
คําตอบ  : ค 



สงวนลิขสิทธิ์โดยฝายพัฒนาตวัแทน 

ปรับปรุงเน้ือหา มกราคม 2561 śř

กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัตวัแทนประกนัชวีติ 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 

 
สัญญาประกันภัย  
 คือ สัญญาซึ่งบุคคลหน่ึงตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหน่ึงให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน
หรือในเหตุการณอยางอืนในอนาคต ดังไดระบุไว ในสัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินที่เรียกวา 
“เบี้ยประกันภยั” 
 
ลักษณะของสัญญาประกันภัยเปนเอกเทศสัญญา มีลักษณะพิเศษดังน้ี 
 เปนสญัญาตางตอบแทน เปนสัญญาที่คูทั้งสองฝายตางมาหนาที่จะตองชําระตอบแทนซึ่งกันและกัน 

เชน หนาที่ของผูเอาประกันคือ การสงเบี้ยประกันภัย ขณะที่หนาที่ของฝายที่รับประกันภัยคือ ตองชดใช
คาสินไหมทดแทนเมือมีภัยเกิดข้ึนตามที่ระบุไว ในสัญญา 

 เปนสญัญาเสีย่งโชค เปนสัญญาซึ่งมีการกําหนดการชําระหน้ีตามสัญญาน้ันจะกระทําตอกันเมือมี
เหตุการณอันไมแนนอนเกิดข้ึน ซึ่งทั้งผูเอาประกัน และ ผูรับประกันน้ัน มาสามารถทราบไดวา 
เหตุการณน้ันๆ จะเกิดข้ึนเมือใด 

 เปนสญัญาทีต่องการความซือสตัยอยางยิง่ เปนสัญญาที่ใชขอเท็จจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัย ซึ่งมีผลตอ
การพิจารณารับประกัน บางคร้ังเปนเรืองที่อยูในความรับรูของผูเอาประกันเพียงฝายเดียว หากผูเอา
ประกันไมเปดเผย ผูรับประกันจะไมมีโอกาสไดลวงรู 

 เปนสญัญาทีต่องมหีลกัฐานเปนหนงัสอื สัญญาจะเกิดข้ึนไดน้ัน จะตองมีการยินยอมทั้งสองฝาย เชน ผู
เอาประกันเสนอขอเอาประกันชีวิต และบริษัทผูรับประกันภัยไดสนองคําเสนอ สัญญาจึงจะเกิดข้ึน โดยมี
การเซ็นยินยอมเพือสนองคําเสนอน้ัน 

 เปนสญัญาทีภ่าครัฐควบคุม เปนสัญญาที่ตองเปนไปตามแบบและขอความที่นายทะเบียนได ใหความ
เห็นชอบ ทั้งน้ี รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย โดยมีวัตถุประสงคเพือ มิให
ผูเอาประกันถูกเอาเปรียบจากผูรับประกันโดยออกเงือนไขกรมธรรมที่ ไมเปนธรรม หรือ เอารัดเอาเปรียบ 
 

ความสมบูรณของสัญญา 
 สัญญาประกันชีวิตก็เชนเดียวกับสัญญาทั่วๆ ไป ที่สัญญาเกิดข้ึนจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต
สองฝายข้ึนไป โดยฝายหน่ึงทําคําเสนอ อีกฝายหน่ึงทําคําสนอง เมือคําเสนอและคําสนองมีขอความถูกตอง
สอดคลองกัน สัญญาจะเกิดข้ึนโดยไมจําเปนตองรอใหมีการออกกรมธรรมประกันชีวิตกอน 

 
ลักษณะสัญญา 
 สัญญาสองฝายตางตอบแทนตามเงือนไขของสัญญา 
  ผูรับประกัน  ชดใชสินไหม 
  ผูเอาประกัน  สงเบี้ยประกัน 
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 บุคคลที่เก่ียวของ 
 1. ผูเอาประกันภยั   คือ  คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกัน 

2. ผูรบัประกันภยั คือ  คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหน่ึง
และมีหนาที่ในการออกกรมธรรมประกันภัย 

 3. ผูรบัประโยชน   คือ  บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงินที่ใช ให ผูรับผลประโยชนจะ
ไดรับจํานวนเงินชดใช เมือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเทาน้ันผูรับประโยชนจะเปนใครก็ไดจะมีมากกวา 1 คนก็ได 
ไมจําเปนตองมีสวนไดสวนเสียก็ได แตตองไดรับความยินยอมจากบริษัท 

**ผูเอาประกันกบัผูรบัประโยชนจะเปนบคุคลเดยีวกันได เพราะกฎหมายระบไุว** 
 

กรมธรรมตองมีลงลายมือชือผูรับประกันภัยและกรมธรรมตองมีรายการ ดังน้ี 
1. วัตถุที่เอาประกันภัย 
2. ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 
3. ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว 
4. จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
5. จํานวนเบี้ยประกันภัยและวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
6. ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลาตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 
7. ชือหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย 
8. ชือหรือย่ีหอของผูเอาประกันภัย 
9. ชือของผูรับประโยชน ถาพึงจะมี 
10.  วันทําสัญญาประกันภัย 

         11.  สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย 
 

 การเปลี่ยนตัวผูรับประโยชน 
1. เปนสิทธิของผูเอาประกันภัย 
2. กรณีผูรับประโยชนเสียชีวิตกอนผูเอาประกันภัยโดยไมมีการแจงเปลี่ยน หากตอมาผูเอาประกันภัย

เสียชีวิต 
 ระบุผูรับประโยชนไวคนเดียว (เงินเอาประกันภัยตกแกกองมรดกของผูเอาประกันภัย) 
 ระบุผูรับประโยชนไวหลายคน (เงินเอาประกันภัยตกแกผูรับประโยชนที่ยังมีชีวิตอยู) 

ผูรบัผลประโยชนเสยีชวีติกอนผูเอาประกันภยั ผูเอาประกนัภยัควรแจงบริษทัขอเปลีย่น ผูรับประโยชนใหม 
3. กรณีไมสามารถเปลี่ยนผูรับประโยชน เมือปรากฏขอเท็จจริงทั้ง 2 ประการ คอื 

 มีการสงมอบกรมธรรมประกันภัย 
 ผูรับประโยชนแสดงเจตนาถือเอาประโยชนไปยังผูรับประกันภัยแลว 

การเปลีย่นผูรบัประโยชนจะมผีลบงัคับกต็อเมอืบรษิทัทําการบนัทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรมหรอือกใบสลกั
หลงักรมธรรมประกนัภัยแลว 
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ผูมีสวนไดเสีย 
 

  สวนไดเสยีในสญัญาประกันภยั คือ เมือมีเหตุการณเกิดข้ึนผู ใดมีสวนที่จะไดรับประโยชน หรือมีสวนที่
จะตองเสียหายในเหตุการณน้ันๆ ผูน้ันยอมมีสวนไดเสีย เชน 
 สามีภรรยา ชายหญิงที่อยูกินกันฉันทสามี ภรรยา  

แมมิไดจดทะเบียนสมรส ก็ถือวามีสวนไดเสีย สามารถทําประกันชีวิตใหกันและกันได  
 คูหม้ัน  
ตองถึงขนาดที่มีการหม้ันหมายกันแลวเทาน้ัน จึงจะถือไดวามีสวนไดเสีย สามารถทําประกันชีวิตของกันและ

กันได แตหากเปนคูรักจะยังไมสามารถทําประกันชีวิตใหกันได 
 บิดา มารดา กับ บุตร 
 พี่นอง ญาติรวมสายเลือด ลุงปานาอา ปูยาตายาย ผูเคยอุปการะกันมา 
 ผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน นายจาง ลูกจาง หรือหุนสวน สวนเพือน ถือวาไมมีสวนไดเสียตอกัน 
 เจาหน้ีสามารถเอาประกันชีวิตลูกหน้ีได แตลูกหน้ีไมสามารถเอาประกันชีวิตเจาหน้ีได 

สรปุ บุคคลที่สามารถทําประกันใหซึ่งกันและกันได 
   สามี     ภรรยา 
   บิดา + มารดา               บุตร 
   นายจาง                  ลูกจาง 
   เจาหน้ี                    ลูกหน้ี 
สวนไดเสียเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาในขณะทีท่ําสญัญาประกันภัยเปนสําคัญ 
ในกรมธรรมถา   ระบุผูรับ....เจาหน้ีไดเฉพาะเบี้ยประกันเทาที่สง 
       ไมระบุผูรับ....เจาหน้ีไดเทาจํานวนหน้ีไมเกินทุนประกัน....ที่เหลือทายาทรับไป 
 

บุคคลที่ทําสัญญาได 
  บรรลุนิติภาวะ (20 ปบริบูรณ หรือสมรสเมือครบ 17 ปบริบูรณ) 
ผูเยาว ตองไดรับการยินยอมจากผูปกครอง “ไมสามารถขอเอาประกันชีวิตเองโดยลําพัง” 
 

แถลงอายุคลาดเคลือน 
  แจงอายุเกินความจริง คืนเบี้ยสวนเกิน 
  แจงอายุนอย  อยูในพิกัด....ลดทุนตามสวน 
     อยูนอกพิกัด....เปนโมฆียะ 
 

