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คาํน ํา 
 

 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ได้จดัคู่มือสอบนายหน้าประกนัชีวิต เพื&อให้ได้มีคู่มือเป็น
แนวทางในด้านความรู้สําหรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
 คู่มือสอบนายหน้าประกนัชีวิต     มีเนื *อหา 4 หมวดวิชา    
 สําหรับข้อความที�เป็นตัวเอน   เป็นส่วนสําคัญ       เพราะเป็นเนื�อหาที�นํามาจากคลังข้อสอบ
สํานักงานกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ขอให้ท่านอ่านอย่างพินิจพิจารณาและ
เอาใจใส่เป็นพิเศษ  โปรดจําและทาํความเข้าใจ 
  

ตามประกาศนายทะเบียน  เรื&องกําหนดหลกัสูตรและวิธีการสอบความรู้เพื&อขอรับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกนัชีวิต  ประกอบด้วยหลกัสตูรดงันี * 

  

1. วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันช ีวิต จาํนวน 10 ข้อ 20 คะแนน 
2. วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย จาํนวน 20 ข้อ 40 คะแนน 
3. วิชาพระราชบัญญัติประกันช ีวิต  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ ิ.มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันช ีวิต 

(ฉบับที. 2) พ.ศ. 2551 จาํนวน 20 ข้อ 40 คะแนน 
4. วิชาความรู้ท ั.วไปเกี.ยวกับการประกันช ีวิต จาํนวน 50 ข้อ 100 คะแนน 

  

เกณฑ์การตัดสิน       
ผู้สมคัรสอบใช้เกณฑ์การตดัสินดงันี *  จึงถือว่าสอบได้ 
1.  ผ่านการสอบความรู้ ในวิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันช ีวิตได้คะแนน 

รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
2. ผ่านการสอบความในวิชาช ีพ ตามข้อ 2,3 และ 4 คะแนนเฉลี.ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

 

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ผู้ จัดทําคู่มือสอบนี * ขออวยพรให้ทุกท่านสอบผ่านและ
ได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต เพื&อร่วมเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาธุรกิจประกนัชีวิตสืบต่อไป 

 
 

  
   

 
 
 
 

 
 



  คู่มือสอบนายหน้าประกนัชีวิต          บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต 

สารบัญ 
                             
หลักการประกันช ีวิต หน้า 
 

 พื *นฐานของการประกนัชีวติ        1 
o ชนิดของกรมธรรม์ประกนัชีวติ       5 
o ประเภทของการประกนัชวีิต        6 
o แบบของการประกนัชวีิต        9 
o สญัญาเพิ&มเติม                     11 

 หลกัเกณฑ์เบื *องต้นในการพิจารณารับประกนั                 19 

 โครงสร้างพื *นฐานของอตัราเบี *ยประกนัชีวติและเงินสํารองประกนัภยั                        21 

 มลูค่ากรมธรรม์ประกนัภยั                    25 

 เงื&อนไขมาตรฐานของกรมธรรม์ประกนัภยั                           30 

 ตวัอยา่งข้อสอบ         35 

 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ว่าด้วยการประกันช ีวิต หน้า 
 

 สญัญาประกนัภยั                    55 

 สญัญาประกนัชวีิต                   55 

 หลกัเกณฑ์ในการทําสญัญาประกนัชีวติ                           56 

 ผู้ เกี&ยวข้องในสญัญา                    57 

 ลกัษณะของสญัญาประกนัชีวิต                            57 

 การแถลงอายคุลาดเคลื&อน                   59 

 ผลของสญัญา                    60 

 อายคุวามฟ้องร้อง                    61 

 การโอนสิทธิตามสญัญาประกนัชีวิต                  61 

 การเปลี&ยนผู้ รับประโยชน์                   61 

 สิทธิของเจ้าหนี *ในจํานวนเงินเอาประกนั                           62 

 การกําหนดเบี *ยประกนัภยัเพิ&มพิเศษ                  62 

 สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์                            63 

 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ รับประกนัภยั                           63 

 การลดหย่อนภาษีเงินได้                   64 

 ตวัอยา่งข้อสอบ         65 
 
 



  คู่มือสอบนายหน้าประกนัชีวิต          บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต 

พระราชบัญญัติประกันช ีวิต  พ.ศ. 2535 แก้ไข 2551 หน้า 
 

 พระราชบญัญัติประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไข 2551      77 
o หมวดที& ๑  บริษัท         78 
o หมวดที& ๒ การควบคมุบริษัท        82 
o หมวดที& ๓ การเพิกถอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัชวีิต    87 
o หมวดที& ๔ นายหน้าประกนัชีวติ       88 
o หมวดที& ๕ กองทนุประกนัชวีิต       91 
o หมวดที& ๖ บทกําหนดโทษ        92 
o อตัราคา่ธรรมเนียม         93 

 ตวัอยา่งข้อสอบ          95 

 
จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันช ีวิต           หน้า 

 

 จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกนัชวีิต       107 

 ตวัอยา่งข้อสอบ          111 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  คู่มือสอบนายหน้าประกันชีวิต          บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

1 

หลักการประกนัชีวิต 

 
พื �นฐานของการประกันชีวิต 
 

 ความหมายของการประกันภัย 
การประกันภัย   หมายถึง  การเฉลี%ยความเสียหายที%เกิดขึ (นกับบุคคลหนึ%งไปยังบุคคลอื%น  ซึ%งอยู่ใน

ลักษณะการเสี%ยงภัยชนิดเดียวกันและร่วมกัน   โดยผู้รับประกันภัยทําหน้าที%เป็นคนกลางคอยเฉลี%ย   

ความเสียหายให้  ทั (งนี (เพื%อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบุคคลผู้ซึ%งประสบเคราะห์กรรมเนื%องจากภัยนั (น 

จึงเป็นได้ว่าการประกันภัยเป็นการชดใช้ความเสียหายที%เกิดขึ (นเนื%องจากภัยพิบัติ 

วิธ ีการก็คือ  ให้ผู้ที%เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการประกันภัยนี (จ่ายเงิน ซึ%งเป็นจํานวนไม่มากนัก ที%เรียกว่า      

เบี (ยประกันภัยให้กับผู้รับประกัน  ผู้รับประกันจะทําหน้าที%รวบรวมไว้เป็นกองกลาง  ซึ%งเมื%อมีบุคคลใน

โครงการคนใด  ได้รับความเสียหายตามเหตุการณ์ที%เอาประกันภัยไว้  ผู้รับประกันภัยจะนําเงินกองกลาง

นั (นไปชดใช้ให้ตามจํานวนที%ได้ตกลงกันไว้ 
 

 ประเภทของการประกันภัย    
การประกันภัยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

 1. การประกันวินาศภัย  เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที%แท้จริง  แต่ไม่เกินกว่า

จํานวนเงินซึ%งเอาประกันภัยไว้เมื%อเกิดวินาศภัยขึ (น 

 2. การประกันชีวิต  มีหลายความหมายดังนี ( 

  การรับประกันค่าทางเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย์หรือเป็นการรับประกันรายได้ อันเนื%องมาจาก 

ความสูญเสียหรือความเสื%อมถอยของพลังหาเลี (ยงชีพอันได้แก่ ความตาย ทุพพลภาพและชราภาพ 

เป็นต้น 
  วิธ ีการทดแทนการสูญเสียรายได้  อ ันเนื�องจากการเสียช ีวิต  สูญเสียอวัยวะ   ท ุพพลภาพ 

 วิธ ีการที�คนกลุ่มหนึ�งรวมตัวกันข ึ)นเพ ื�อช่วยกันเฉลี�ยภัย  อ ันเนื�องมาจากการเสียช ีวิต  การ
สูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพ   การสูญเสียรายได้ในยามชรา 

 กลไกทางสังคมอย่างหนึ%งที%เป็นสื%อกลางในการให้ความคุ้มครองทางเศรษฐกิจหรือรายได้ของ

บุคคลผู้หาเลี (ยงครอบครัว 
 วิธ ีการร่วมกันเฉลี�ยภัย  อ ันเนื�องจากการเสียช ีวิต  สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพ   

การมีช ีวิตร่วมอยู่ของผู้ เอาประกันภัย  หรือ  การเสียช ีวิตของผู้ เอาประกันภัยเป็นเงื%อนไขที%

บริษัทประกันชีวิตใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินตามกรมธรรม์สําหรับการประกันชีวิต 
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 การกระจายความเสี#ยงภัย 
บริษัทประกันช ีวิตจะใช้ วิธ ีการรับประกันช ีวิต เป็นจํานวนมาก  เพ ื�อ จะได้ เฉลี�ยภัย หรือ

กระจายความเสี�ยงภัยที�จะเกิดข ึ)นจากการรับประกันช ีวิต  ดังนั (น  บริษัทที�ม ีจ ํานวนผู้ เอาประกันมาก
จะมีการเฉลี�ยการเสี�ยงภัย  ท ี�เก ิดข ึ)นจากการรับประกันช ีวิต  มากกว่าบริษัทประกันช ีวิตที�ม ีจ ํานวนผู้
เอาประกันภัยน้อยกว่า 
 
 การเสี#ยงภัย  (ในแง่ของการประกันชีวิต)  คือ 

1. โอกาสที�จะต้องเสียช ีวิตก่อนวัยอ ันสมควร  (เสียช ีวิตเร็วเกินไป)  อาจจะด้วยสาเหตุจาก 
โรคภัยไข้เจ็บหรืออ ุบัติเหตุ  ในขณะที%ต้องรับภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว  ต่อธุรกิจ 

2.  โอกาสที#จะมีชีวิตยืนยาวเกินไป  ซึ%งต้องการปัจจัยทางด้านการเงิน  เพื%อใช้ในการยังชีพ เพื%อค่า

รักษาพยาบาลในยามชรา 

3. โอกาสที#จะเกิดทุพพลภาพจากสาเหตุใดๆ    ค่ารักษาพยาบาล  ค่าปฐมพยาบาลดูแล ซึ%ง

ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว  ต่อธุรกิจ  ทั (งหมดนี (ต้องอาศัยเงิน 

4. โอกาสที#จะต้องออกจากงานอย่างกระทันหัน  รายจ่ายต่าง  ๆที%ยังคงอยู่   แต่รายได้กลับขาด

หายไประหว่างตกงาน 

 
 การประกันชีวิตแตกต่างกับการประกันวินาศภัย  คือ  การประกันวินาศภัยชดใช้ ค่าสินไหมตาม

ความเสียหายจริง  แต่ไม่เกินเงนิเอาประกันซ ึ�งเป็นจํานวนเงนิไม่แน่นอนข ึ)นอยู่ก ับความเสียหาย  
แต่การประกันช ีวิตจ่ายค่าสินไหมตามเงิน เอาประกันภัยเมื�อผู้ เอาประกันเสียช ีวิตหรืออยู่ครบ
กําหนดสัญญาเป็นจํานวนเงนิท ี�แน่นอน 

 

 การประกันชีวิตต่างกับการฝากเงินกับธนาคาร  คือ  การประกันชีวิตมีความคุ้มครองและการออม

ทรัพย์แต่การฝากเงินกับธนาคารมีการออมทรัพย์อย่างเดียวไม่มีความคุ้มครอง  หากเปรียบเทียบ
ระหว่างการประกันช ีวิตแบบสะสมทรัพย์ธรรมดา  กับการฝากเงินกับธนาคาร  ข้อได้เปรียบของ
การประกันช ีวิต  คือ ได้รับการคุ้มครองมรณกรรม 

 
 ประโยชน์ของการประกันชีวิต 

1. ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  ในด้านความคุ้มครองรายได้  การออมทรัพย์และการลงทุนทํา

ให้ครอบครัวมีหลักประกัน  มีเงินเพ ื�อ เป็นการศึกษาของบุตร  เพ ื�อเป็นค่าใช้ จ่ายของคู่ช ีวิตท ี�
เป็นหม้าย  เพ ื�อเป็นรายได้ในยามเดือดร้อน 

2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ  ช่วยลดความเสี�ยงไม่ให้ธ ุรกิจต้องประสบปัญหาในการดําเนินงาน   เช่น    

กรณีเจ้าของกิจการ  ผู้ถือหุ้น  ผู้บริหาร  หรือผู้เชี%ยวชาญของบริษัทต้องเสียชีวิตลง  อาจทําให้การ