หนาที่ในการเปดเผยขอความจริง 
  เนืองจากผูรับประกันภัย จําเปนตองทราบขอเท็จจริงบางประการ เพือใช ในการพิจารณา ซึ่งขอเท็จจริง
บางเรืองเปนเรืองที่อยูในความรับรูของผูเอาประกันเพียงฝายเดียว กฎหมายจึงบัญญัติรองรับใหผูเอาประกันมี
หนาที่เปดเผยขอเท็จจริงใหผูรับประกันภัยทราบ ตามหลกัสุจริตอยางย่ิง 
 

การไมเปดเผย ปกปด แถลงขอความอันเปนเท็จ 
  ถือวาสัญญาประกันชีวิตน้ันตกเปน “โมฆียะ” ยังมีผลสมบูรณ แตอยูในเงือนไขที่ผูรับประกันทําลาย
ความสมบูรณได โดย “บอกลาง” ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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การบอกลางสัญญาประกันชีวิต หมายถึง 
  บริษัทบอกลางสัญญาประกันชีวิต เพือใหสัญญาประกันชีวิตที่มีผลบังคับมาแตเร่ิมตนให ไมมีผลบังคับอีก
ตอไป  โดยสามารถบอกลางไดภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ทราบ 
 

โมฆียกรรม  
  หมายถึง สัญญาที่ยังมีผลสมบูรณนับตั้งแตวันแรกที่ทําสัญญา  แตอยูภายใตเงือนไขที่บริษัทจะบอกลางได 
ขอยกเวนที่สัญญาไมเปนโมฆียะ 
  ถาผูรับประกันรูเรืองการปกปด หรือควรรู แตมิได ใชสิทธิ์บอกลางภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ผู
รับประกันทราบขอมูลที่จะบอกลางได หรือ ภายใน 5 ป นับตั้งแตวันที่ทําสัญญา ถือวาสิทธิ์การบอกลางจะถูก
ระงับสิ้นไป สัญญาจะมีความคุมครองตามปกติ แตตามเงือนไขแหงสัญญาตามกรมธรรมประกันชีวิต ไดมีการลด
ระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนดไว 5 ป เหลือ 2 ป ดั้งน้ัน “ผูรบัประกันจะตองใชสทิธิบ์อกลางภายใน 1 เดือน 
นับตัง้แตวันทีท่ราบมลูอนัจะบอกลางได แตไมเกิน 2 ป นบัแตวนัที่ทาํสญัญา มิฉะนั้นผูรบัประกนัภัยกห็มดสทิธิ์
ที่จะบอกลางได” ดังน้ันบริษัทจะตองสืบคนหาความจริงให ไดภายในระยะเวลา 2 ป จึงจะสามารถบอกลางได 
 

การจายจํานวนเงินเอาประกัน 
เมือผูเอาประกัน  .....เสียชีวิต 
           .....อยูครบสัญญา 

            .....เปนบุคคลสาบสูญ 5 ป จากถ่ินที่อยู (โดยศาลสั่ง) 2 ป จากภัยสงคราม                     
 

ขอยกเวนการจายจํานวนเงินเอาประกัน 
 ฆาตัวตายใน 1 ป  ผูรับประกันภัยมีหนาที่เพียงคืนเบีย้ประกันภยัที่ไดรับชําระมาแลวทั้งหมด

เทาน้ัน 
 ถูกผูรับผลประโยชนฆาตายโดยเจตนา ไดรับ “คาไถถอนกรมธรรม” 

  **สัญญาเปนโมฆียะที่ถูกบอกลาง ไดรับ “คาไถถอนกรมธรรม” 
 

 
คาไถถอนกรมธรรม 
  คือ จํานวนเงินที่ผูรับประกันคืนใหกับผูเอาประกันภัยหรือทายาท เมือผูเอาประกันภัยถูกผูรับผลประโยชน
ฆาตายโดยเจตนา และสญัญาทีถ่กูบอกลางตามโมฆยีะ เปนเบี้ยประกันหักคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท 
 

อายุความ 
  กฎหมายสามารถใหผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะใชสิทธิฟองรองตามสัญญาประกันชีวิต จะตอง
ดําเนินการภายใน 10 ป หากพนกําหนดดงักลาว บริษัทสามารถปฏิเสธการชดใช ได 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยางขอสอบ : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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1. นายสีเทาไดทําประกันชีวิตไวจํานวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท วันที่สัญญาเร่ิมมีผลบังคับวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2550 ตอมาเมือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551 นายสีเทา ไปตรวจรางกายพบวาตนเปนมะเร็งและเสียชีวิต
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 กรณีนายสีเทา เสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง บริษัทประกันชีวิต จะปฏิเสธไมจายเงินเอา
ประกันภัยแกผูรับประโยชนไดหรือไม 
 ก. ได เพราะนายสีเทาชําระเบี้ยยังไมถึง 3 ป 
 ข. ไมได เพราะนายสีเทา เสียชีวิตเมือกรมธรรมประกันชีวิต ยังไมพนระยะเวลา 2 ป 
 ค. ไมได เพราะนายสีเทา มิไดมีเจตนาปกปดขอเท็จจริง เก่ียวกับการปวยเปน โรคมะเร็งกอนหรือขณะทํา

สัญญาประกันภัย 
 ง. ได เพราะนายสีเทา เสียชีวิตดวยโรคที่มิไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิต 

คําตอบ :ค 
2.นายอาทิตย ทําประกันชีวิตมาแลว 4 ป และกรมธรรมประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู ดังน้ันนายอาทิตยมีสิทธิ์
อะไรบาง 

 ก. เวนคืนกรมธรรมประกันภัยเพือขอรับคาเวนคืนเงินสด 
 ข. กูเงินจากบริษัทไดเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว ในกรมธรรมประกันภัย 
 ค. บอกเลิกสัญญาและขอรับเบี้ยประกันภัยคืนทั้งหมดได 
 ง. ขอแปลงกรมธรรมประกันภัย เปนแบบอืนได โดยมีวงเงินเอาประกันมากข้ึนกวาเดิม 

คําตอบ : ก 
3. นายมานิต ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยไว ในจํานวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท โดยมีสัญญาเพิ่มเติม
ประกันอุบัติเหตุแนบทาย เมือครบกําหนดตามสัญญา นายมานิตยังมีชีวิตอยู บริษัทจะดําเนินการอยางไรตอไป 
 ก. คุมครองใหนายมานิต ตอไปในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 ข. จายเงินเอาประกันภัยเต็มจํานวน โดยไมใหความคุมครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 ค. ไมตองจายเงินใด ๆ เลย 
 ง. คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมด 

คําตอบ : ข 
4. นายกิจจา ทําประกันชีวิตไว 100,000 บาท โดยปกปดการเปนโรคหัวใจของตนเอง โดยซื้อความคุมครอง
อุบัติเหตุรวมอยูดวย ปรากฏวาหลังจากทําประกันชีวิตได 6เดือน นายกิจจามีโรคหัวใจรุนแรง ญาตินําสง
โรงพยาบาลแตระหวางทางไปโรงพยาบาล 
เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน คนในรถนายกิจจา เสียชีวิตทั้งหมดรวมทั้งนายกิจจา บริษัทตองรับผิดชอบอยางไรหรือไม 
เพราะเหตุใด 

ก.บริษัทบอกลางสัญญาประกันชีวิตไมได เพราะสัญญาประกันชีวิตตองใหความคุมครองกรณีเสียชีวิตเสมอ 
ข. บริษัทบอกลางสัญญาประกันชีวิตได แตตองจายเงินเอาประกันภัยสําหรับ       
     สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ 
ค. บริษัทบอกลางสัญญาประกันชีวิตไดทั้งหมด รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ 
ง. ผิดทุกขอ 

คําตอบ: ข 
 
 
5. สัญญาประกันเกิดข้ึนเมือใด 
 ก. ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัย 
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 ข. บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย ให 
 ค. ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัย 

 ง.  บริษัทตกลงรับประกันภัยและกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย แมมิไดมีลายลักษณ อักษร 
คําตอบ : ง 

6. กรมธรรมประกันภัย กฎหมายกําหนดใหมีรายการดังตอไปน้ีเสมอ 
ก. ราคาแหงมูลประกันภัย 

 ข. วัตถุที่เอาประกันภัย 
 ค. ชือผูรับประโยชน 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ข. และ ค. 