ดําเนินงานของธุรกิจต้องหยุดชะงัก  เจ้าหนี (ขาดความเชื%อมั%นในความเป็นอยู่ของธุรกิจได้  อาจไม่ยอม

ให้สินเชื%อ  หรือยืมเงินเพิ%ม  อาจต้องคืนเงินให้แก่ทายาทหากหุ้นส่วนถึงแก่มรณะ  ความเสียหายต่าง  ๆ
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เหล่านี (ยากที%จะคํานวณได้  เงินที%บริษัทประกันชีวิตจ่ายมาอาจแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  และ

กรณีลูกจ้างเจ็บป่วย  เกษียณอายุ  หรือมรณกรรม  บริษัทประกันชีวิตจะช่วยจ่าย  ค่ารักษาพยาบาล

หรือค่าทดแทนการมรณกรรม  หรือบํานาญให้แก่ลูกจ้าง  หรือครอบครัวของลูกจ้างแทนนายจ้าง 

3. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  เป็นหลักประกันให้ครอบครัว  ช่วยลดภาระทางสังคม
ของรัฐบาล  ช่วยสะสมทุนเพ ื�อพ ัฒนาประเทศ  บริษัทสามารถนําเบี (ยประกันไปลงทุนในกิจกรรม

ต่าง  ๆตามที%กําหนดในกฎกระทรวงและทําให้ประชาชนมีงานทํามากขึ (น  ทําให้ประชาชนของประเทศมี

คุณภาพชีวิตที%ดีขึ (น 
4. ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ  ช่วยสะสมทุนเพ ื�อพ ัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ช่วยให้เกิดการ

ประหยัดและออม  เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว 
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ชนิด  ประเภท  และแบบของการประกัน 
 
 
 

ชนิดของประกันชีวิต 
 
 
 

มีเงนิปันผล                    ไม่มีเงนิปันผล 
 
 
 

ประเภทของการประกันชีวิต 
 
 
 

 ประเภทสามัญ         ประเภทอุตสาหกรรม   ประเภทกลุ่ม 
 
 

แบบตลอดชีพ 
 

แบบชั#วระยะเวลา 
   

แบบสะสมทรัพย์ 
 

แบบเงนิได้ประจาํ 
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รูปแบบของการประกันชีวิตตามหลักสากลทั#วไป 
 
 ชนิดของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
    แบ่งเป็น  2 ชนิด  คือ  

1. ชนิดมีเงนิปันผล 
   2. ชนิดไม่มีเงนิปันผล 
 
 ชนิดมีเงินปันผล   คือ การประกันชีวิตที�ผู้ เอาประกนัเลือกซื �อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบมีเงินปันผล 

เงินปันผลได้มาจากเงินส่วนเกิน  ซึ�งเกิดจากการดําเนินงานของบริษัท  จะจ่าย

ให้กับกรมธรรม์ที�ระบุไว้ตามเงื�อนไขกรมธรรม์  ชําระเบี)ยประกันภัยสูงกว่าชนิด

ไม่มีเงินปันผล  จึงทําให้อัตราเบี)ยประกันภัยแตกต่างกัน 
 

ที#มาของเงนิส่วนเกิน  ได้มาจาก   3 ปัจจัย  คือ 

1. ปัจจัยทางด้านอัตรามรณะ  คือ  จํานวนมรณกรรมของผู้ เอาประกันภัยน้อยกว่าจํานวนที�ได้   

คํานวณในอตัราเบี �ยประกนัภยั 

2. ปัจจัยทางด้านอัตราดอกเบี �ย  คือ  อตัราดอกเบี �ยที�ได้จากการลงทุนมากกว่าอตัราดอกเบี �ยที�

คิดให้ในการคํานวณอตัราเบี �ยประกนัภยั 

3. ปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่าย  คือ  บริษัทสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายที�จ่ายจริง  ให้น้อยกว่าที�กําหนด

ไว้ในการคํานวณอตัราเบี �ยประกนัภยั 
 

วิธีการจ่ายเงนิปันผล 
 1.  โดยจ่ายเป็นเงินสด 

2.  โดยการฝากชําระเบี)ยประกันช ีวิต 
3.  โดยการฝากไว้กับบริษัทเพ ื�อรับดอกเบี)ย 

4.  โดยการเพิ%มเงินเอาประกันภัยให้สูงขึ (น 
 

 ชนิดไม่มีเงนิปันผล   คือ การประกันชีวิตที�ผู้ เอาประกันภัยซื �อแบบที�ไม่มีเงินปันผล บริษัทจะไม่

จ่ายเงิน  ปันผลให้ไม่ ว่าบริษัทจะมี กําไร  ห รือไม่ ก็ตาม  อัตราเบี� ย
ประกันภัยจะตํ�ากว่าชนิดมีเงนิปันผล 
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 ประเภทของการประกันชีวิต 
แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ  สามัญ  อ ุตสาหกรรม  และกลุ่ม    มีลักษณะสรุปได้ดังนี ( 

 ประเภทสามัญ 
 1. เป็นการประกันชีวิต  รายบุคคล 

 2. จํานวนเงนิเอาประกันภัยค่อนข้างสูง  เหมาะกับผู้ เอาประกันที�ม ีรายได้ปานกลางถึง
รายได้สูง 

  3. ชําระเบี)ยประกันเป็น  รายปี  ราย 6 เดือน  ราย  3  เดือน  หรือรายเดือนก็ได้ 
4. มีการตรวจสุขภาพ   ห รือ ไม่ตรวจสุขภาพ ก็ได้   บริษัทจะตรวจสุขภาพหรือ ไม่นั)น จะ

พ ิจารณาจากอายุผู้ เอาประกันภัย  จํานวนเงินเอาประกันภัย  ประวัติเก ี�ยวกับสุขภาพของ
ผู้ เอาประกันภัย 

 5. มีการเก็บเบี)ยประกันภัยเพ ิ�มพ ิเศษ  เนื�องจากสุขภาพไม่ดีหรือมีอาช ีพเสี�ยงภัย 
 6. สามารถกู้ เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันคิดอัตราดอกเบี (ยประมาณร้อยละ 8 

 

 ประเภทอุตสาหกรรม 
 1.  จํานวนเงนิเอาประกันภัยตํ�า  เหมาะกับผู้ม ีรายได้น้อย  เช่น  คนทาํงานในโรงงาน 
 2.  ชําระเบี (ยประกันเป็นรายเดือน 
 3.  ไม่มีการตรวจสุขภาพ  ผู้ เอาประกันภัย  เพราะ จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ�าและชําระเบี)ย

ประกันภัยเป็น รายเดือน   เพื%อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันชีวิต ดังนั (นจึงต้อ งกําหนด
ระยะเวลารอคอยไว้ท ุกกรมธรรม์   

 

ระยะเวลารอคอย  หมายถึง  ระยะเวลาหลังจากที�ผู้ เอาประกันภัยทาํสัญญาหรือขอต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว    ถ้าผู้ เอาประกันภัยเสียช ีวิตจากการเจ็บป่วยหรือเสียช ีวิตโดยธรรมชาติ  บริษัทจะ
คืนเบี)ยประกันภัยแก่ผู้ ร ับประโยชน์เท่านั)น  ระยะเวลารอคอยเป็นระยะที%ไม่มีความคุ้มครองนาน 180 วัน  
นับแต่วันท ําสัญญาหรือขอต่ออายุกรมธรรม์ เพื%อป้องกันมิให้ผู้ที%มีสุขภาพที%ไม่สมบูรณ์และเป็นภัยที%ไม่

อาจรับประกันได้ปะปนเข้ามา   
 

ตัวอย่าง      นาย ก.  ทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ทําสัญญาเมื%อวันที%  2 เมษายน 2540  ชําระเบี (ย

ประกันภัยรายเดือน  เดือนละ 400 บาท  ต่อมาวันที% 4 กรกฎาคม  2540 นาย ก. เสียชีวิตด้วยโรคความดัน

โลหิตสูง      บริษัทจะคืนเบี (ยประกันภัยที%ผู้เอาประกันภัยได้ชําระไปแล้วทั (งหมดแก่ผู้รับประโยชน์  เพราะอยู่

ในช่วงระยะเวลารอคอย 

4. ให้ความคุ้มครองการประกันชีวิต ควบการประกันอุบัติเหตุ  ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันจะ
เลือกซื�อเฉพาะการประกันชีวิตไม่ได้เพราะอัตราเบี�ยประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม
ได้รับความเห ็นชอบจากนายทะเบียน  เป็นอ ัตราเบี �ยประกันภัย  ท ี รวมการประกันช ีวิต
และการประกันอ ุบัติเหตุ  ซ ึ งไม่สามารถแบ่งแยกได้   
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5. ตวัแทนประกนัชีวิตเป็นบุคคลที�มีความสําคญัมากที�สดุในการพิจารณารับประกันชีวิตประเภท

อุตสาหกรรม  เนื�องจากไม่มีการตรวจสขุภาพและตวัแทนจะใกล้ชิดรู้ข้อมลูลกูค้ามากกว่า  

6. เบี)ยประกันของทุกอาชีพใช้เหมือนกัน   

7. ไม่มีการเก็บเบี)ยเพ ิ�มพ ิเศษ   

8. เมื%อผู้เอาประกันภัยชําระเบี (ยประกันภัยจนมีมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้ว  หากหยุดช ําระเบี)ย
ประกันภัยและไม่ได้ใช้สิทธ ิขอเวนคืนกรมธรรม์  บริษัทจะเปลี�ยนเป็นกรมธรรม์ใช้ เงิน
สําเร็จโดยอ ัตโนมัติ 

9. จะมีมูลค่ากรมธรรม์อยู่ 2 ชนิด  คือ มูลค่าเวนคืนเงินสด  และมูลค่าใช้เงินสําเร็จ  แต่ไม่มีมูลค่า
ขยายเวลา 

10. ทุกกรมธรรม์มีส่วนของความคุ้มครอง  และการออมทรัพย์ควบคู่กัน  หากอยู่จนครบสัญญาก็จะ

ได้รับจํานวนเงินเอาประกัน  
 

 ประเภทกลุ่ม 
1. กําหนดจํานวนกลุ่มคน  ตั (งแต่ 5 คน ขึ (นไป 

2.  บริษัทจะออกกรมธรรม์เพียง 1 ฉบับ  ต่อผู้เอาประกันทั (งกลุ่มให้นายจ้างเป็นผู้ถือไว้เป็นหลักฐาน  

และบริษัทจะออกใบสําคัญในการประกันช ีวิตให้ก ับสมาชิกทุกคนในกลุ่มไว้เป็นหลักฐาน
ภายใต้กรมธรรม์หลัก  

3. โดยทั�วไป  ไม่มีการตรวจสุขภาพเพราะ 
3.1 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลา  ซึ�งไม่คุ้มกบัเบี �ยประกนั 

3.2 จํานวนเงินเอาประกนัภยัพนกังานหรือสมาชิกทั �งหมดนั �น  โดยเฉลี�ยแล้วเป็นจํานวนเงนิ
ไม่มาก 

3.3 นายจ้างมักจะตรวจสุขภาพร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้ามาทาํงาน 
4. นายจ้างสามารถเปลี%ยนตัวลูกจ้างเข้าใหม่และออกจากกลุ่มได้ระหว่างการคุ้มครอง  และหาก 

พนักงานขาดงานไปชั�วคราวเนื�องจากเจ็บป่วย  ไม่ถือเป็นการสิ)นสุดของสัญญา  ที�ม ีผล 
บังคับของแต่ละบุคคล 

5. แบบของการประกันเป็นแบบชั%วระยะเวลาไม่มีการออมทรัพย์  บางกรมธรรม์อาจจะมีประกัน

อุบัติเหตุกลุ่ม  ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นการคุ้มครองแบบปีต่อปี 

6. อัตราเบี (ยประกันชีวิตกลุ่มจะตํ%ากว่าการประกันประเภทอื%น  และเฉลี%ยเป็นอัตราเดียวกัน 

7. ผู้ชําระเบี (ยประกันเป็นหน้าที%ของนายจ้างชําระผู้เดียว หรือ  นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันชําระก็ได้

หรือ ลูกจ้างเป็นผู้ชําระเบี (ยประกันทั (งหมดก็ได้ 

7.1 กรณีนายจ้างชําระเบี (ยประกันภัยให้กับลูกจ้างทั (งหมด จะต้องมีลูกจ้างเข้าร่วมทําประกันชีวิต  
เป็นจาํนวน 100%  ของลูกจ้างที#มีสิทธิทาํประกันชีวิตทั �งหมด 
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  ตัวอย่าง   บริษัทแห่งหนึ%งมีพนักงาน  200 คน  ต้องการทําประกันชีวิตประเภทกลุ่ม  โดย

ที%บริษัทเป็นผู้จ่ายเบี (ยประกันภัยทั (งหมดให้แก่พนักงานและพนักงานทุกคนมีคุณสมบัติที%

จะทําประกันภัยได้  พนักงานของบริษัทจะต้องทําประกันชีวิตทั (งหมดจํานวน 200 คน 

7.2 กรณีนายจ้าง และลูกจ้างร่วมกันชําระเบี (ยประกันภัย จะต้องมีลูกจ้างเข้าร่วมทําประกันชีวิต  

เป็นจาํนวนไม่น้อยกว่า 75%  ของลูกจ้างที#มีสิทธิทาํประกันชีวิตทั �งหมด 
7.3 กรณีลูกจ้างเป็นผู้ชําระเบี (ยประกันภัยทั (งหมด จะต้องมีลูกจ้างเข้าร่วมทําประกันชีวิตเป็น

จาํนวนไม่น้อยกว่า 75%  ของลูกจ้างที#มีสิทธิทาํประกันชีวิตทั �งหมด 
8. นายจ้างหรือผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้ม ีหน้าที�เรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธ ิ 
9. การชําระเบี (ยอาจจะชําระเป็นรายปี ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน และรายเดือนก็ได้ 

10. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันขึ (นกับปัจจัย เงินเดือน อาชีพ ตําแหน่ง  ระยะเวลาทํางาน 

11. ไม่มีมูลค่ากรมธรรม์ 

12. มีการจ่ายคืนเบี (ยประกันชีวิตจากประสบการณ์  เพื%อเป็นการปรับอัตราเบี (ยชีวิตให้เหมาะสมและ

ใกล้เคียงกับความเสี%ยงภัยจริง  ของผู้เอาประกันชีวิตกลุ่มนั (น    

ในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิต  จะไม่จ่ายคืนในรูปเงินสด  แต่จะจ่ายให้ในรูปของการหัก

จากเบี (ยประกันชีวิตที%ผู้เอาประกันชีวิตกลุ่ม  ตามกรมธรรม์นั (นจะต้องชําระในปีกรมธรรม์ถัดไป  

หรือในกรณีที%กรมธรรม์นั (นขาดทุน   ยอดขาดทุนก็จะถูกยกไปปีกรมธรรม์ถัดไปเช่นกัน 

เมื%อสิ (นรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีหนึ%ง  ๆบริษัทจะมีการคํานวณเงินเพื%อนํามาจัดสรร

ระหว่างบริษัทและผู้เอาประกันชีวิตของกรมธรรม์นั (น  ๆ เงินจํานวนนี (เรียกว่า การจ่ายคืนเบี (ย

ประกันชีวิตจากประสบการณ์ 
 

คืนเบี �ยประกันชีวิตจากประสบการณ์  =  เบี (ยประกันชีวิต – ส่วนลด (ถ้ามี) ตามขนาดของกลุ่ม หรือขนาด 

                  ของจํานวนเบี (ยประกัน – ค่าใช้จ่ายบริษัท – สินไหมทดแทน 
 

13. การสิ (นผลบังคับของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม คือ 

13.1  การว่าจ้างของพนักงานสิ (นสุดลง 

13.2  พนักงานสูญเสียคุณสมบัติในการเอาประกัน 

13.3  พนักงานหรือนายจ้าง ขาดชําระเบี (ยประกัน 

13.4  กรมธรรม์กลุ่มหมดผลบังคับ 
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 แบบของการประกันชีวิต 
แบ่งออกเป็น 4 แบบ  ตามการแบ่งขั (นพื (นฐาน คือ ชั�วระยะเวลา  ตลอดชีพ  สะสมทรัพย์และเงนิได้ประจํา   
มีลักษณะโดยสรุปดังต่อไปนี ( 
 

 แบบชั วระยะเวลา  (แบบเฉพาะกาล) 

1. บริษัทจะจ่ายเงนิเอาประกันให้เมื�อผู้ เอาประกันเสียช ีวิตภายในระยะเวลาที�ก ําหนด 
2. เน้นความคุ้มครองการเสียช ีวิตอย่างเดียวในช่วงระยะเวลาหนึ�ง   โดยไม่มีส่วนของการ

ออมทรัพย์  หากผู้ เอาประกันมีช ีวิตอยู่จนครบกําหนดสัญญา  จะถือว่าสัญญาสิ)นสุดและ
จะไม่มีการคืนเงนิเบี)ยประกันที�ช ําระมาแล้วให้แก่ผู้ เอาประกัน 

3. เหมาะกับบุคคลที�รายได้ไม่สูงนักหรือต้องการความคุ้มครองการตายในช่วงระยะเวลาหนึ�ง 
เช่น  บุคคลที%ต้องการความคุ้มครองในขณะเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดในช่วงระยะเวลาสั (น  ๆ

หรือ ผู้เอาประกันที%ต้องการความคุ้มครองหนี (สินจากการเช่าซื (อบ้าน ซึ%งควรทําแบบชั%วระยะเวลา

ชนิดที%คุ้มครองด้วยจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลง 

4. ให้ความคุ้มครองเป็นจํานวนเงนิเอาประกันภัยสูงสุดต่อเบี)ยประกันภัยตํ�าสุด 
5. ผู้ เอาประกันที�ม ีอายุสูงย่อมต้องช ําระเบี)ยประกันภัยสูงกว่าผู้ เอาประกันภัยที�ม ีอายุตํ�ากว่า 
6. มีลักษณะคล้ายคลึง  กับการประกันวินาศภัยที�สุด 
7. ไม่มีมูลค่ากรมธรรม์ 

 

 แบบตลอดชีพ 
1. เป็นการประกันชีวิตที%มีการคุ้มครอง  เฉ พ าะการ เสียช ีวิตจนถึงอ ายุ 99 ปี   หรือบริษัทจะ

จ่ายเงินเอาประกันชีวิตเฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในขณะสัญญายังมีผลบังคับ 

2. เป็นความคุ้มครองการเสียช ีวิต  ท ุกอายุของผู้ เอาประกันภัย 
3. เหมาะสําหรับผู้ท ี�ประสงค์จะตั)งกองมรดกเมื�อเสียช ีวิตและต้องการความคุ้มครองระยะยาว 

4. การชําระเบี (ยประกันภัย  ให้เลือก 3 วิธี 

   ก. ชําระเบี (ยประกันภัย  ครั)งเดียว  แต่ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ 

  ข. ชําระเบี (ยประกันภัย  ชั�วระยะเวลาหนึ�ง  เช่น 10 ปี 21 ปี เป็นต้น  แต่ได้รับความคุ้มครอง

ตลอดชีพ 

  ค. ชําระเบี (ยประกันภัย  ตลอดชีพ   และได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ 

5. มีอ ัตราเบี)ยประกันภัยตํ�ากว่าแบบสะสมทรัพย์ 
6. มีมูลค่ากรมธรรม์  และมีลักษณะของการออมทรัพย์อยู่ด้วยในรูปของมูลค่าเวนคืนเงินสด  ซึ�งมี

สิทธ ิก ู้ เงนิได้จากมูลค่าเวนคืนเงนิสดและสามารถใช้ในยามขัดสนได้ 
 



 

  คู่มือสอบนายหน้าประกันชีวิต          บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

10

 แบบสะสมทรัพย์ 
1. บริษัทจะจ่ายจํานวน เงิน เอาประกันภัย  เมื�อผู้ เอ าประกันภัยเสียช ีวิต ในระยะเวลาที�         

กําหนดให้แก่ผู้ร ับประโยชน์  หรือมีช ีวิตอยู่จนครบสัญญาให้แก่ผู้ เอาประกันภัย 
2. เน้นให้ความคุ้มครองการเสียช ีวิต  กับการออมทรัพย์ไปพร้อมๆ  กัน  มีเงนิสะสมเมื�อครบ

กําหนดสัญญา 
3. เหมาะสําหรับเป็นทุนการศึกษาบุตร 
4. เป็นประกันชีวิตที%นําเอาการประกันชีวิต  2 แบบมารวมกัน คือ แบบชั�วระยะเวลา และแบบ

สะสมทรัพย์แท้จริง 
 ก. แบบชั# วระยะเวลา   :  เป็นการประกันชีวิตที%  บริษัทจะจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยให้ถ้า    

ผู้เอาประกันเสียชีวิตในระหว่างสัญญามีผลบังคับ 

 ข. แบบสะสมทรัพย์แท้จริง  :  เป็นแบบการประกันชีวิตที%  บริษัทประกันช ีวิตจะจ่ายเงินให้ 
แก่ผู้ เอาประกันภัยเพ ียงกรณีเดียว  คือ  เมื�อผู้ เอาประกันมีช ีวิตอยู่จนสัญญาครบกําหนด  
หากผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในกําหนดสัญญาบริษัทจะไม่จ่ายจํานวนเงินเอาประกันชีวิตให้ 

5. มีมูลค่ากรมธรรม์ไว้ให้ใช้ยามเกิดปัญหาทางด้านการเงนิ 
6. เมื%อสัญญาครบกําหนด มูลค่าเวนคืนเงินสดของแบบสะสมทรัพ ย์จะเท่ากับจํานวนเงิน

เอาประกันภัย 
7. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  20/15  หมายความว่าระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี

ระยะเวลาชําระเบี)ยประกันภัย 15 ปี  ซึ%งระยะเวลาของสัญญากับระยะเวลาชําระเบี (ยประกัน

ไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้ 

8. เบี (ยประกันสูงกว่าทุกแบบ 
 

 แบบเงนิได้ประจาํ (แบบเงินบํานาญ  หรือ  แบบเงินรายปี) 

1. บริษัทจะจ่ายเงินจํานวนหนึ�งเท่ากันทุกงวดอ ย่างสมํ�าเสมอให้แ ก่ผู้ เอาประภัย ตาม
ระยะเวลาที�ก ําหนดไว้ในเงื�อนไขกรมธรร ม์  หรือ  คุ้มครองรายได้ท ี�สมํ�าเสมอแก่ผู้ เอา
ประกันภัย 

2. เป็นการคุ้มครองความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  เนื�องจากรายได้ลดลงเมื�ออายุมากข ึ)น 
3. มิได้ให้ความคุ้มครองการเสียช ีวิต แต่จะให้ความคุ้มครองกรณีท ี�ม ีช ีวิตยืนยาวกว่าที�คาด 
4. เหมาะสมสําหรับผู้ที%  ต้องการความคุ้มครองรายได้ท ี�แ น่นอนเพ ื�อเลี)ยงช ีพไปตลอดชีวิตใน

วัยช รา  ห รือ  ต้อ งการ เงิน ไ ว้ใช้ จ่ายยามชรา  ไม่ ต้อ งการ เป็นภาระแ ก่ลูกหลานส ร้าง    
ความมั�นใจให้ก ับผู้ เอาประกันภัยว่าจะมีรายได้เลี)ยงช ีพในวัยชรา    

5. การจ่ายเงินเกิดจากการอยู่รอด  ส่วนแบบอื%นเกิดจากการมรณะ 
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6. ผู้เอาประกันจะชําระเบี (ยประกันครั(งเดียว หรือชําระเป็นงวด เช่น งวดรายปีหรือรายเดือน ในช่วง

ระยะเวลาที%ระบุไว้แน่นอน  เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี ช่วงระยะเวลาของการชําระเบี (ยประกันภัยเรียกว่า

ช่วงแห่งการสะสม 

7. ถ้าเสียชีวิตก่อน  บริษัทจะคืนเบี (ยเพียงเบี (ยประกันที%ได้ชําระมาแล้วเท่านั (น 

 
ข้อควรคาํนึงในการพิจารณาเลือกแบบประกัน 

1. ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแบบประกันชีวิตนั (นตรงตามความต้องการหรือไม่ 

2. สถานะการเงิน  หรือความสามารถในการชําระเบี (ยประกันภัยได้จนกรมธรรม์ครบกําหนดสัญญา 