คําตอบ : ข 
7. ในสัญญาประกันชีวิต ถาผูรับประโยชนไมมีสวนไดเสียในชีวิตของผูเอาประกันภัย จะมีผลกระทบตอสัญญา
ประกันชีวิตน้ันหรือไม 
 ก. ทําใหสัญญาเปนโมฆะ 
 ข. ทําใหสัญญาเปนโมฆียะ 
 ค. สัญญาประกันชีวิตไมมีผลผูกพันคูสัญญา 
 ง. ไมทําใหสัญญาขาดความสมบูรณ 

คําตอบ : ง 
8.สามีทําประกันชีวิตภรรยาไว ตอมาสามีไดหยาขาดกับภรรยา แตก็ยังคงชําระเบี้ยประกันภัยจนครบกําหนด
สัญญา โดยมิไดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการหยาลางใหบริษัททราบ เมือบริษัททราบความจริงในภายหลังจะปฏิเสธ
การใชจํานวนเงินตามสัญญาไดหรือไม 
 ก. ได เพราะสวนไดเสียหมดไปในระหวางสัญญา 
 ข. ได โดยคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหสามี 
 ค. ไมได เพราะถือวาสามีมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยขณะทําสัญญา 
 ง. ไมได เพราะบริษัทละเลยไมสอบสวนจนเวลาลวงเลยไปจนครบกําหนดอายุสัญญา 

คําตอบ : ค 
9. การทําประกันชีวิตบุคคลอืน ถาผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในชีวิตบุคคลน้ัน ทําใหสัญญาน้ัน 

ก. สัญญาไมสมบูรณ  บริษัทสามารถริบเบี้ยประกันภัยได 
ข. สัญญาไมมีผลผูกพัน และไมสามารถใหสัตยาบันได 
ค. สัญญามีผลผูกพันตอไป เพราะสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาในขณะที่ทําสัญญา

ประกันภัยเปนสําคัญ 
ง.ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 

คําตอบ : ง 
 
 
 
 
10. สามีจะเอาประกันชีวิตภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน โดยสามีเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย และเปนผูรับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิตจะไดหรือไม 
 ก. ไมได เพราะสามีไมมีสวนไดเสียในชีวิตของภรรยา 
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 ข. ไมได เนืองจากภรรยาไมไดเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย 
 ค. ไมได ตองใหภรรยาเปนผูรับประโยชนเองจึงจะทําใหสัญญามีผลสมบูรณ 
 ง. ได เพราะสามีมีสวนไดเสียในชีวิตของภรรยา 

คําตอบ : ง 
11. เมือผูรับประโยชนถึงแกมรณกรรม ผูเอาประกันภัยควรทําอยางไร 
 ก. ไมตองทําอยางไร เนืองจากสัญญาประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ 
 ข. ผูเอาประกันภัยควรแจงบริษัทขอเปลี่ยนผูรับประโยชนใหม 
 ค. ไมตองทําอยางไร เนืองจากบริษัทมีสิทธบิอกลางสัญญาได 
 ง. ผูเอาประกันภัยขอคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมด 

คําตอบ : ข 
12. สัญญาประกันชีวิตที่ระบุใหบุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชน และบุคคลภายนอกผูรับประโยชน ไดรับมอบ
กรมธรรมประกันชีวิตไวแลว พรอมทั้งไดบอกกลาวเปนหนังสือไปยังผูรับประกันภัยวา ตนจํานงจะถือเอาประโยชน
แหงสัญญาประกันชีวิตน้ัน ในกรณีผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะโอนประโยชนแหงสัญญาประกันชีวิตน้ันใหแกบุคคล
อืนอีกไดหรือไม 

 ก. โอนได เพราะผูเอาประกันภัยยอมมีสิทธิเสมอที่จะโอนประโยชนแหงสัญญาประกันชีวิตใหแกใครก็ได 
 ข. โอนได แตตองใหผูรับประโยชนทราบกอน 
 ค. โอนไมได เพราะผูรับประโยชนไดแสดงความจํานงถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตแลว 
 ง. โอนได แตตองไดรับความยินยอมจากผูรับประกันภัยเสยีกอน 

คําตอบ : ค 
13. นางสาวแกวใจ ตกลงจะเอาประกันชีวิตไวกับบริษัทประกันชีวิตแหงหน่ึง แตเนืองจากนางสาวแกวใจไมมีญาติ
พี่นองเลยจึงประสงคจะใหสภากาชาดไทยเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต ดังน้ีจะทําไดหรือไม 
 ก. ทําได โดยไมตองไดรับความเห็นชอบหรือยินยอมจากผู ใด 
 ข. ทําได แตตองใหสภากาชาดไทยยินยอมกอน 
 ค. ทําได โดยตองใหกระทรวงมหาดไทยอนุญาตกอน 
 ง. ทําไมได เพราะสภากาชาดไทยมิใชบุคคลธรรมดาแตเปนนิติบุคคล 

คําตอบ : ก 
14. นายกุง ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยครบกําหนด 10 ป โดยระบุใหนางแกว ซึ่งเปนนองสาวเปนผูรับ
ประโยชน แตเมือถึงปที่กรมธรรมประกันชีวิต ครบกําหนด นายกุง ไมไดเสียชีวิต นายกุง จึงรับซึ่งเอาประกันภัย
เสียเอง เชนน้ี นายกุง มีสิทธิทําไดหรือไม 
 ก. มีสิทธิทําได 
 ข. ไมมีสิทธิ 
 ค. มีสิทธิทําได ถาผูรับประโยชนยินยอม 
 ง. ไมมีสิทธิ เงินเอาประกันภัยตองตกแกผูรับประโยชนเทาน้ัน 

คําตอบ : ก 
 
 
15. ด.ช. ธนัท เปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิตของนายเกรียงไกร หากนายเกรียงไกร เสียชีวิตกอนที ่
ด.ช. ธนัท บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทนอยางไร 

 ก. จายแก ด.ช.ธนัท 
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 ข. จายแกผูแทนโดยชอบธรรมของ ด.ช.ธนัท ตามที่นายเกรียงไกร ระบุไวหรือตามคําสั่งศาล 
 ค. รอจนกวา ด.ช.ธนัท จะบรรลุนิติภาวะ 
  ง. จายให ด.ช.ธนัท และผูแทนโดยชอบธรรมคนละคร่ึง 

คําตอบ : ข 
16. ลักษณะสําคัญประการหน่ึงของสัญญาประกันชีวิต คืออะไร 
 ก. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยฐานะของผูเอาประกันภัย 
 ข. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของผูเอาประกันภัย 

ค. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยสาเหตุของการตาย หรือลักษณะของบาดแผลเปนสําคัญ 
 ง. การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความเปนเจาหน้ีลูกหน้ีตอกัน 

คําตอบ : ข 
17. สัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาซึ่งมีลักษณะอยางไร 

ก.   ผูรับประกันภัยตกลงจะใชเงินจํานวนหน่ึงใหกับผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามแตผูรับ
ประกันภัยจะเห็นสมควร 

ข.   ผูรับประกันภัยตกลงจะใชเงินจํานวนแนนอนตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว ใหกับผูเอาประกันภยั 
หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี 

ค.   คูสัญญาทั้งสองฝายตางก็สิทธิบอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกันได 
ง.   ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดแตเพียงฝายเดียว 

คําตอบ : ข 
18. สัญญาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะเปนขอพิจารณาเบี้ยประกันภัยเพิ่มข้ึน หากภัยน้ัน
หมดไปแลว ผลของสัญญาประกันภัยจะเปนเชนไร 

ก. ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัยสวนที่เพิ่มน้ันลงมาอยูในอัตราปกติ 
 ข. ผูเอาประกันภัยจะไดลดเบี้ยประกันภัยตอเมือบริษัทยินยอม 
 ค. ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิไดลดเบี้ยประกันภัยเลย 
 ง. สัญญาประกันภัยยอมสิ้นผลบังคับ 

คําตอบ: ก 
19.สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่ตองอาศัยความซือสัตยสุจริตใจตอกันอยางย่ิง กรณีใดบางที่ถือวาขาดความ
สุจริตใจตอกันอยางย่ิง 

 ก. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยไมเปดเผยขอความจริงเก่ียวกับสุขภาพผูเอาประกันภัย 
 ข. ตัวแทนประกันชีวิตไมแถลงขอความจริงใหบริษัททราบ 
 ค. ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยแถลงขอความเท็จซึ่งเปนสาระสําคญัของสัญญา 
 ง. ผูเอาประกันภัยแถลงขอความเท็จซึ่งเปนสาระสําคัญของสัญญา 

คําตอบ : ง 
 
 
 
20. ถาบริษัทไมไดบอกลางโมฆียกรรมตามมาตรา 865 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ภายในกําหนด
หน่ึงเดือนนับแตวันที่บริษัททราบมูลอันจะบอกลางได สัญญาประกันชีวิตจะมีผลอยางไร 
 ก. สัญญาตกเปนโมฆียะ 
 ข. สัญญาสมบูรณสิทธิบอกลางของบริษัทยอมระงับไป 
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 ค. บริษัทจะบอกลางเมือใดก็ได เพราะสัญญาตกเปนโมฆียะแลว 
    ง. บริษัทใชสิทธิบอกลางไมได แตผูเอาประกันชีวิตหรือผูรับ ประโยชนบอกลางได 

คําตอบ : ข 
21. กรมธรรมประกันภัยน้ัน กฎหมายบัญญัติวาตองลงลายมือชือของบุคคลใดที่ผูเอาประกันภัยจะสามารถ
ฟองรองบังคับคดีได 
 ก. ผูรับประโยชน 
 ข. ผูเอาประกันภัย 
 ค. ผูรับประกันภัย 
 ง. ผูรับประกันภัยรวมกับผูเอาประกันภัย 

คําตอบ : ค 
22. ในกรมธรรมประกันชีวิตจะตองระบุอะไรไว ในกรมธรรมประกันภัยเสมอไป 
 ก. ระบุเพียงวันที่ไดทํากรมธรรมประกันชีวิต 
 ข. ระบุเพียงสถานที่ก็พอ 
 ค. ระบุสถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันชีวิต 
 ง. ระบุชือผูรับประโยชนเสมอ 