3. ความจําเป็นที%แท้จริงของผู้ขอเอาประกัน 
 

 สัญญาเพิ#มเติม 

 เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา  1 ปี จะเลือกซื (อ

หรือไม่ก็ได้ แต่จะซื (อเฉพาะสัญญาเพิ%มเติมไม่ได้   
 สามารถต่ออายุสัญญาได้เหมือนกับการประกันวินาศภัยสามารถเลือกซื)อสัญญาเพ ิ�มเติม
แบบต่างๆ  ตามความต้องการและความเหมาะสมกับตัวเอง  และสามารถเลิกสัญญาเพ ิ�มเติมได้  
โดยการงดชําระเบี)ยประกันภัยสัญญาเพ ิ�มเติมในงวดต่อไป  ตัวอย่างเช่น 
 1. สัญญาเพิ%มเติม : คุ้มครองการเสียช ีวิต และสูญเสียอวัยวะเนื�องจากอุบัติเหตุ 
 2. สัญญาเพิ%มเติม : คุ้มครองการเสียช ีวิต สูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพเนื�องจาก 
       อ ุบัติเหตุ 
 3. สัญญาเพิ%มเติม : ค่ารักษาพยาบาล  และศัลยกรรม 

 4. สัญญาเพิ%มเติม : การยกเว้นเบี)ยประกันภัยกรณีท ุพพลภาพสิ)นเช ิงถาวร  

 5. สัญญาเพิ%มเติม : แบบชั�วระยะเวลา (Term  Rider) 
 
 สัญญาเพิ มเติมประกันภัยอ ุบัติเหตุ 

o คาํนิยาม 
"อุบัติเหตุ" หมายถึง เหตุการณ์ที%เกิดขึ (นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทําให้

เกิดผลที%ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 

"การบาดเจ็บ" หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย  อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ%งเกิดขึ (น  โดย

เอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื%น 

"การสูญเสียมือหรือเท้า" หมายถึง  การถูกตัดออกตั (งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าและให้หมายความรวมถึง

การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยสิ (นเชิงถาวรของอวัยวะนั (น  ๆ ซึ%ง

เกิดจากอุบัติเหตุ 

"การสูญเสียสายตา"  หมายถึง   ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ 
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“ทุพพลภาพถาวรสิ (นเชิง”  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที%การงานใด  ๆใน

อาชีพประจํา 

"ทุพพลภาพชั%วคราวสิ (นเชิง"  หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที%การงานใน

อาชีพประจําตามปรกติได้โดยสิ (นเชิงในชั%วระยะเวลาหนึ%ง 

"ทุพพลภาพชั%วคราวบางส่วน"  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที%การงานใน

อาชีพประจําตามปรกติบางส่วนในชั%วระยะเวลาหนึ%งก็ดี  หรือเป็นผล

ต่อเนื%องจากทุพพลภาพชั%วคราวสิ (นเชิงซึ%งได้ทุเลาเบาบางลงแล้วก็ดี  แต่ยัง

ไม่สามารถประกอบหน้าที%การงานในอาชีพประจําตามปกติได้ครบทุกส่วน

ในชั%วระยะเวลาหนึ%ง 

 
o ผลประโยชน์  

ภายใต้เอกสิทธิOและเงื%อนไขสัญญาเพิ%มเติมนี (ในขณะที%สัญญาเพิ%มเติมนี (มีผลใช้บังคับ 
ถ้าความบาดเจ็บที#ได้รับทาํให้ผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพ
ภายใน 180 วัน  นับแต่วันที#เกิดอุบัติเหตุหรือความบาดเจ็บที#ได้รับทาํให้ผู้ เอาประกันภัยต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั�นเมื#อใดก็ดี บริษัท
จะจ่ายเงนิชดเชยตามตารางรายการทดแทน  ดังนี � 
 

สัญญาเพิ#มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต  และสูญเสียอวัยวะเนื#องจากอุบัติเหตุ 

รายการทดแทน 
อัตราร้อยละของจาํนวนเงิน 

เอาประกันภัยอุบัติเหตุ 
1. การเสียชีวิต 

2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา 

          2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง 

          2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้างและสายตา 

                 1 ข้าง หรือ  เท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 

          2.3 มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 

          2.4 นิ (วหัวแม่มือและนิ (วชี (ของมือข้างเดียวกัน โดยต้อง        

                ตัดออกไปที%หรือเหนือโคนนิ (ว  

100 

 

100 

100 

 

60 

25 
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สัญญาเพิ#มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพเนื#องจากอุบัติเหตุ 
รายการทดแทน อัตราร้อยละของจาํนวนเงิน 

เอาประกันภัยอุบัติเหตุ 
1. การเสียชีวิต 

2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา 

          2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง 

          2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้างและสายตา 

                 1 ข้าง หรือ  เท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 

          2.3 มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 

          2.4 นิ (วหัวแม่มือและนิ (วชี (ของมือข้างเดียวกัน โดยต้อง        

                ตัดออกไปที%หรือเหนือโคนนิ (ว  

100 

 

100 

100 

 

60 

25 

3. ค่าชดเชยทุพพลภาพชั%วคราว  (โดยไม่มีการสูญเสียใด  ๆ

ภายใต้ข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น) 

          (ก) ทุพพลภาพชั%วคราวสิ (นเชิง 

          (ข) ทุพพลภาพชั%วคราวบางส่วน 

โดยมีเงื%อนไขว่าจะจ่ายค่าชดเชยตามข้อ (3) นี (ตลอดระยะเวลา

ที%ยังทุพพลภาพอยู่  รวมกันไม่เกิน 52 สัปดาห์ 

 

 

0.6 ต่อสัปดาห์ 

0.2 ต่อสัปดาห์ 

4. ค่าชดเชยการทุพพลภาพถาวรสิ (นเชิง 

โดยมีเงื%อนไขได้ว่าจ่ายค่าชดเชยให้ภายใต้ข้อ 3 เป็นเวลา 52 

สัปดาห์แล้ว 

10% ต่อปี 

(ไม่เกิน 10 ปี) 

5. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาล 

การเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลที%

ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง 

0.3 ต่อสัปดาห์ 

(ไม่เกิน 20 สัปดาห์) 

หมายเหตุ  : ค่าทดแทนดังกล่าวทั (ง 2 ตาราง  เป็นการชดใช้ตามมูลค่าท ี�ก ําหนดไว้  ไม่ใช่ชดใช้ตามความเสียหายที�
เก ิดข ึ)นจริง  และต้องไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น ของการประกันภัยอ ุบัต ิเหต  ุ

 
ตัวอย่างที# 1 ผู้เอาประกันซื (อสัญญาเพิ%มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต  และสูญเสียอวัยวะเนื%องจากอุบัติเหตุ

แนบกับสัญญาประกันชีวิต  ต่อมาผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุทําให้สูญเสียมือหนึ%งข้าง  

เท้าสองข้างและตาอีกหนึ%งข้าง 

คาํตอบ  ในกรณีเช่นนี (ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน  เท่ ากับจํานวน เงิน เอ า
 ประกันอ ุบัติเหตุ 
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ตัวอย่างที# 2 นาย  ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000 บาท และ

สัญญาเพิ%มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 

100,000 บาท  ถ้านาย ก. เสียช ีวิตจากอุบัติเหต  ุผู้รับประโยชน์ของนาย ก. จ ะ ได้ รับ เงิ น

จํานวนเท่าใด 
คาํตอบ        ผู้ร ับประโยชน์จะได้รับเงนิท ั)งสิ)น = ทุนประกันช ีวิต + ทุนประกันอ ุบัติเหตุ 
  = 100,000 + 100,000 
 =  200,000 บาท 
 

o การจาํกัดความรับผิดรวม ในอุบัติเหตุครั(งเดียวกัน 

 1. บริษัทจะจ่ายรายการสูงสุดเพียงรายการเดียว 

 2. เมื%อมีการจ่ายค่าทดแทนรายการใดไปแล้ว  ต่อมาผู้เอาประกันเสียชีวิต  ภายใน  180 วัน  นับแต่

เกิดอุบัติเหตุ  บริษัทจะจ่ายเงนิค่าทดแทนเพ ิ�มจนครบตามจํานวนเอาประกันอ ุบัติเหตุ 
ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยซื (อสัญญาเพิ%มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเนื%องจากอุบัติเหตุ 

แนบกับสัญญาประกันชีวิต ต่อมาผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ ทําให้สูญเสียนิ (วหัวแม่มือและนิ (วชี (

ของมือข้างขวา ซึ�งบริษัทได้จ่ายเงินทดแทน 25% ของจํานวนเงิน เอาประกันภัยอ ุบัติเหตุ
แ ก่ผู้ เอาประกันภัย หลังจากนั)นอ ีก 1 เดือน นับแ ต่วันที�เก ิดอ ุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยได้

เสียชีวิต โดยแพทย์ระบุว่าเป็นผลมาจากอุบัติเหตุครั(งนั (นด้วยในกรณีนี (  ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน

จํานวนเท่าใด  
คาํตอบ  ผู้รับประโยชน์จะได้รับ   = 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันชีวิตและ 75% ของจํานวน 

เงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ   {100% + (100% -  25%) }  

 

o การสิ �นสุดความคุ้มครอง  สัญญาประกันภัยอุบัติเหตุและทุพพลภาพ 
 1. ผู้ เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ)นเช ิงถาวรและได้รับเงินค่าชดเชยการทุพพลภาพ

ไปแล้ว 
 2. ผู้ เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  หรือตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

 3. ขาดชําระเบี)ยประกันภัยอ ุบัติเหตุ  และทุพพลภาพ  

 4. เมื%อกรมธรรม์ประกันภัยเปลี%ยนเป็นใช้เงินสําเร็จหรือครบกําหนดสัญญา  หรือสิ (นผลบังคับ หรือมี

การเวนคืน  หรือเปลี%ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลา 

 5.  เมื%อบริษัท  หรือ  ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา 
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 การประกันภัยสุขภาพ   (สญัญาเพิ�มเติมค่ารักษาพยาบาลและศลัยกรรม) 

 เป็นสัญญาเพิ%มเติมที%ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  สําหรับการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้แต่ละ

ครั(งตามที%จ่ายจริง  แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที%ระบุไว้ในตารางในฐานะผู้ป่วยใน  ดังตัวอย่างต่อไปนี ( 

 
ตารางผลประโยชน์ 

  ค่าห้องและค่าอาหารในโรงพยาบาล 700 บาท/วัน (ไม่เกิน 45 วัน) 

  ค่ารักษาพยาบาลอื%น  ๆในโรงพยาบาล 12,000 บาท/การป่วย 1 ครั(ง 

  ค่าผ่าตัด    24,000 บาท/การป่วย 1 ครั(ง 

  ค่าห้องผ่าตัด    2,500 บาท/การป่วย 1 ครั(ง 

  ค่าวางยาสลบ    3,000 บาท/การป่วย 1 ครั(ง 

ลักษณะการผ่าตัด ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ 
ร้อยละของผลประโยชน์ 

จํานวนสูงสุด 

ตา การผ่าตัดเพื%อรักษาประสาทตา 

ต้อกระจก 

ต้อหิน 

ลอกต้อเนื (อ 

100 

50 

25 

10 

 
ตัวอย่างที# 1 นาย ก.  ป่วยเป็นโรคเกี%ยวกับประสาทตา จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ผลประโยชน์ค่าผ่าตัด

และค่าวางยาสลบสูงสุดจะเป็นเท่าใด 

คาํตอบ  ค่าผ่าตัด         = ตามที�จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  100%  ของ  24,000 บาท/การป่วย 1 ครั)ง 
  (ประสาทตา) 

             = 24,000 บาท 

  ค่าวางยาสลบ  = ตามที�จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 100% ของ 3,000 บาท/การป่วย 1 ครั)ง 
             = 3,000 บาท 
 

ตัวอย่างที# 2 นาย ก.  ป่วยเป็นโรคเกี%ยวกับต้อกระจก จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ผลประโยชน์ค่าผ่าตัด

และค่าวางยาสลบจะเป็นเท่าใด 

คาํตออบ ค่าผ่าตัด         = ตามที�จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  50%  ของ  24,000 บาท/การป่วย 1 ครั)ง 
  (โรคต้อกระจก) 