คําตอบ : ค 
23. กรมธรรมประกันภัยที่ผูรับประกันภัยตองสงมอบใหกับผูเอาประกันภัยน้ันจะตองมีเน้ือความอยางไร 
 ก. ตองมีเน้ือความตองตามสัญญา 
 ข. ไมจําเปนตองมีเน้ือความตองตามสัญญา 
 ค. จะมีเน้ือความตองตามสัญญาหรือไมก็ได 
 ง.  จะมีเน้ือความอยางไรก็ได ทั้งน้ี แลวแตผูรับประกันภัยจะเห็นสมควร 

คําตอบ : ก 
24. นางสาวสุขใจ ไดขอทําประกันชีวิตและปกปดความจริงในเรืองอายุไว โดยขณะทําสัญญาแถลงวาอายุเพียง 
35 ป ซึ่งความจริงอายุ 40 ป ในกรณีน้ีผลของสัญญาจะเปนอยางไร 

ก. สัญญามีผลสมบูรณ หากอายุที่แทจริงยังอยูในจํากัดอัตราทางการคาปกติของบริษัท 
ข.  สัญญามีผลสมบูรณ หากผูเอาประกันชีวิตไดแจงความจริงใหบริษัททราบ    
     ภายหลัง 
ค.  สัญญาตกเปนโมฆียะและผูเอาประกันชีวิตขอลดเบี้ยประกันภัยได 
ง.  สัญญาตกเปนโมฆะ 

คําตอบ : ก 
 
 
 
 
25. นายศักดิ์ ทําสัญญาประกันชีวิตโดยกรอกในใบคําขอเอาประกันภัยวาในรอบหน่ึงปที่ผานมากอนขอเอาประกัน
ชีวิตตนไมเคยเขารับการรักษาพยาบาลที่ใดมากอน ซึ่งความจริงนายศักดิ์เคยเขารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลตํารวจเพราะถูกมีดบาด ซึ่งไมกระทบกระเทือนตอความเสี่ยงภัยของนายศักดิ์แตอยางใด เมือบริษัท
ทราบความจริง บริษัทจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดหรือไม 

ก. บอกเลกิสัญญากับนายศักดิ์ได โดยไมตองคืนเงินใดๆ ใหนายศักดิ์ 
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ข. บอกเลิกสัญญาประกันชีวิตกับนายศักดิ์ โดยตองคืนเบี้ยประกันภัยใหนายศักดิ์ 
ค. บอกเลิกสัญญาประกันชีวิตกับนายศักดิ์ โดยตองคืนเบี้ยประกันภัยพรอมดอกเบี้ยใหนายศักดิ์ 
ง. ไมมีสิทธิใดๆ เพราะการปกปดความจริงหรือแถลงเท็จดังกลาวไมมีผลกระทบกระเทือนตอความเสี่ยงภัย

ใดๆ เลย 
คําตอบ : ง 

26. กรณีผูขอเอาประกันภัยไดเสนอขอเอาประกันภัยดวยวาจา แตผูรับประกันภัยตกลงสนองรับคําเสนอและออก
กรมธรรมประกันภัยพรอมลงลายมือชือตัวแทนของผูรับประกันภัยให ไวเปนหลักฐาน ตอมาผูเอาประกันภัยไมจาย
คาเบี้ยประกันภัยตามวัน เวลาที่กําหนด ผูรับประกันภัยจะฟองรองขอบังคับใหจายคาเบี้ยประกันภัยไดหรือไม 

      ก. ได เพราะมีกรมธรรมประกันภัยเปนหลักฐานและมีการลงลายมือชือเรียบรอยแลว 
 ข. ได เพราะเปนสัญญาตางตอบแทนที่แตละฝายตองมีหน้ีที่จะตองปฏิบัติตอกัน 
 ค. ไมได เพราะยังไมมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
 ง. ไมได เพราะผูรับประกันภัยยังไมมีหนังสือทวงถามไปยังผูเอาประกันภัย 

คําตอบ :  ข 
27. การนับระยะเวลาที่อาจลอกลางสัญญาประกันภัยน้ันจะเร่ิมนับตั้งแตเมือใด 
 ก. 1 เดือนนับแตวันที่ทราบมูลอันจะบอกลาง 
 ข. 1 เดือนนับแตวันที่ทราบความจริงอันจะบอกลาง 
 ค. 2 เดือนนับแตวันที่ทราบมูลอันจะบอกลาง 
 ง. 2 เดือนนับแตวันที่ทราบความจริงอันจะบอกลาง 

คําตอบ : ก 
28. นายตน มีอาการเจ็บที่ชายโครงขวาเปนประจํา แพทยวินิจฉัยวา กลามเน้ืออักเสบเล็กนอย ตอมานายตนไป
ทําสัญญาประกันชีวิตโดยกรอกแบบคําขอวามีสุขภาพสมบูรณ หลังจากทําสัญญาได 1 ป นายตนได ไปตรวจ
สุขภาพพบวาตนเปนโรคหัวใจ และเสียชีวิตหลังการตรวจสุขภาพ 1 เดือน ดังน้ีบริษัทจะบอกลางสัญญาไดหรือไม 
เพราะเหตใุด 
 ก. บอกลางได เนืองจากอยูในระยะเวลาแหงการบอกลาง 
 ข. บอกลางได เนืองจากโรคหัวใจถือวาเปนโรครายแรงและเปนสาระสําคัญ 
 ค. บอกลางไมได เนืองนายตนไมทราบวาตนปวยเปนโรคหัวใจมากอนทําสัญญาประกันชีวิต 
 ง. บอกลางไมได เนืองจากบริษัทไมมีเงือนไขระบุใหผูเอาประกันภัยตองตรวจสุขภาพกอนทําสัญญา 

คําตอบ :  ค 
29. ผูรับประโยชน หมายถึงบุคคลใด 
 ก. บุคคลที่ตองมีความเก่ียวของกับผูเอาประกันภัยหรือวัตถุที่เอาประกันภัยอยางหน่ึงอยางใด 
 ข. บุคคลที่เปนคูสัญญาโดยตรงในสัญญาประกันภัย 
 ค. บุคคลที่พึงจะไดรับคาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงินใช ให 
 ง. ถูกทุกขอ 

คําตอบ : ค 
30. นายวานไดทําประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลาชําระเบี้ยรายปมาแลว 4 ป หากนายวานตองการบอกเลิกสัญญา
ประกันชีวิต นายวานจะตองดําเนินการอยางไร 
 ก. แจงแกนายหนาประกันชีวิต 
 ข. แจงแกตัวแทนประกันชีวิต 
 ค. งดสงเบี้ยประกันภัย 
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 ง. โทรศัพทแจง call center ของบริษัทประกันชีวิต 
คําตอบ : ค 

31. กรณีผูเอาประกันชีวิตมีสิทธิไดรับเงินคาเวนคืนกรมธรรมประชีวิตหรือรับกรมธรรมประชีวิตใชเงินสําเร็จจาก
ผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะตองมีคุณสมบัติอยางไร 
 ก.ไดเอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตเดียวกันน้ันเกินกวา 2 กรมธรรม 
 ข. ไดสงเบี้ยประกันชีวิตมาแลวจนกรมธรรมประกันภัยมีมูลคากรมธรรม 
 ค. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
 ง. ไมเคยผิดนัดการชําระเบี้ยประกันชีวิต 

คําตอบ : ข 
32. ราคาแหงมูลประกันภัยหมายความวาอยางไร และจําเปนตองมีระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยทุกฉบับหรือไม  
 ก. ราคาของสวนไดเสีย และจะกําหนดไว ในกรมธรรมประกันภัยหรือไมก็ได แลวแตการตกลงกัน 
 ข. ราคาของสวนไดเสีย และจะตองกําหนดไว ในกรมธรรมประกันภัยเสมอ 
 ค. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย และจะกําหนดไว ในกรมธรรมประกันภัยหรือไม ก็ไดแลวแตการตกลงกัน 
 ง. ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัยและจะตองไว ในกรมธรรมประกันภัยเสมอ 

คําตอบ : ก 
33. การเอาประกันภัยในเหตุการณที่ผานมาแลวสามารถเอาประกันภัยไดหรือไม 

ก. สามารถเอาประกันภัยได แตผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงก่ึงหน่ึง 
ข. สามารถเอาประกันภัยได  แตผูเอาประกันภัยจะตองชําระคาเบี้ยประกันภัยสูงข้ึน 
ค. ไมสามารถเอาประกันภัยได เพราะสัญญาประกันภัยตองเปนการเอาประกันภัยในเหตุการณในอนาคต 

ซึ่งไมแนนอน 
ง. ไมมีขอถูก 
           คําตอบ: ค 

34. ผูเอาประกันชีวิตสามารถบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตไดหรือไม อยางไร 
 ก. สามารถบอกเลิกได โดยความยินยอมทั้งผูเอาประกันภัยและบริษัท 
 ข. สามารถบอกเลิกได แตตองมีหนังสือใหความยินยอมจากบริษัทกอน 
 ค. สามารถบอกเลิกได แตตองทําสัญญาประกันชีวิตมาแลวไมตํ่ากวา 2 ป 
 ง. สามารถบอกเลิกได โดยงดเบี้ยประกันภัย 

คําตอบ  : ง 
  
 
 
 
 

พระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ.2535 แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิ
ประกนัชวีติ (ฉบบัที2่) พ.ศ.2551 
 
บริษัทที่สามารถดําเนินธุรกิจประกันชีวิตได 

 บริษัทมหาชนจํากัด ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ี 
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 สาขาของบริษัทตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักร 
  ***ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551*** 
  บริษัทประกันชีวิตที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตภายหลังพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2551 มีผลใชบังคับ จะตองมีลักษณะเปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศ จะเปดสาขา ณ ที่ใดๆอีกไมได 
 

 
 

การจัดตั้งบริษัท 
 สามารถจัดตั้งได ในรูปแบบบริษัทมหาชนจํากัด และ ไดรับใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกันชวีติจาก
รฐัมนตร ีและไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยมีการยืนคําขอและไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก
รัฐมนตรี มีการวางหลักทรัพยและดํารงไวซึ่งเงินกองทุนใหครบตามจํานวนที่ตองมี (ข้ันตํ่า 50 ลานบาท) 
ภายในเวลา 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทมหาชนจํากัด จึงจะสามารถดําเนินธุรกิจประกัน
ชีวิตได แลวถาดําเนินธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตมีโทษจําคุกตัง้แต 2 ป – 5 ป หรือ
ปรบั 200,000 – 500,000 บาท หรือทัง้จาํทั้งปรบั 
  ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 บุคคลที่สามารถใชชือหรือคําแสดงชือในธุรกิจ
วา “ประกันชีวิต” ได 

 บริษัทประกันชีวิตที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
 สมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปนบริษัทประกันชีวิตหรือสามาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปนพนักงานหรือ

ลูกจางของบริษัทประกันชีวิต 
 สมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปนตัวแทน หรือ นายหนาประกันชีวิต 
 สามาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกสวนมากเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทประกัน

ชีวิต 
 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตที่ใชเพือเปนคําแสดงชือในธุรกิจการเปนตัวแทนประกัน

ชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตของตน 
 สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิต หรือ สถาบันอืนที่เก่ียวของกับธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งใชเพือเปนคํา

แสดงชือของสถาบันน้ัน 
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 กรรมการ พนักงาน ลูกจาง สมาชิก หรือผูมีฐานะ มีตําแหนง หรือหนาที่ใดๆ ในบริษัทประกันชีวิต 
สมาคมสหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิต หรือสถาบันอืนที่เก่ียวของกับธุรกิจประกัน
ชีวิต 
 

  กรณทีีห่ลกัทรพัยมีมลูคาลดตํา่ลงกวาที่กาํหนด บริษทัประกันชวีติจะตองนาํหลักทรัพยประกันมาเพิ่มจน
ครบภายในระยะเวลา 2 เดอืน นับแตไดรับคําสั่ง หลักทรัพยและเงินที่บริษัทประกันชีวิตวางไวกับนายทะเบียน ไม
อยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีตราบใดที่ยังไมลมละลาย  

การใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละสีส่บิเกา ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนาย
ไดแลวทั้งหมด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  กรรมการของบริษัทประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535  แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ตองมีกรรมการสัญชาติไทยไมตํา่กวา 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด  
  ในกรณีบริษัทไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนได ตามระยะเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาการ
อนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปนอันสิ้นผล 
 

หลักทรัพย 
 วางไวกับนายทะเบียนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดแตตองมีมูลคาตามที่

กําหนดไว ในกฎกระทรวง เปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทรัพยสินอืนตามที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด 

 

เงินกองทุน 
  บริษัทตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เปนอัตราสวนกับสินทรัพย 
หน้ีสิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยเปนผูประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงือนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทตองจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนเสนอตอนายทะเบียนทุกเดือน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด หากเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตลดลง
ตํ่ากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไว บริษัทประกันชีวิตตองเสนอโครงการเพือแก ไขฐานะเงนิกองทนุภายใน 30 วนั 
นับแต 

 ไดรับแจงจากนายทะเบียน 
 วันที่ผูสอบบัญชีตรวจพบ 
 บริษัทประกันชีวิตตรวจพบ 

บริษัทประกันชีวิตสามารถนําเงินกองทุนไปกอภาระผูกพันไดตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทประกันชีวิต 
ยกเวนนาํไปซือ้พันธบตัรรัฐบาล  
บริษัทประกันชีวิตสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนไดเมือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 
 

กองทุนประกนัชวีติ 
  มีฐานะเปนนิติบุคคลเพือคุมครองเจาหน้ี ในกรณีที่บริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ และเพือพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ บริษัทประกันชีวิตจะนําสงเงินที่ผูเอา
ประกันภัยหรือผูรับประโยชนไมไดมาขอรับจากบริษัทประกันชีวิต จนพนอายคุวาม 10 ป เขากองทุนประกันชีวิต
ภายใน 1 เดือนนับแตวันครบกําหนดอายุความ 
 กองทุนประกนัชวีติ ประกอบดวย 
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  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนเพือพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต เงินที่บริษัทประกันชีวิตตองนําสง
เขากองทุนรอยละ 0.5 ของเบี้ยประกนัภัยที่บริษัทประกันชีวิตไดรับในรอบระยะเวลา 6 เดือนกอนงวดที่จะตองนํา
เงินสงเขากองทุน เงินคาปรับที่คณะกรรมการเปรียบเทียบหลังหักเงินสินบนรางวัลและคาใชจาย 
  กรณีบริษัทประกันชีวิตลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตและจํานวนเงินที่ไดรับชําระหน้ีจากบริษัทไม
เพียงพอ เจาหน้ีมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันชีวิต ไมเกินมูลหน้ีที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย หากมูลหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยตามสัญญามีจํานวนเงินเกินหน่ึงลาน ก็ใหมีสิทธิไดรับ
ชําระหน้ีเพียงหน่ึงลานบาท 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจกําหนดนโยบายและออกระเบียบขอบังคับ และประกาศในการ
บริหารกิจการของกองทุนประกันชีวิต 
เงินสาํรอง 
    คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผูมีอํานาจกําหนดใหบริษัทจัดสรรเบี้ย 
ประกันภัยไว เปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู และเงินสํารองอืนตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยตองวางไวกับนายทะเบียน 
สมดุทะเบียนบญัช ี

 เพือลงรายการเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท 
 ตองเก็บไว ไมนอยกวา 10 ป 
 ยืนใหนายทะเบียนตรวจตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

อตัราเบีย้ประกัน 
         ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
แบบกรมธรรมประกนัภัย และขอความประกอบหรอืแนบทาย 

ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ถาไมไดรับความเห็นชอบแลวนําไปใช ระวางโทษปรับไมเกนิ 3 
แสนบาท โดย ผูเอาประกนัมสีทิธ ิ

 ใหบริษัทชําระหน้ีตามกรมธรรม หรือ 
 บอกเลิกกรมธรรม คืนเบี้ยประกัน โดยหามระบุเปนเงินตราตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ    โดยรัฐมนตรี เมือ..... 

 บริษัทมีหน้ีสินเกินกวาทรัพย 
 ฝาฝนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
 หยุดประกอบกิจการโดยไมมีเหตุอันควร 
 ประวิงการจายคืนคาสินไหม / เงินประกันโดยไมมีเหตุอันควร 
 ถาประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอไป จะทําใหเกิดความเสียหายตอผูเอาประกันภัย 
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หากบริษัทฝาฝนปรับไมเกนิ 500,000 บาท และถาทําผดิตอเนอืงปรบัอีกไมเกินวันละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่
ฝาฝน 

 
 
บทกําหนดโทษ  (หากไมปฎิบัติตามหนาที่การเปนตัวแทนประกันชีวิต) 

 ฝาฝนมคีวามผดิปรบัไมเกนิ 30,000 บาท 
 หากฝาฝนและเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผูเอาประกัน  

จําคกุ 3 เดอืนหรอืปรบัไมเกิน 30,000 บาท หรอืทั้งจําทัง้ปรับ 
 กรณีบริษัทประกันชีวิตโฆษณาจูงในอันเปนเท็จหรือเกินความจริงเก่ียวกับบริษัทประกันชีวิตหรือธุรกิจประกัน
ชีวิตของบริษัท ระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 บาท 
 

 ไมมีใบอนุญาตตัวแทน  
จําคกุ 6 เดอืน / ปรบั 50,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ 

 ทําสัญญาโดยมิไดรับการมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท  
จําคกุ 2 ป / ปรับ 200,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ 
 

 
 
 
 
 

ใบอนุญาตตัวแทนไมมีแบบตลอดชีพ  ตองตออายุตลอดไป  คือ ตองมาตออายทุกุๆ 5 ป   และสามารถยืนตอ
อายุไดลวงหนา 2 เดือนกอนบตัรหมด 
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การเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน 
  กระทําได โดยนายทะเบียนเมือกระทําความผิดตามบทบัญญัติ แตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการกาํกบั
และสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) ภายใน 15 วัน นายทะเบียนจะตองแจงคําสั่งไปใหตัวแทน
ประกันชีวิตผูน้ันทราบ เพราะกฎหมายกําหนดไว 
 