             = 12,000 บาท 

  ค่าวางยาสลบ  = ตามที�จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 50% ของ 3,000 บาท/การป่วย 1 ครั)ง 
             = 1,500 บาท 
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ตัวอย่างที# 3 นาย ก.  ป่วยเป็นโรคต้อหิน  ต้องผ่าตัด  ค่าผ่าตัด  ค่าวางยาสลบ และค่าห้องผ่าตัด 

(ค่าใช้จ่ายจริง  3,000 บาท)  จะเป็นเท่าใด 

คาํตอบ   ค่าผ่าตัด         = ตามที�จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  25%  ของ  24,000 บาท/การป่วย 1 ครั)ง 
  (โรคต้อหิน) 

             = 6,000 บาท 

  ค่าวางยาสลบ  = ตามที�จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 25% ของ 3,000 บาท/การป่วย 1 ครั)ง 
             = 750 บาท 

  ค่าห้องผ่าตัด   = ตามที�จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 2,500 บาท/การป่วย 1 ครั)ง 
             = 2,500 บาท 
 

o การบาดเจ็บหรือการป่วยไข้แต่ละครั�ง 
 บริษัท จะจ่ายผลปร ะโยช น์ ให้ ต ามที�ก ําห น ด   เมื�อ ผู้ เอ าป ร ะกัน ภัย เข้ าพ ัก รั กษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน  โดยการเข้ารักษาตัวของผู้ เอาประกันภัยในโรงพยาบาล  2 ครั)ง  หรือ
มากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน  ให้ถือว่าเป็นการเข้ารักษาตัวในคราวเดียวกัน  แต่ท ั)งนี)ม ีการ
กําหนดระยะเวลาให้ถือว่าเป็นการเข้ารักษาตัวด้วยสาเหตุ  หรือโรคเดียวกันภายใน 90 วัน 
 

ตัวอย่างที# 1  นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  โดย

ซื (อผลประโยชน์  ค่าห้องและค่าอาหาร 1,000 บาท ต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน  45 วัน)  ต่อมา

นาย ก. เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  ในฐานะคนไข้ในด้วยโรคไขข้ออักเสบเป็น

ระยะเวลา 35 วัน   หลังจากนั)นอ ีก 1 เดือน  นาย ก. ก็เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย

โรคเดิมและอยู่อ ีก 20 วัน ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายเงินค่าห้องและค่าอาหารให้แก่นาย ก.  

ทั (งสองครั(งรวมเป็นจํานวนเงินเท่าใด 

คาํตอบ  บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าห้อง  = สูงสุดไม่เกิน 45 วัน x 1,000 บาทต่อวัน 

  และค่าอาหารเป็นจํานวนเงิน  =  45,000 บาท 
 

ตัวอย่างที# 2 นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  

 โดยซื (อผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหาร  1,000 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 45 วนั) ต่อมา 

นาย ก. เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยโรคไขข้อ
อ ัก เสบ เป็ น ร ะยะเวลา 35 วัน   ห ลังจากนั)น  1 เดือ น   นาย ก. ก็เข้ามารักษาตัวใน

โรงพยาบาลด้วยโรคปอดและอยู่อีก 20 วัน   ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายเงินค่าห้องและ

ค่าอาหารให้แก่นายก. ทั (งสองครั(งรวมเป็นจํานวนเท่าใด 

คาํตอบ  บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าห้อง  = (35 วัน + 20 วัน) x 1,000 บาท 

  และค่าอาหารเป็นจํานวนเงิน  =  55,000 บาท 

หมายเหตุ   ไม่ใช่โรคเดียวกัน  จึงได้รับสิทธิทั (ง 2 ช่วง 
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o ข้อยกเว้น 
 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย สําหรับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
ของโรงพยาบาล  หากผู้ เอาประกันภัยเจ็บป่วยภายใน 30 วัน  นับแต่วันท ําสัญญาหรือวันต่ออายุ
สัญญา 
 
 ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน 

 เป็นสัญญาเพิ%มเติม  กรณีผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ  ป่วยไข้  ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  

ในฐานะผู้ป่วยใน  บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายวัน  (เหมาจ่ายต่อวัน  ตามจํานวนเงินที%ซื (อความ

คุ้มครอง)  ไม่เกินจํานวนวันคุ้มครองต่อครั(ง  ตามที%ระบุในกรมธรรม์ 

 

ตัวอย่างที# 1 นาย ก. ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม  โดยมีค่าห้องและค่าอาหาร 
500 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 45 วัน)  และสัญญาเพิ%มเติมค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล
รายวันในกรณีผู้ ป่วยในจํานวน  1,000 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)  แนบกับการ

ประกันชีวิต  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ในเป็นระยะเวลา 50 วัน ในกรณีนี ( บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ นาย ก. เป็น

จํานวนใด 

คาํตอบ  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์  =  ผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารของ 
           ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม + ค่าชดเชย 
           ค่ารักษาพยาบาลรายวัน 
       = (500 บาท x 45 วัน)+(1,000 บาท x 50 วัน) 
       = 22,500 + 50,000 

       = 72,500 บาท 
 
 การยกเว้นเบี �ยประกันภัย  กรณีทุพพลภาพสิ �นเชิงถาวร 

เป็นสัญญาเพิ%มเติม    กรณีหากผู้ เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ)น เช ิงถาวรตามคํา
จํากัดความแล้วผู้ เอาประกันภัยไม่ต้องช ําระเบี)ยประกันภัยอ ีกต่อ ไป แ ต่ได้รับความคุ้มครองการ
ประกันช ีวิตในลักษณะเดิมต่อไป 
 หากต่อมาปรากฎว่าผู้ เอาประกันภัยพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ)น เช ิงถาวร
การยกเว้นเบี)ยประกันภัยจะสิ)นสุดลง  ผู้ เอาประกันภัยจะต้องช ําระเบี)ยประกันภัยต่อไปตามปกติ 
 สัญญาเพิ มเติมแบบชั วระยะเวลา  (Term  Rider) 

 ความคุ้มครองเหมือนกับแบบประกันชีวิตหลักคือแบบชั%วระยะเวลา  แต่มาทําในรูปของสัญญา

เพิ%มเติม โดยให้ความคุ้มครองชีวิตเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ%มเติมชั%วระยะเวลา  ภายใน

กําหนดเวลาเท่านั (นหากอยู่ครบกําหนดสัญญา  จะไม่มีเงินใด  ๆคืน 
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ตัวอย่าง นาย ก. ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000 บาท และ

สัญญาเพิ%มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ  

100,000 บาท   และสัญ ญ าเพิ% มเติมแบบชั%วระยะเวลา (Term  Rider) จํานวนเงิน             

เอาประกันภัย 100,000 บาท ถ้านาย ก. ชําระเบี (ยประกันภัยโดยตลอด  เมื%อครบกําหนด

สัญญานาย ก. จะได้รับจํานวนเงินเท่าใด 
 

คาํตอบ  นาย ก. จะได้รับจํานวนเงิน        = ทุนช ีวิตแบบสะสมทรัพย์ + ทุนสัญญาเพ ิ�มเติม   
                 อ ุบัติเหตุ + ทุนสัญญาเพ ิ�มเติมแบบชั�วระยะเวลา 
             = 100,000 + 0 + 0 บาท 
             = 100,000 บาท 

 

ถ้านาย ก. เสียช ีวิตจากอุบัติเหต  ุผู้รับประโยชน์ของนาย ก. จะได้รับเงินจํานวนเท่าใด 
 

คาํตอบ  ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงนิท ั)งสิ)น     = ทุนช ีวิตแบบสะสมทรัพย์ + ทุนสัญญาเพ ิ�มเติม   
                 อ ุบัติเหตุ + ทุนสัญญาเพ ิ�มเติมแบบชั�วระยะเวลา 
                   = 100,000 + 100,000 + 100,000 
             =  300,000 บาท 
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หลักเกณฑ์เบื �องต้นในการพจิารณารับประกัน 
 

การพิจารณารับประกันชีวิต   หมายถึง   การพ ิจารณาผู้ขอเอาประกันภัย  ตามสภาพความเสี�ยงภัย 
โดยมีตัวแทน /นายห น้าประกันช ีวิต เป็นผู้ ให้ ข้ อมูลที�ใช้ ในการพ ิจารณารับประกันช ีวิต
เบื)องต้น  ข้อมูลของผู้ เอาประกันที�ต ัวแทน/นายหน้าประกันช ีวิตให้ความเห ็นประกอบตาม
ความเป็นจริง  มีผลกระทบต่อการตัดสินใจรับประกันภัย  เพราะตัวแทน/นายหน้าประกัน
ช ีวิตจะใกล้ช ิด   และเห ็นสภาพ ความเป็นอยู่ ข อ งผู้ เอ าประกัน   หากบริษัทประกันช ีวิต
พ ิจารณารับประกันช ีวิตทุกราย  จากข้อมูลเกี�ยวกับผู้ขอเอาประกันภัยที�ไม่ถูกต้องตามความ
จริงแ ล้ว  จะมีผลกระทบต่อบริษัท   บริษัทจะประสบกับการขาดทุนจากการดําเนินงาน
รับประกันช ีวิต 

ในการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม  ตัวแทนประกันชีวิต  เป็นบุคคลที%มีความสําคัญ

มากที%สุด  ในการพิจารณารับประกันชีวิต  เพราะโดยปกติการทําประกันชีวิต  ประเภทอุตสาหกรรม  

ไม่มีการตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย  เพื%อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันชีวิต ไม่คุ้มกับ

จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ%าและชําระเบี (ยประกันภัยเป็นรายเดือน  โดยกําหนดให้มีระยะเวลารอคอย

ที%ไม่มีผลคุ้มครองเพื%อป้องกันภัยที%ไม่ดีปะปนเข้ามา 
 การพ ิจารณารับประกันช ีวิตกลุ่มท ี�ม ีวัตถุประสงค์จัดตั)งข ึ)น เพ ื�อท ําประกันช ีวิตกลุ่ม
โดยเฉพาะ  จะต้องใช้ความระมัดระวังในการพ ิจารณารับประกันช ีวิต เป็นพ ิเศษ  เพราะ
โดยทั�วไปการพ ิจารณารับประกันช ีวิตกลุ่มแตกต่างจากการพ ิจารณารับประกันช ีวิตประเภท
สามัญ  โดยการประกันช ีวิตกลุ่ม  ไม่ต้องตรวจสุขภาพของผู้ เอาประกันภัยหากจะปฏิเสธไม่
รับประกันช ีวิต  ก็จะปฏิเสธทั)งกลุ่ม 

คนวิกลจริต   นิติบุคคล  คนที�อ ายุเกินอ ัตร าเบี)ยประกันภัยที�บ ริษัทประกันช ีวิต
กําหนด  เป็นบุคคลที%บริษัทไม่สามารถรับประกันชีวิตได้  แต่ผู้ เยาว์ท ี�ม ีสุขภาพสมบูรณ์  บริษัท
สามารถรับประกันช ีวิตได้ 

 

 การจาํแนกระดับความเสี#ยงภัย  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท 
 

1. ภัยมาตรฐาน  : ผู้ เอาประกันภัยมีสุขภาพสมบูรณ์มีอาช ีพ   งานอดิเรกไม่ เสี�ยงภัย  เช่ น  ปลูก
ต้นไม้  บริษัทจะคิดเบี)ยประกันภัยอ ัตราปกต  ิ  รวมถึงมีรูปร่างปกติ  นิสัยใจคอปกติ 

2. ภัยตํ#ากว่ามาตรฐาน : ผู้ เอาประกันภัยที�ม ีสุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนคนทั�วไป  แต่บริษัทประกัน
ช ีวิตพ ิจารณาแล้วสามารถรับประกันช ีวิตได้  โดยผู้ เอาประกันภัยคนนั)น  ต้อง
ช ําระเบี)ยประกันภัยเพ ิ�มกว่าอ ัตราปกติ  คือเพ ิ�มตามความเสี�ยงของอ ัตรามรณะ
ที�เพ ิ�มข ึ)น   ห รือ เก็บ เบี)ยประกันภัยเพ ิ�มพ ิ เศษ  ต่ อมาเมื�อ ผู้ เอ าประกันภัยมี
สุขภาพสมบูรณ์  แล้วก็ไม่ต้องช ําระเบี)ยประกันภัยเพ ิ�มพ ิเศษอีก เพราะสุขภาพ
สมบูร ณ์ แ ล้ว   บุคคลที� เ ป็ น โรคที�ถือ เ ป็ น ภัยตํ�าก ว่ามาตรฐาน   ไ ด้ แ ก่   เ ป็ น
โรคเบาหวาน  แ ต่อาการ ไม่รุนแ รง  เ ป็น โรคความดัน โลห ิตสูงเ ป็น โรคหัวใจ  
หรือมีอาช ีพเสี�ยงภัยเช่นเป็นพนักงานขับรถเมล์ 
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ตัวอย่าง ในการพิจารณารับประกันชีวิต นาย ก.  แพทย์ตรวจพบว่า  นาย ก.  มีจุดที%ปอดทั (ง 