บทกําหนดโทษ 
  คณะกรรมการเปร ียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันชีว ิต พ.ศ.2535 ซ ึ ่งแก ไขเพิ ่มเต ิมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ซึ่งรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงัแตงตัง้มอีํานาจเปรียบเทียบ
ปรับไดมีจํานวน 3 คน คนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวล-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่2) 
พ.ศ.2551 ที่มีโทษปรับฐานเดียว ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบภายในเวลา 5 ป นับแตวันกระทํา
ความผิดเปนอันขาดอายุความ 
ขอแตกตางระหวางตวัแทนกบันายหนาประกนัชวีติ 

 
 
 
 
 
 

ตารางสรปุบทลงโทษตาม พรบ. 
บทลงโทษบรษิัท 

ตวัแทนประกนัชวีติ นายหนาประกันชีวติ 

ตองมีสังกัดบริษัท ไมตองสังกัดบริษัท 

ตองเปนบุคคลธรรมดาเทาน้ัน เปนนิติบุคคล หรือบุคคล    
ไมตองมีสํานักงาน ตองมีสํานักงาน 
ไมตองทําสมุดทะเบียนบัญชีเพือลงรายการเก่ียวกับ
ธุรกิจ 

ตองมีสมุดทะเบียนบัญชีเพือลงรายการเก่ียวกับ
ธุรกิจ 
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บทลงโทษตัวแทน 
 

รายการ 
โทษปรบั 
ไมเกนิ 

ฝาฝนและเปนเหตใุหเสยีหาย
แกบรษิทัหรอืผูเอาประกนั 

กรณมีีใบอนญุาตตวัแทน 
ไมแสดงใบอนุญาตเมือชวนใหบุคคลทําสัญญา 

30,000 บาท 
ปรับ 30,000 บาท และ
จําคกุ 3 เดอืน ไมออกใบเสร็จรับเงินเมือรับเบี้ยประกัน 

ใชขอความหรือภาพโฆษณาที่ไมไดรับ 
ความเห็นชอบจากบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยางขอสอบ : พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที ่
2) พ.ศ.2551 
 

 

รายการ 
 

โทษจาํคกุ 
ไมเกนิ 

โทษปรบั 
ไมเกนิ 

ทาํผดิตอเนอืง 
ปรบัอกีวนัละ 

ขัดขวางหรือไมอํานวยความ
สะดวกใหกับนายทะเบียน 

 

1 เดือน 
 

10,000 บาท - 
ดําเนินธุรกิจโดยไมไดรับ
อนุญาต 2 – 5 ป 200,000 - 500,000 บาท - 
นําแบบประกันและขอความ
ประกอบแนบทายไปใช โดย
ไมไดรับอนุญาต 

- 300,000 บาท - 
ถูกเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ - 500,000 บาท 20,000 บาท 

ไมมีใบอนุญาตตัวแทน 
จําคุก       
6 เดือน 

โทษปรับ ไมเกิน50,000 
บาท หรือ 

ทั้งจําทั้งปรับ ทําสัญญาโดยไมไดรับการมอบอํานาจเปน
หนังสือจากบริษัท 

จําคุก 2 ป 
โทษปรับ ไมเกิน
200,000 บาท 
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1.  ขอใดไมอยูในอํานาจของรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 

ก.  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ข.  ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  

แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ค.  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
ง.  ออกประกาศตามบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ี 

คําตอบ : ก  
2.  การที่บริษัทไดรับอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตแลว  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  
แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551  บริษัทไมสามารถวางหลังทรัพยหรือดํารง
เงินกองทุนไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว  จะมีผลเชนไร 

ก.  บริษัทประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตได  ทั้งน้ีจะตองขออนุญาตภายหลังประกอบธุรกิจ  2  
เดือน 

ข.  บริษัทประกันชีวิตตองเสนอกรอบเวลาที่จะวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนตอนายทะเบียน 
ค.  บริษัทประกันชีวิตตองจัดหาสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยมาคํ้าประกันแทน 
ง. ใหถือวาการอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปนอันสิ้นผล 

คําตอบ : ง  
3.. ขอใดถูกตอง 

ก.  บริษัทประกันชีวิต  ประเภทบริษัทจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประกันชีวิตกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับสามารถประกอบธุรกิจ 
ประกันภัยไดตอไปอัตโนมัติ 

ข.  บริษัทประกันชีวิต  ประเภทบริษัทจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจประกันชีวิตกอนวันที่
พระราชบัญญัติ  ประกันชีวิต  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2551  มีผลใชบังคับ  ไมสามารถประกอบธุรกิจ 
ประกันภัยไดอีกตอไป 

 ค. บริษัทประกันชีวิต  ประเภทบริษัทจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตกอนวันที่ 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับ  จะตองดําเนินการแปรสภาพ 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551  มีผลใชบังคับ 

ง.   บริษัทประกันชีวิต  ประเภทบริษัทจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตกอนวันที ่ 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับ  ไมสามารถประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได  เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอไป 

คําตอบ : ค  
 
 
 
 
4.ขอใดถูกตองเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2551 

ก.  มีผลใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 
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ข.  เปนบทบัญญัติเพือคุมครองสิทธิประโยชนระหวางตัวแทนประกันชีวิตนายหนาประกันชีวิตตอบริษัท
ประกันชีวิต 

ค.   มีการนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2510 มาใชบางมาตรา 
ง.   จะมีผลใหแก ไขหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ. 2535 

คําตอบ : ง  
5.ขอใดมิใชเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 

 ก.  เพือขยายความคุมครองไปยังคนกลางในธุรกิจประกันภัย 
 ข.  เพือเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองประชาชน 
 ค.  เพือกํากับธุรกิจประกันภัยใหมีความม่ันคง 
 ง.   เพือใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

คําตอบ: ก  
6.บริษัทประกันชีวิตตางประเทศจะขอตั้งสาขาเพือประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยไดหรือไมอยางไร 
  ก.  ไมได  เพราะไมใชบริษัทมหาชนจํากัด 
  ข.  ได หากวางหลักทรัพยประกันเปนจํานวน  30  ลานบาท 
  ค.  ได หากไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี  โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
  ง.   ได หากไดปฏิบัติตามเงือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

คําตอบ: ค  
7. หากบริษัทประกันชีวิตใดไมชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต  ภายใน 3เดือน  
นายทะเบียนสามารถดําเนินการอยางไรตอบริษัทประกันชีวิตได 
  ก.  หามขยายธุรกิจ 
  ข.  พักใช ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตช่ัวคราว 
  ค.  เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
  ง.   สั่งควบคุมการรับประกันชีวิต  

คําตอบ: ก 
8.บริษัทประกันชีวิต  ซึ่งมิใชสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศจะเปดสาขาไดหรือไม 
 ก.  ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ข.  ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากหลัดกระทรวงการคลัง 
 ค.  ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 ง.  ไมได  เนืองจากกฎหมายบัญญัติ  หามไว 

คําตอบ : ค 
9.ในการรับประกันชีวิต  บุคคลใดสามารถกระทําการเปนผูรับประกันชีวิตได 

  ก.  บริษัทประกันวินาศภัย 
  ข.  บริษัทประกันชีวิต 
  ค.  ธนาคารพาณิชย 
  ง.  ถูกทั้งขอ ก, ข และ ค. 

คําตอบ : ข  
 
10.บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยประกันที่วางไวกับนายทะเบียนหรือไม 

ก.  ไมมีสิทธิเพราะกฎหมายหามไว 
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ข.  มีสิทธิ  แตตองมีมูลคาตามที่กําหนดไว ในกฎกระทรวง 
ค.  มีสิทธิ  แตตองเปนเงินสด  พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือทรัพยสินอืนตามที่คณะกรรมการกํากับ 

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด 
ง.  ถูกทั้งขอ ข. และ ค. 

คําตอบ : ง 
11.ผู ใดมีอํานาจกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับกรมธรรม
ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู 

ก.  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  แก ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 

ข.  นายทะเบียน 
ค.  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ง.  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

คําตอบ : ง  
12.การวางหลักทรัพยในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตน้ัน  เพือวัตถุประสงคใด 

 ก.  ใหรัฐบาลยืมไปใชเปนหน้ีคาภาษีอากร 
 ข.  ใหเจาหน้ีของบริษัทยึดไปใชหน้ีเมือมีหน้ีสิน 
 ค.  เปนหลักประกันแกผูเอาประกันภัย  หรือผูรับประโยชนในอันที่จะไดรับชําระหน้ีกอนเจาหน้ีอืน 
 ง.  เพือจายคืนผูถือหุนของบริษัทกอนใครอืน  เมือผูถือหุนของบริษัทประกันชีวิตรองขอ 

คําตอบ : ค 
13.หากเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตลดลงตํ่ากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไว  บริษัทประกันชีวิตตองเสนอ
โครงการเพือแก ไขฐานะเงินกองทุน  ภายใน  30  วันนับแตเมือใด 

ก.  ไดรับแจงจากนายทะเบียน 
ข.  วันที่ผูสอบบญัชีตรวจพล 
ค.  บริษัทประกันชีวิตตรวจพบ 
ง.  ถูกทุกขอ 

คําตอบ  : ง 
14.หากนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบโครงการแก ไขฐานะเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต  บริษัทประกันชีวิต  
จะตองดําเนินการอยางไร 