2 ข้าง  บริษัทจึงคิดเบี (ยประกันพิเศษเพิ%มขึ (นต่อมาอีก 2 ปี  นาย ก.  ได้รับการรักษา

จนหายเป็นปกติ จึงให้แพทย์ของบริษัทตรวจใหม่ปรากฏว่า  ไม่มีจุดที%ปอดเหลืออยู่  

ดังนั (นเบี (ยประกันที% นาย ก. จะจ่ายในปีต่อไปจะเป็นเท่าใด 
 คาํตอบ  เบี)ยประกันภัย โดยไม่รวมเบี)ยประกันภัยเพ ิ�มพ ิเศษ  
 

3. ภัยที#ไม่สามารถรับประกันภัยได้  :  บริษัทจําเป็นต้องปฏิเสธการรับประกันชีวิต  
 

 ปัจจัยในการพิจารณารับประกันชีวิต 
1.อาย  ุ : สัมพันธ์กับสุขภาพ  อาชีพ  รายได้  จํานวนเงินเอาประกัน 
2.อาชีพ  : อาชีพของผู้ขอเอาประกันที�แตกต่างกันมีผลต่อการพ ิจารณารับประกันช ีวิตของบริษัท

เพราะอาชีพบางอาชีพมีความเสี%ยงภัยสูง เสี%ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เสี%ยงต่อการถูกฆาตกรรม 
3.นิสัยและพฤติกรรมส่วนตัว : ทราบถึงแนวทางการดําเนินชีวิตสุขภาพกาย  ใจ  การประพฤติตนตาม

ศีลธรรมจรรยา  ที%อาจนําอันตรายมาสู่ชีวิต 
4.ประวัติสุขภาพ  (ประวัติการรักษาพยาบาล) : กรณีท ี�ผู้ ขอ เอาประกันภัยต้องการท ําประกันช ีวิต

ด้วยจําน วน เงิน เอ าประกันภัยสูง  บ ริษัท จะพ ิจารณาประวัติก าร รักษาพ ยาบาล 
เพ ิ�มเติมจากข้อมูลในใบคําขอเอาประกันช ีวิต 

5.สภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่ แ ละฐานะการ เงิน  : สัมพันธ์กับจํานวนเงินเอาประกันภัยและเบี (ย
ประกันภัยและเป็นข้อมูลเพ ิ�มเติมสําหรับผู้ท ี�ซ ื)อจํานวนเงนิเอาประกันสูงๆ  

6.ความเห ็นขอ งตัวแทน /นายห น้าประกันช ีวิต   :  ข้อมูลของผู้เอาประกันที%ตัวแทนประกันชีวิต/
นายหน้าประกันชีวิตให้ความเห็นประกอบ  มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการรับประกัน  และ
ผลกําไร ขาดทุนของบริษัท  เพราะตัวแทนจะใกล้ชิดและเห็นสภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่
ของผู้เอาประกันภัยมากที%สุด  โดยเฉพาะผู้ที%ขอทําประกันวงเงินสูง  ๆ ความเห็นของตัวแทน
เป็นสิ%งสําคัญ 

7.งานอดิเรก   :  มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ  และการสูญเสียชีวิต  เช่น การแข่งรถ แข่ งสกี  
บริษัทจะคิดเบี)ยประกันภัยมากกว่าปกติ เพราะมีความเสี�ยงมากข ึ)น แต่การปลูกต้นไม้
เป็นงานอดิเรก  จะคิดเบี)ยประกันภัยในอ ัตราปกติ 

8.ประวัติสุขภาพครอบครัว  :  มีผลต่อการพ ิจารณารับประกันช ีวิต  แ ต่ต้องพ ิจารณา นํ)าหนัก  
อายุ  ประกอบกับโรคทางกรรมพ ันธ ุ์   

 บริษัทจะพิจารณาข้อมูลจากใบคําขอเอาประกันภัย  รายงานของตัวแทน  ใบแถลงสุขภาพของผู้เอา

ประกันภัย  และผู้ตรวจสอบของบริษัท  แล้วนํามาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณารับประกัน  เพื%อรักษาหลัก

ยุติธรรมในการร่วมกันเสี%ยงภัยในหมู่ผู้เอาประกันภัยและป้องกันมิให้บริษัทต้องขาดทุน และในการประกัน
ช ีวิตประเภทสามัญ  การตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัยก่อนที�บริษัทจะพ ิจารณารับประกันช ีวิตนั)น  
บริษัทประกันช ีวิตจะพ ิจารณา  อายุ และจํานวนเงนิเอาประกันภัย เป็นสําคัญ 
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โครงสร้างพื �นฐานของอตัราเบี �ยประกันชีวิตและเงนิสํารองประกันภัย 
 
เบี �ยประกันภัย  หมายถึง 
  ราคาของการประกันช ีวิต  ท ี�ผู้ เอาประกันภัยต้องจ่ายล่วงหน้า  ณ  ต้นปีของสัญญา       

ประกันช ีวิต  เพ ื�อความคุ้มครองที�จะได้รับในอนาคต 
  จํานวนเงินที�บริษัทประกันช ีวิตเรียกเก็บจากผู้ เอาประกันภัย สําหรับการออกกรมธรรม์

เพ ื�อให้ความคุ้มครอง 
 
 หลักเกณฑ์ในการกาํหนดอัตราเบี �ยประกันชีวิต 
 1. เป็นหน้าที�ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  เป็นผู้ก ําหนดอัตราเบี)ยประกันช ีวิต 

 2. อัตราเบี)ยประกันช ีวิตที�บริษัทสามารถนําไปใช้ประกอบการได้   ต้อ งได้รับอนุมัติจาก
     นายทะเบียน 
 3. ผู้เอาประกันจะขอชําระเบี (ยประกันตํ%ากว่าที%บริษัทกําหนดไม่ได้  เพราะบริษัท ต้องขายตาม

อัตราเบี)ยประกันภัย  ท ี�ได้ความเห ็นชอบจากนายทะเบียนเท่านั)น   แ ต่จะขอชําระเบี)ย
ประกันภัยลดลงได้  กรณีที%มีการซื (อสัญญาเพิ%มเติมควบด้วยโดยชําระเฉพาะเบี)ยประกันช ีวิต
เท่านั)น  เบี (ยประกันของสัญญาเพิ%มเติมยกเลิก 

 4. สําหรับภัยมาตรฐาน  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  กําหนดอัตราเบี (ยประกันภัยโดย ต้องกําหนด
     ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นหลัก 
 5. สําหรับผู้ เอาประกันภัย  ท ี�ม ีความเสี�ยงภัยเท่ากัน  เบี)ยประกันภัยไม่ควรแตกต่างกัน   

 6. เบี (ยประกันกรณีผู้เอาประกันที%สุขภาพตํ%ากว่ามาตรฐาน  จะสูงกว่าผู้ เอาประกันที�ม ีสุขภาพดี 
ตัวอย่าง นาย ก.  มีอาชีพเป็นพนักงานดับเพลิง  และเป็นโรคเบาหวาน  และซื (อความคุ้มครอง

อุบัติเหตุ  นาย ก.  จะต้องช ําระเบี)ยประกันช ีวิต  เบี)ยประกันอ ุบัติเหตุและเบี)ย
ประกันภัยเพ ิ�มพ ิเศษเนื�องจากอาชีพและสุขภาพ  

 7. การที%บริษัทประกันชีวิต กําหนดอัตราเบี (ยประกันภัยสูงเกินไป  จะมีผลให้ 

  7.1  ผู้ เอาประกันภัย  ต้องช ําระเบี)ยประกันภัยสูงเกินสมควร   

  7.2  ไม่สามารถแข่งข ันกับบริษัทประกันช ีวิตอ ื�นได้ 

  7.3  บริษัทประกันช ีวิตเอาเปรียบผู้ เอาประกันภัย 
8. เบี (ยประกันที%ผู้เอาประกันจ่ายให้บริษัทประกอบด้วย  :  เบี)ยประกันภัยสุทธ ิและค่าใช้ จ่ายใน

การดําเนินงาน 
9. ความแตกต่างระหว่าง  เบี (ยประกันชีวิตประเภทสามัญและอุตสาหกรรม  คือ การประกันช ีวิต

ประเภทสามัญ มีการเก็บเบี)ยเพ ิ�มพ ิเศษเนื�องจากสุขภาพไม่ดี หรือมีอาช ีพเสี�ยงภัย ส่วน
การประกันประเภทอุตสาหกรรมไม่มีการเก็บเบี)ยเพ ิ�มพ ิเศษ 

 10. จํานวนเบี (ยประกันของประเภทสามัญแบบเดียวกันจะมากหรือน้อยขึ (นอยู่กับ อายุ จํานวนเงิน
เอาประกัน   อาช ีพ  และสุขภาพของผู้ขอเอาประกัน 
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 11. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ธรรมดา  ถ้าอายุผู้เอาประกันเท่ากัน  ภัยมาตรฐานและจํานวน

เงินเอาประกันภัยเท่ากัน  แบบใดที�มีระยะเวลาสั)นมากที�สุด  จะเป็นแบบที�ต้องช ําระเบี)ย
ประกันภัยมากที�สุด  เช่น  แบบสะสมทรัพ ย์ 10/10 จะเป็นแบบที%ต้องชําระเบี (ยประกันภัย
มากกว่าทั)งแบบสะสมทรัพย์ 15/15 และแบบสะสมทรัพย์ 20/20 

 12. แบบชั%วระยะเวลา  เป็นแบบประกันที�ช ําระเบี)ยประกันภัยเป็นจํานวนเงินน้อยที�สุด  ใน

กรณีที%ผู้เอาประกันภัยอายุเท่ากันจํานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากันและภัยมาตรฐานเดียวกัน  

 13. การทําประกันชีวิตประเภทสามัญ  แบบสะสมทรัพย์  20/14  และซื (อสัญญาเพิ%มเติมคุ้มครอง

อุบัติเหตุ  ต้องชําระเบี (ยประกันดังนี ( 

 13.1  ช ําระเบี)ยประกันช ีวิตตั)งแ ต่ปีท ี� 1-14  และชําระเบี)ยประกันภัยอ ุบัติเหตุตั)งแ ต่
ปีท ี� 1- 20 หรือ 

 13.2  ชําระเบี (ยทั (งเบี (ยประกันชีวิต และเบี (ยประกันอุบัติเหตุตั (งแต่ปีที% 1-14 หลังจากนั (น
คุ้มครองช ีวิตอย่างเดียว แต่ไม่มีความคุ้มครองอ ุบัติเหตุ 

 14. โดยทั%ว  ๆไป ตัวแทนประกันชีวิต คํานวณเบี (ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันได้ทราบก่อนบริษัท

พิจารณารับประกัน  โดยพิจารณาจาก  อายุ จํานวนเงนิเอาประกัน แบบประกัน 
 
 ที#มาของอัตราเบี �ยประกันชีวิต อัตราเบี (ยประกันชีวิตคํานวณมาจาก 

1. อัตรามรณะ :  ตารางมรณะไทยที�บริษัท ใช้ ในการกําหนดอัตราเบี)ยประกันภัย มาจาก
อัตรามรณะของผู้ เอาประกันช ีวิตที�แยกตามอายุต่าง ๆ  

 2. อัตราดอกเบี)ย :  อัตราดอกเบี)ยสูง  ทาํให้เบี)ยประกันภัยตํ�า 

 3. อัตราค่าใช้จ่าย    :  ค่าใช้จ่ายที%ใช้เป็นปัจจัยในการกําหนดอัตราเบี (ยประกันภัย   

  คือ ค่าใช้จ่ายดําเนินการประกันช ีวิตต่างๆ   ค่าบําเหน็จตัวแทน   ค่าบําเหน็จ
ผู้บริหารตัวแทนประกันช ีวิต   ค่าตรวจโรค   ค่าขยายงาน 

 
 ที#มาของเบี �ยประกันชีวิต     เบี (ยประกันชีวิตที%เรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยคํานวณมาจาก 

 1. อายุของผู้เอาประกัน 

 2. จํานวนเงินเอาประกันภัย 

 3. อัตราเบี (ยประกันภัย 

ตัวอย่าง นาย ก.  อายุ 40 ปี  นาย ข. อายุ 46 ปี ทําประกันชีวิตแบบเดียวกัน  บริษัทเดียวกัน   

  นาย  ก. จะต้องชําระเบี (ยประกันชีวิต  อย่างไร 
คําตอบ   นาย ก.  จะต้องชําระเบี �ยประกันชีวิตน้อยกว่า นาย ข. 
 