ก.  อุทธรณตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายใน 30 วันนับแตไดรับแจง 
ข.  อุทธรณตอนายทะเบียน  ภายใน  30  วันนับแตไดรับแจง 
ค.  อุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ภายใน 30 วันนับแตไดรับแจง 
ง.   อุทธรณตอพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

ภายใน  30  วันนับแตไดรับแจง 
คําตอบ : ก 

 
 
 
15.บริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ  จะเปดสาขา  ณ  ที่ใดๆ อีกไดหรือไม 

 ก.  ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริม         
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      การประกอบธุรกิจประกันภัย 
 ข.  ได  โดยตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ค.  ได  โดยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนประกันชีวิต 
 ง.  ไมได  เนืองจากกฎหมายบัญญัติ  หามไว 

คําตอบ  : ง 
16. บริษัทประกันชีวิต  ซึ่งมิใชสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศจะเปดสาขาไดหรือไม 
 ก.  ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ข.  ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากหลัดกระทรวงการคลัง 
 ค.  ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 ง.  ไมได  เนืองจากกฎหมายบัญญัติ  หามไว 

คําตอบ : ค  
17.ในระหวางดําเนินการตามโครงการเพือแก ไขฐานะเงินกองทุนที่ไดรับความเห็นชอบ  บริษัทประกันชีวิต  
สามารถประกอบธุรกิจไดหรือไม 
 ก.  สามารถประกอบธุรกิจไดตามปกติ 

ข.  สามารถประกอบธุรกิจได  แตจะดําเนินการขยายธุรกิจไมไดจนกวาจะดํารงเงินกองทนุไดครบถวน 
 ค.  สามารถประกอบธุรกิจไมได  เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 ง.  สามารถประกอบธุรกิจไมได  เนืองจากเงินกองทุนไมเพียงพอ 

คําตอบ : ข 
18.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ.  
2535  แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2551 

ก.  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจพิจารณาประเภท  
   ชนิดอัตราของเงินกองทุน 
ข.  มีวัตถุประสงคเพือดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอกับความเสี่ยง 
ค.  บริษัทประกันชีวิตสามารถนําเงินกองทุนไปกอภาระผูกพันไดตามมติทีประชุมผูถือหุนของบริษัท

ประกันชีวิต 
ง.  บริษัทประกันชีวิตตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

คําตอบ : ค 
19.ขอใดไมถือวาเปนการกอภาระผูกพันในเงินกองทุน 
 ก.  นําไปคํ้าประกันหน้ี 
 ข.  นําไปวางเปนหลักประกันตอศาล 
 ค.  นําไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
 ง.  ถูกทุกขอ   

คําตอบ : ค 
 
 
 
 
20.ขอใดเปนสินทรัพยสภาพคลอง 
 ก.  ที่ดิน 
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 ข.  เงินฝากธนาคาร 
 ค.  พันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย 
 ง.  ถูกเฉพาะ  ขอ ข.  และ ค. 

คําตอบ : ง 
21.อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว  เมือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมือบริษัทประกันชีวิตรอง
ขอนายทะเบียนจะสั่งใหเปลี่ยนอัตราน้ันเสียใหมก็ได  การเปลี่ยนอัตราใหมจะมีผลกระทบกรมธรรมประกันภัยท่ีได
กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไวกอนแลวหรือไมอยางไร 

ก.  ไมมีผลกระทบกรมกรรมประกันภัยเดิมที่นายทะเบียนได ใหความเห็นชอบกอนแลว 
ข.  มีผลกระทบ เนืองจากนายทะเบียนสั่งใหเปลี่ยนอัตราใหม  ตองเปลี่ยนแปลงตามอัตราใหมที่นาย

ทะเบียนเห็นชอบ 
ค.  มีผลกระทบ  เนืองจากอัตราดอกเบี้ยที่ใช ในการคํานวณเบี้ยประกันภัยเปลี่ยนไปตองเปลี่ยนแปลง

ตามอัตราใหมที่นายทะเบียนเห็นชอบ  เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหคงอัตราเบี้ย
ประกันภัยเดิม 

ง.  ถูกทั้งขอ ข.  และขอ ค. 
คําตอบ : ก 

22.การคํานวณผลกําไรของบริษัทประกันชีวิตวามีหรือไมและเทาใด  เพือประโยชนในการจายเงินปนผลแกผูถือ
หุนตามสัญญาประกันชีวิต  มีหลักเกณฑอยางไร 

 ก.  บริษัทประกันชีวิตสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนไดตามจํานวนหุนที่มีอยู 
 ข.  บริษัทประกันชีวิตสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนได  เมือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 ค.  บริษัทประกันชีวิตสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนได  เมือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 ง.  บริษัทประกันชีวิตสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนได  เฉพาะกรณีถือหุนมาแลวไมตํ่ากวา 2  ป 

คําตอบ: ข 
23.บริษัทประกันชีวิตสามารถจายเงินหรือทรัพยสินอืนใดลวงหนาใหแกบุคคลใดเปนคานายหนาหรือคาตอบแทน
สําหรับเงินที่จะทําใหแกบริษัทประกันชีวิตไดหรือไม  อยางไร 
 ก.  ไมได  เพราะ  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  หามไว 
 ข.  ไมได  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 ค.  ได  เพราะ  พระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ.  2535  ไมไดหามไว 
 ง.  ไมได  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

คําตอบ: ก 
24.ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 แก ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 
บริษัทประกันชีวิตไมสามารถซือ้หรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแตกรณีใดที่บริษัทประกันชีวิต สามารถกระทําได 
 ก.  ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ข.  ใชเพือสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทประกันชีวิตตาม สมควร 
 ค.  เปนอสังหาริมทรัพยที่บริษัทประกันชีวิตไดมาจากการรับชําระหน้ี 
 ง.  ถูกทุกขอ 

คําตอบ : ง 
25.บุคคลในขอใดไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ  ผูจัดการของบริษัทประกันชีวิต 

 ก.  นายแดงเคยเปนบุคคลลมละลาย 
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 ข.  นายดําเคยตองคําพิพากษาถึงที่สดุใหลงโทษจําคุกในความผิดฐานทํารายรางกาย 
 ค.  นายเขียวเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 
 ง.  นายมวงเปนกรรมการของบริษัทประกันชีวิตอืนที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

คําตอบ: ข 
26. บริษัทประกันชีวิต จะมอบอํานาจใหตัวแทนประกันชีวิตชดใชคาสินไหมทดแทนกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนไดหรือไม 
 ก.  ได  กฎหมายมิได  หามไว 
 ข.  ได  เมือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 ค.  ไมได  กฎหมายหามไว 
 ง.  ได  เมือไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

คําตอบ : ค 
27.กรณีที่ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือทายาทของผูเอาประกันภัยมิไดเรียกรอง
จํานวนเงินที่มีสิทธิตามกรมธรรมประกันภัยจนลวงพนอายุความแลว  บริษัทประกันชีวิตจะตองดําเนินการอยางไร 

ก.  แจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทราบและนําเงิน
ดังกลาวเขาเปนรายไดของบริษัทประกันชีวิต 

ข.  นําสงเงินดังกลาวเขากองทุนประกันชีวิตภายในหน่ึงเดือนนับแตวันครบกําหนดอายุความ 
ค.  แจงกระทรวงการคลังและนําสงเปนรายไดของแผนดิน 
ง.  นําสงเงินดังกลาวเขาสมาคมประกันชีวิตไทยเพือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําตอบ: ข 
28. ในกรณีที่มีการรองเรียนเก่ียวกับการประกันภัย การจายคาสินไหมทดแทน การจายเงินหรือประโยชน 
อืนใดตามกรมธรรมประกันภัย  นายทะเบียนอาจจัดใหมี 
 ก.  คําสั่งใหบริษัทประกันชีวิตดําเนินการตามคํารองเรียนน้ัน 
 ข.  ตรวจสอบบริษัทประกันชีวิตที่ถูกรองเรียน 
 ค.  จัดใหมีการพิจารณาขอรองเรียนและไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 ง.  เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันชีวิตฐานประวิงการจายคาสินไหมทดแทน 

คําตอบ : ค 
29.ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตตองมีวุฒิการศึกษาระดับใด 

ก.  มัธยมศึกษา  3 
ข.  มัธยมศึกษา  6 
ค.  อุดมศึกษา 
ง.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  แก ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2 )  

พ.ศ. 2551  ไมได  กําหนดวุฒิการศึกษาไว 
คําตอบ : ง 

 
 
 
30.นายขาว  ตัวแทนประกันชีวิตถูกฟองคดีฐานปลนทรัพย  ศาลยกฟอง  นายขาวขาดคุณสมบัติในการขอรับ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  หรือไม 
 ก.  ขาดคุณสมบัติ  เนืองจากถูกฟองคดีฐานปลนทรัพย 
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 ข.  ไมขาดคุณสมบัติ  เนืองจากไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุในคดีดังกลาว 
ค. พระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535  แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต(ฉบับที่ 2 )  

พ.ศ. 2551  ไมไดบัญญัติไว 
ง.   ไมมีขอถูก 

คําตอบ : ข  
31.นายแดง  เปนตัวแทนประกันชีวิต  ไดยายภูมิลําเนาไปอยูตางประเทศโดยถาวร  ดังน้ี  จะมีผลตอใบอนุญาต
เปนตัวแทนประกันชีวิตหรือไม 
 ก.  นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข.  ขาดคุณสมบัติในการเปนตัวแทนประกันชีวิต 
 ค.  ทําใหหมดสิทธิในการตออายุใบอนุญาตในปถัดไป 
 ง.  ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข. 

คําตอบ : ง  
32.นายสําราญ  ตัวแทนประกันชีวิตไดรับเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย แลวไมนําสงบริษัทประกันชีวิต  
บริษัทประกันชีวิตจึงฟองคดีฐานยักยอกทรัพย  ศาลพิพากษาใหจําคุกนายสําราญ  ดังน้ี  จะมีผลกระทบตอ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญ  อยางไรบาง 

ก.  เปนเหตุให ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญ  สิ้นสุดลง 
ข.  เปนเหตุใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญได 
ค.  ไมมีผลกระทบตอใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของนายสําราญแตอยางไร 
ง.  ไมมีขอใดถูก 

คําตอบ : ข  
33.ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยใหกับตัวแทนประกันชีวิต โดยตัวแทนประกันชีวิต ไดออก
ใบเสร็จรับเงินช่ัวคราวของบริษัทประกันชีวิตไว ใหกับผูเอาประกันภัยแลว แตตัวแทนประกันชีวิตน้ัน  มิไดนําเงินสง
บริษัทประกันชีวิต  กรณีเชนน้ีถือวาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทประกันชีวิต  แลวหรือไม 

ก.  ยังไมไดชําระเพราะตัวแทนประกันชีวิต  ยังไมนําเงินสงบริษัทประกันชีวิต 
ข.  ชําระแลว  เพราะตัวแทนประกันชีวิตไดออกหลักฐานการรับเงินของบริษัทประกันชีวิตใหแกผูเอา

ประกันภัยแลว 
ค. ยังไมไดชําระเพราะบริษัทประกันชีวิต  ยังไมไดออกใบเสร็จรับเงินถาวรให 
ง.  ถูกทั้งขอ ก. และ ค. 

คําตอบ : ข  
 
 
 
 
 
 
34.ผูที่ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตใดอยู  อาจขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท
ประกันชีวิต อืนอีกไดหรือไม 

ก.   ได  โดยผูขอตองยืนหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทประกันชีวิตที่เปนตัวแทนประกันชีวิตอยู
แลวพรอมดวย หนังสือแสดงความตองการของบริษัทประกันชีวิตใหมที่ตองมีขอความแสดงไวดวยวา
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บริษัทประกันชีวิตใหมน้ันไดทราบแลววาผูขอเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตใดอยูแลว  
และมีหนังสือรับรองผานการอบรมตามที่กฎหมายกําหนด 

ข. ได  โดยผูขอตองยืนหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทประกันชีวิตที่เปนตัวแทนประกันชีวิตอยูแลว
พรอมดวย หนังสือแสดงความตองการของบริษัทประกันชีวิตใหมและมีหนังสือรับรองผานการอบรม
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ค.  ได  โดยไมตองขอหนังสือแสดงความยินยอมจากบริษัทประกันชีวิต 
ง.  ไมได  เนืองจากกฎหมายบัญญัติ  หามไว 

คําตอบ : ก 
35.ตัวแทนประกันชีวิต สามารถทําสัญญาประกันชีวิตในนามบริษัทประกันชีวิตไดเมือใด 

 ก.  เมือไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 
 ข.  เมือมีคุณสมบัติเปนตัวแทนประกันชีวิตครบถวน 
 ค.  เมือไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทประกันชีวิต 
 ง.  เมือไดรับการบรรจุเปนพนักงานบริษัทประกันชีวิตแลว 

คําตอบ: ค  
36.ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนุญาตทุกคร้ังที่กระทําใด 
 ก.  รับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันชีวิต 
 ข.  ชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย 
 ค.  ไมตองแสดงใบอนุญาตแตตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทเมือรับเบี้ยประกันภัย 
 ง.   ถูกทั้งขอ  ก.  และขอ ข. 

คําตอบ : ง  
37.เมือนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของผู ใดแลว  นายทะเบียนจะตองแจงคําสัง่ไป
ใหผูน่ันทราบหรือไม 
 ก.  ตองแจง  เพราะกฎหมายกําหนดไว 
 ข.  ไมตองแจง  เพราะบริษัทประกันชีวิตมีหนาที่แจงใหตัวแทนประกันชีวิตผูน้ันทราบเอง 

ค. ไมตองแจง  เพราะเปนหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิตสอบถามจากเจาหนาที่ของสํานักงาน คปภ.  
เอง 

 ง.  ไมตองแจง  เพราะกฎหมายไมไดกําหนดไว 
คําตอบ : ก 

38.เมือตัวแทนประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประสงคจะอุทธรณคําสั่งนายทะเบียน  จะตองอุทธรณตอผู ใด 
 ก.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 ข.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ค.  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 ง.  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

คําตอบ: ค 
39.ตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต อาจยืนอุทธรณคําสั่งเพิก
ถอนไดภายในกําหนดเวลาก่ีวัน 
 ก.  15  วัน  นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 
 ข.  30  วัน  นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 
 ค.  60  วัน  นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 
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 ง.  90  วัน  นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง 
คําตอบ : ก 

40.ขอใดมิใชหนาที่ของนักคณิตศาสตรประกันภัย 
ก.  รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยโดยระมัดระวัง 
ข.  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยกําหนด 
ค.  จัดทํารายงานการวิเคราะหทางคณิตศาสตรตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
ง.  รายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติกฎหมายของบริษัทตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
คําตอบ : ง 

41.“กองทุนประกันชีวิต” มีวัตถุประสงคเพือ 
ก.  คุมครองเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย  ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูก

เพิกถอนใบอนุญาต 
ข.  พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 
ค.  เปนทุนใชจายในการคุมครองตัวแทนประกันชีวิต 
ง.  ถูกทั้ง ขอ ก. และ ขอ ข. 

             คําตอบ : ง  
42.ขอใดถูกตองเก่ียวกับสถานะของกองทุน 

ก.  เปนหนวยงานหน่ึงของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ข.  เปนนิติบุคคลแยกจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ค.  เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ง.  ถูกทั้ง ก. และ ค. 

คําตอบ : ข  
43.ขอใดอยูในขอบอํานาจกระทํากิจการของกองทุนประกันชีวิต 

ก. ใหบริษัทประกันชีวิตกูยืมเพือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนประกันชีวิต 
ข.  ลงทุนหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทุนประกันชีวิต 
ค.  กอตั้งสิทธิ  หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
ง.  ถูกทุกขอ 

คําตอบ: ง 
 
 
 
 
 
44.ขอใดถูกตองเก่ียวกับการนําสงเงินเขากองทุนประกันชีวิต 

ก.  ในกรณีที่กองทุนมีเงินและทรัพยสินเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคแลว  อาจมีการประกาศ
ลดอัตราหรืองดการนําเงินสงเขากองทุนประกันชีวิตได 

ข.  บริษัทประกันชีวิตรายใดไมนําเงินสงเขากองทุนประกันชีวิตใหถูกมองและครบถวน  ตองเสียเงินเพิ่ม
ในอัตรารอยละหน่ึงจุดหาตอเดือนของจํานวนเงินที่บริษัทน้ันนําสงไมถูกตองหรือไมถวน 
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ค.  ในระหวางที่บริษัทประกันชีวิตไมนําเงินสงเขากองทุนประกันชีวิตหรือไมชําระเงินเพิ่ม  นายทะเบียน
ตองมีคําสั่งหามบริษัทประกันชีวิตดําเนินการขยายธุรกิจ 

ง.  ถูกทั้ง ก ข และ ค 
คําตอบ  : ง  

45.กรณีบริษัทประกันชีวิตลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตและจํานวนเงินที่ไดรับชําระหน้ีจากบริษัทไม
เพียงพอ  เจาหน้ีมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันชีวิตอยางไร 

ก.  ไมเกินมูลหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย 
ข.  หากมูลหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยตามสัญญามีจํานวนเงินเกินหน่ึงลาน  ก็ใหมีสิทธิไดรับชําระหน้ี

เพียงหน่ึงลานบาท 
ค. หากมูลหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยตามสัญญามีจํานวนเงินเกินหน่ึงลาน  ก็ใหมีสิทธิไดรับเต็ม

จํานวน 
ง.  ถูกทั้ง ก และ ข. 

คําตอบ: ง  
46.ผู ใดมอํีานาจกําหนดนโยบายและออกระเบียบขอบังคับและประกาศในการบริหารกิจการของกองทุนประกันชีวิต 
 ก.  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 ข.  ผูจัดการกองทุน 
 ค.  คณะกรรมการบริหารกองทุน 
 ง.  นายทะเบียน 

คําตอบ : ค  
47.ความผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ. 2535 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ
ที่ 2 )  พ.ศ. 2551 ที่มีโทษปรับฐานเดียว  ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบภายในเวลาเทาใด  นับ
แตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ 
 ก.  6  เดือน 
 ข.  1  ป 
 ค.  3  ป 
 ง.   5  ป 

คําตอบ : ง  
 
 
 

 
 
 