 



 

  คู่มือสอบนายหน้าประกันชีวิต          บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

23

 การชําระเบี �ยประกัน 
 โดยปกติเบี (ยประกันภัยของกรมธรรม์แบบสามัญ คํานวณขึ (นเป็นรายปีเบี (ยประกันภัยของแต่ละปีก็ให้

ชําระเบี (ยปีละครั(งตลอดอายุของกรมธรรม์หรือสั (นกว่านั (น  แต่เพื%ออํานวยความสะดวก  และให้สอดคล้องกับ

ภาวะด้านการเงินของผู้เอาประกันภัย  บริษัทประกันภัยจึงอนุโลมให้แบ่งชําระเบี (ยประกันภัยเป็นราย 6 เดือน 

ราย 3 เดือน  หรือรายเดือนได้  แต่ต้องเสียดอกเบี (ย  ดังนั)นยิ�งช ําระงวดสั)น เพ ียงใด  เมื�อ รวมแ ล้วเบี)ย
ประกันภัยจะสูงก ว่าการช ําระงวดที�ยาวนานกว่า โดยสามารถเปลี�ยนแปลงแ ก้ ไขงวดชําระเบี)ย
ประกันภัยได้   
 ในกรณีผู้เอาประกันภัยมิได้ชําระเป็นรายปี  หากถึงแก่กรรม  บริษัทจะหักเบี (ยประกันส่วนที%ยังค้าง

จ่ายในปีนั (นออกจากจํานวนเงินที%จะต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ 

 ส่วนเบี �ยประกันภัยของกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม โดยทั%วไปบริษัทจะเก็บ เบี)ยประกันภัย
เป็นรายเดือน  และเมื%อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม  บริษัทจะไม่หักเบี (ยประกันส่วนที%ยังค้างจ่ายในปีนั (นออก 
 

 เบี)ยประกันของทุกอาชีพจะใช้ เหมือนกัน  และเป็นแบบที�มีวิธ ีการช ําระเบี)ยประกันภัยที�รวม
เบี)ยประกันภัยอ ุบัติเหตุไว้แล้ว 
 
 วิธีการเก็บเบี �ยประกันชีวิต 
 1. การเก็บเบี)ยประกันช ีวิตตามธรรมชาติ 
 คือ  การเรียกเก็บตามตารางมรณะเมื%อผู้เอาประกันอายุสูงขึ (นก็ชําระเบี (ยประกันสูงขึ (น  ทั (งนี (เพราะยิ%ง

คนอายุมากขึ (นความเสี%ยงต่อการตายก็มีมากขึ (น  วิธีการเก็บเบี (ยประกันอย่างนี (ไม่ค่อยดีเพราะผู้ที%สูงอายุมาก

จะจ่ายเบี (ยประกันที%แพง  บางครั(งไม่อาจจะจ่ายได้ต่อไป  ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เอาประกัน 
 2. การเก็บเบี)ยประกันช ีวิตครั)งเดียว 
 คือ การเรียกเก็บเบี (ยประกันครั(งเดียว แล้วให้กรมธรรม์คุ้มครองจนครบสัญญาประกันภัย ผู้เอา

ประกันไม่ต้องมีภาระต้องจ่ายเบี (ยประกันต่อไปอีก  จํานวนเบี (ยประกันที%เรียกเก็บจะเท่ากับเงินจํานวนหนึ%ง  

เมื%อรวมกับดอกเบี (ยที%จะได้รับในอนาคตจะมีจํานวนหนึ%งพอสําหรับจ่ายตามข้อสัญญาที%คาดว่าจะเกิดขึ (น 
 3. การเก็บเบี)ยประกันอ ัตราคงที� 
 คือ การเก็บเบี (ยประกันที%ผู้เอาประกันภัย  จะต้องชําระเบี (ยประกันรายปีในจํานวนเท่ากันทุกๆ  งวด
ตั)งแต่งวดแรกถึงงวดสุดท้าย  โดยไม่คํานึงถึงอายุของผู้เอาประกันที%เพิ%มขึ (น  การเก็บเบี (ยประกันประเภทนี (

ทําให้เกิดการออม  โดยระยะแรกจะมีการเก็บเบี (ยประกันของปีนั (น  ๆสูงกว่าต้นทุนจนเกิดดอกผล  เงินที%เก็บ

เกินพร้อมด้วยดอกผลนี (รวมเรียกว่าเงิน “สํารองประกันชีวิต” เมื%อครบสัญญาจํานวนเงินดังกล่าวจะเท่ากับ

จํานวนเงินเอาประกันชีวิต 
โดยปกติเบี)ยประกันช ีวิตที�บริษัทเรียกเก็บจากผู้ เอาประกันใช้วิธ ีเก ็บเบี)ยประกันในอ ัตราคงที� 
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 วิธีการชําระเบี �ยประกันภัย 
 ผู้เอาประกันสามารถชําระเบี (ยประกัน  ได้โดยวิธี 

 1. ให้ตัวแทนประกันช ีวิตมาเก็บเบี)ยประกันภัย 
 2. ชําระผ่านธนาคารตามที�บริษัทกําหนด 

 3. นําเบี)ยประกันภัยไปชําระเองที�บริษัท 
 
 เงนิสํารองประกันภัย   หมายถึง 

  จํานวนเงนิท ี�บริษัทจัดสรรไว้ตามความผูกพ ันของกรมธรรม์ 
  เป็นหนี)ส ิน  หรือพ ันธะผูกพ ันที�บริษัทมีต่อผู้ถือกรมธรรม์ 
  เป็นจํานวนเงินที�บริษัทจัดสรรไว้ให้ผู้ ถ ือกรมธรร ม์  เพ ื�อ จ่ายผลประโยชน์ตามเงื�อนไข
      กรมธรรม์ 
 

 ปัจจัยในการกาํหนดเงินสํารองประกันภัย   ของประกันชีวิตแต่ละแบบขึ (นอยู่กับ 

 1. อายุของผู้ เอาประกันภัย  เมื�อเริ�มทาํสัญญาและระยะเวลาที�สัญญามีผลบังคับ 
 2. แบบของกรมธรรม์  และอ ัตราดอกเบี)ย 

 3. ระยะเวลาชําระเบี)ยประกันภัย  และตารางมรณะ 
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มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
 
 เป็นจํานวนเงินที%ถูกแปลงมาจากเงินสํารองประกันภัยเพื%อเตรียมไว้สําหรับการจ่ายเงินตามเงื%อนไข

กรมธรรม์ในอนาคตมูลค่ากรมธรรม์จะเกิดข ึ)นได้ต่อเมื�อผู้ เอาประกันช ําระเบี)ยประกันภัยมาแล้ว 2-3 ปี 
จึงจะขอเลือกใช้สิทธ ิได้  หากผู้ เอาประกันจะขอยกเลิกกรมธรรม์ช่วงก่อนเกิดมูลค่ากรมธรรม์  เช่น 
ช่วงปีแรกบริษัทจะไม่มีเงนิคืนให้แก่ผู้ เอาประกัน  เพราะบริษัทคิดเป็นค่าความคุ้มครองการเสี�ยงภัย
จากการเสียช ีวิตในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา  และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ของบริษัท 
 

ตัวอย่าง นาย ก.  ทําประกันชีวิตได้ 1 ปี ต้องการยกเลิกสัญญา ดังนั (น นาย ก.  จะ 
คาํตอบ   ไม่ได้รับเงนิคืนเลย  เพราะบริษัทคิดเป็นค่าคุ้มครอง  และค่าใช้จ่ายต่างๆ  
 

  โดยทั%วไปมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญ  ที%ผู้เอาประกันสามารถเลือก

ขอใช้สิทธิข้อใดข้อหนึ%งดังต่อไปนี ( 
 

1.  มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์  (มูลค่าเวนคืนเงินสด) 
 เมื�อผู้ เอาประกันได้ช ําระเบี)ยประกันภัยจนมีมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วผู้ เอาประกันจะขอ
ยกเลิกกรมธรรม์  เพ ื�อขอรับเงินสดคืน  ผู้ เอาประกันจะได้รับเงนิเท่ากับจํานวนเงนิท ี�คํานวณตาม
ตารางมูลค่าเวนคืนเงินสดและสัญญาประกันชีวิตเป็นอันสิ (นสุด  การเลิกสัญญาประกันภัย ผู้ เอา
ประกันภัยสามารถทาํเมื�อใดก็ได้ แต่ถ้าเลิกในขณะที%มูลค่าเวนคืนเงินสดยังไม่เกิด ก็จะไม่ได้รับเงินใด  ๆ

คืน   การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ในประเภทสามัญ  เมื%อสัญญาครบกําหนด มูลค่าเวนคืนเงนิสด
จะเท่ากับจํานวนเงนิเอาประกันภัย 

  จํานวนมูลค่าเวนคืนเงินสดที%ได้รับ  น้อยกว่าจํานวนเบี (ยประกันชีวิตทั (งหมดที%ได้ชําระให้แก่บริษัท

ประกันชีวิต เพราะเหตุว่าจํานวนเบี (ยประกันชีวิตที%บริษัทได้รับมานั (น จะนํามารวมกับผลตอบแทนจากการ

ลงทุน และนําส่วนหนึ%งไปเฉลี%ยจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนมรณกรรม และส่วนหนึ%งเป็นค่าใช้จ่าย

ดําเนินการของบริษัท  จํานวนเงินส่วนที%เหลือนี (คือ  เงินส่วนที%เป็นเงินออมทรัพย์ของผู้เอาประกัน  ถ้าผู้เอา

ประกันชีวิตต้องการเลิกสัญญาก่อนกรมธรรม์ครบกําหนด บริษัทจะนําจํานวนเงินสํารองประกันชีวิตนี (หรือ

เงินออมทรัพย์มาคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตซึ%งเรียกว่า  มูลค่าเวนคืนเงินสด   
 

2.  มูลค่าใช้เงนิสําเร็จ 
   เมื�อผู้ เอาประกัน ต้องการหยุดช ําระเบี)ยประกัน   โดยกรมธรร ม์ยังคงให้ความคุ้มครอง
ต่อไป  ตามระยะเวลาความคุ้มครองเดิม  แ ต่จํานวนเงิน เอาประกันภัยลดลง  เท่ากับมูลค่าใน
ตารางมูลค่ากรมธรรม์  และความคุ้มครองตามสัญญาเพ ิ�มเติม(ถ้ามี)  จะสิ)นสุดลง 
  การคุ้มครองในขณะที%กรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสําเร็จนั (น  สําหรับกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์  

หรือแบบที%มีเงินจ่ายคืนเมื%อครบกําหนดถ้าผู้เอาประกันชีวิตอยู่จนครบสัญญาเมื%อมรณกรรมในระหว่าง

สัญญา  บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันตามมูลค่าใช้เงินสําเร็จ  คือตามจํานวนเอาประกันชีวิตที%ลดลง 
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3.  มูลค่าขยายเวลา   
   เมื%อผู้เอาประกันต้องการหยุดชําระเบี (ยประกันภัย  ยังคงได้รับความคุ้มครองด้วยจํานวนเอา

ประกันภัยเท่าเดิม  แต่ระยะเวลาคุ้มครองโดยปกติจะลดลง  หรือคุ้มครองอีกชั%วระยะเวลาหนึ%ง  คือ
ระยะเวลาประกันจะเปลี�ยนไปตามที�ก ําหนดไว้ในตาราง  การขยายระยะเวลาประกันภัย (หาก

ชําระเบี (ยประกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  สําหรับแบบที%มีพื (นฐานมาจากแบบสะสมทรัพย์นั (น  ระยะเวลา

คุ้มครองจะนานถึงวันครบกําหนดสัญญา) 

เมื%อขอใช้สิทธิมูลค่าขยายเวลา  ความคุ้มครองตามสัญญาเพ ิ�มเติม (ถ้ามี) เป็นอ ันสิ)นผล
บังคับและจะสิ (นสุดการจ่ายเงินคืนล่วงหน้าระหว่างสัญญาด้วย  (ถ้ามี)  เช่น จะไม่มีเงินคืน 10%  ของ
ทุนทุก 3 ปี  จะมีเพ ียงแต่ความคุ้มครองช ีวิตอย่างเดียว 

การแปลงกรมธรรม์เป็นแบบขยายเวลา  กรณีที%ไม่มีเงินเหลือคืนเมื%อครบกําหนดระยะเวลาขยาย

ความคุ้มครองโดยทั%วไป  มีลักษณะเหมือน  การประกันช ีวิตแบบชั�วระยะเวลา คือ  คุ้มครองชีวิต

อย่างเดียว  ไม่มีเงินใด  ๆคืน 

 
4.  ขอกู้เงนิ 

ในขณะที%กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ  ผู้เอาประกันต้องการกู้เงินจากบริษัทผู้เอาประกันภัยสามารถใช้

สิทธิในการกู้เงินจากบริษัท  เมื�อยื�นความจํานงต่อบริษัทได้ท ุก เวลาโดยทําสัญญากู้ ยืมเงินจาก
บริษัท   ผู้เอาประกันภัยสามารถขอกู้เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันได้ในวงเงินสูงสุด  ไม่ เกินมูลค่า
เวนคืนเงินสด  โดยบริษัทคิดอัตราดอกเบี (ยทบต้นร้อยละ 8 ต่อปี  ส่วนกรมธรรม์นั)นยังคงมีผลบังคับ
อยู่   จนกว่าหนี)ส ินรวมกับดอกเบี)ยท ี�คงค้างกับบริษัททั)งสิ)น  ณ เวลาใด  มีจํานวนเท่ากับ  หรือ
มากกว่าค่าเวนคืนในขณะนั)น  และมิได้ช ําระเบี)ยประกันภัยงวดที�ถึงกําหนด 

ในกรณีที%ผู้เอาประกันภัยกู้เงิน  โดยชําระเบี (ยประกันภัย  และดอกเบี (ยเงินกู้สมํ%าเสมอถ้าผู้เอา

ประกันภัยเสียชีวิต  ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน เท่ากับจํานวนเงิน เอาประกันภัย  ห ักด้วยหนี)ส ินที�
ผูกพ ันตามกรมธรรม์นั)น 

 

ตัวอย่าง   นาย ก. ได้ทําประกันชีวิต  ประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย์  15/10  ชําระเบี (ยประกันภัยรายปี  

ปีละ 4,000 บาท  จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000 บาท  และได้ชําระเบี (ยประกันภัยมาแล้ว 

3 ปี  ตารางมูลค่ากรมธรรม์ต่อจํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000 บาท    สําหรับสิ (นปีกรมธรรม์ปี

ที% 3  มีมูลค่าเวนคืนเงินสดเท่ากับ 110 บาท  นาย ก.  สามารถกู้เงินได้สูงสุดเท่าใด  และต้อง

จ่ายดอกเบี (ยเงินกู้เป็นจํานวนเท่าใด  ถ้า นาย ก. กู้เงิน  โดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน 4,000 บาท

เป็นเวลา 1 ปี  และถ้าต้องการเลิกสัญญาจะได้รับเงินเท่าใด 
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คาํตอบ   สามารถกู้เงินได้สูงสุด  =   110 x 100,000 

    (หรือ ต้องการเลิกสัญญา)           1,000 
        =   11,000       บาท  

    นาย ก.  ต้องจ่ายดอกเบี (ย =    8  x 4,000 บาท 
                    100 
        =          320  บาท/ปี 
 
5.  การกู้ชําระเบี �ยประกันโดยอัตโนมัติ   
   หมายถึง วิธ ีการที�บริษัทนํามูลค่าเวนคืนเงนิสดที�เก ิดข ึ)นมาชําระเบี)ยประกันภัยให้ ในกรณี

ท ี�ผู้ เอาประกันขาดชําระเบี)ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผ่อนผัน โดยคิดดอกเบี)ยเช่นเดียวกับ
การกู้ เงนิโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน  ท ั)งนี)เพ ื�อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนกว่า
หนี)ส ินรวมกับดอกเบี)ย  และเบี)ยประกันภัยที�ถึงกําหนดชําระ  ณ เวลาใดมากกว่ามูลค่าเวนคืน
เงนิสดในขณะนั)น จึงจะสิ)นผลบังคับ  ถ้าผู้ เอาประกันเสียช ีวิตผู้ ร ับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับ
จํานวนเงนิเอาประกันภัย  ห ักด้วยหนี)ส ินที�ผูกพ ันตามกรมธรรม์นั)น 

 

 
 ตัวอย่างการคิดมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
 
ตัวอย่าง นาย ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  10/10  จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000 บาท  

  จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ  100,000 บาท  ได้ชําระเบี (ยประกันภัยมาแล้วเป็นเวลา 

  4 ปี  ตารางแนบท้ายกรมธรรม์สําหรับสิ (นปีกรมธรรม์ที% 4-8 มีดังนี ( 
 

ต่อจาํนวนเงนิเอาประกัน  1,000 บาท 
สิ �นปี 

กรมธรรม์ 
มูลค่าเวนคนื 

เงนิสด 
มูลค่าใช้เงนิ 

สําเร็จ 
การขยายเวลา 

ปี เงนิเหลือ 

4 

5 

6 

7 

8 

238 

340 

455 

558 

684 

328 

444 

564 

654 

761 

6 

5 

4 

3 

2 

316 

435 

560 

651 

759 
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1. เวนคืนกรมธรรม์   
ตัวอย่าง ถ้านาย ก. ขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเมื%อสิ (นปีกรมธรรม์ปีที% 4  นาย ก. จะได้รับเงินเท่าไร 

วิธีคิด จากตารางมูลค่าเวนคืนปีที% 4 

     จํานวนเงินเอาประกันภัย     1,000  บาท มูลค่าเวนคืน    = 238                  บาท 

                      “        100,000           “                       = 238 x 100,000 บาท 

                     1,000 
  นาย  ก.  จะได้รับเงนิเวนคืน         =  23,800            บาท 
 

ข้อสังเกต ถ้า นาย ก.  ชําระเบี (ยประกันภัยราย 6 เดือน  และชําระเบี (ยประกันภัยมาได้ 4 ปี  
6 เดือนและมาขอเวนคืนเมือสิ (นปีกรมธรรม์ที% 4 ปี 6 เดือน นาย ก.จะได้รับเงินเท่าใด 

 
วิธีคิด จากตารางมูลค่าเวนคืนปีที% 4 และ 5 

 

ขั �นที# 1  ต้องหาค่าเฉลี%ยมูลค่าเวนคืน   =   238 + 340        บาท 

   ของ 4 ปี 6 เดือน (ระหว่างปีที% 4,5)   2   

         =            289          บาท 

 ขั �นที# 2  คํานวณตามปกติจากค่าเฉลี%ยมูลค่าเวนคืนใหม่ 

  จํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000 บาท       มูลค่าเวนคืน   =   289                   บาท 

                   “               100,0000                       “  =   289 x 100,000  บาท 

                                  1,000 
  นาย ก.  จะได้รับเงิน     =   28,900             บาท 

 
2. มูลค่าใช้เงนิสําเร็จ   

ตัวอย่าง ถ้านาย  ก.  ขอแปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ  เมื%อสิ (นปีกรมธรรม์ปีที% 4  ต่อมาอีก 

 2 ปี  นาย ก.  เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่าไร 

วิธีคิด จากตารางมูลค่าใช้เงินสําเร็จปีที% 4 

  จํานวนเงินเอาประกันภัย   1,000 บาท   มูลค่าใช้เงินสําเร็จ   =   328                   บาท 

                     “             100,000   “                   “    =  328  x  100,000 บาท 

          1,000 
  บริษัทจะต้องจ่ายเงนิให้แก่ผู้ร ับประโยชน์    =   32,800             บาท 
  (จํานวนเงินเอาประกันภัยที%ลดลง) 

หมายเหตุ      ถ้าผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต  หรือมีชีวิตอยู่จนครบสญัญา  บริษัทจะจ่ายเงิน      
   ตามจํานวนเอาประกนัที-ลดลงเท่ากบั 32,800 บาท 

            สญัญาเพิ-มเติมทกุชนิด  จะสิ3นสดุทนัทีที-ใช้สิทธิ5 มูลค่าใช้เงินสําเร็จ 
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3. มูลค่าขยายเวลา   
ตัวอย่าง    ถ้านาย  ก.  ขอแปลงกรมธรรม์เป็นแบบขยายเวลาเมื%อสิ (นปีกรมธรรม์ที% 4  ต่อมาอีก 5 ปี  

    นาย ก.  ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  ผู้รับประโยชน์จะได้รับเท่าไร ? 
คาํตอบ    จะได้รับความคุ้มครอง  จากทุนประกันช ีวิตหลัก  คือ  100,000   บาท  เพราะ        
             สัญญาเพ ิ�มเติมทุกชนิดจะสิ)นสุดทันที  ท ี�ใช้สิทธ ิขยายเวลา 
 

 ตัวอย่าง    ถ้านาย  ก.  ขอแปลงกรมธรรม์เป็นแบบขยายเวลาเมื%อสิ (นปีกรมธรรม์ปีที% 4  และ   

    นาย ก.  มีชีวิตอยู่จนครบกําหนดสัญญา  นาย ก.  จะได้รับเงินเท่าไร 

วิธีคิด จากตารางมูลค่าเมื%อครบระยะเวลาขยายเมื%อแปลงกรมธรรม์เป็นขยายเวลา ณ สิ (นปีที% 4 
 

 จํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000 บาท   เงินเหลือ        =   316                  บาท 

                              “                 100,000   “          “        = 316 x  100,000  บาท 

                         1,000 
  นาย ก.  จะได้รับเงินในวันครบกําหนดสัญญา             =  31,600            บาท 
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เงื#อนไขมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัย 
 
 การโต้แย้ง  หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

ในขณะที%กรมธรรม์ที%ผลบังคับ  บริษัทสามารถใช้สิทธิโต้แย้ง  หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญา  

โดยปฏิเสธการจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยในกรณีผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริง กี%ปีนับแต่วันทําสัญญา

ประกันภัย 
  ประเภทอุตสาหกรรม :  2 ปี 
  ประเภทสามัญ  :  2 ปี 
 

ตัวอย่าง นาย ก.  เป็นมะเร็ง แ ต่ไม่ได้แถลงในใบคําขอ เอาประกันช ีวิต   ต่อมาอีก 11 เดือน     

ผู้เอาประกันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  ลักษณะเช่นนี (บริษัทจะ 

 บริษัทมีสิทธ ิบอกล้างสัญญาประกันภัยและคืนเบี)ยประกันช ีวิตที�ช ําระมาแล้วทั)งหมด
ถึงแม้จะเสียชีวิต  ด้วยอ ุบัติเหต  ุ ซึ%งไม่ใช่โรคมะเร็งที%ปกปิดไว้  บริษัทก็สามารถบอกล้างสัญญา

ประกันภัย  และคืนเบี (ยประกันชีวิตที%ชําระมาแล้วทั (งหมดได้เช่นกัน 

 ในกรณีที�นาย ก. ทําประกันชีวิตและซื �อสญัญาเพิ�มเติมคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุแนบท้าย 

ขณะทําสัญญา นาย ก. ปกปิดความจริงที�ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ต่อมา นาย ก. เสียชีวิตด้วย

อบุัติเหตุในปีที� 1 ของการทําประกันชีวิต และบริษัทสืบทราบว่า นาย ก. ได้เจ็บป่วยมาก่อนทํา

ประกนั ลกัษณะเช่นนี � บริษัทจะจ่ายเฉพาะจํานวนเงินเอาประกนัภยัอบุติัเหตนุั �น 

 หากขณะทําประกันช ีวิต  ผู้ เอาประกันมีสุขภาพสมบูรณ์ดี  ต่อมาภายหลังล้มป่วยเป็น
โรคร้ายแรง  เมื�อบริษัททราบ  บริษัทจะบอกล้างสัญญาไม่ได้เพราะขณะทําประกันช ีวิต  
ผู้ เอาประกันมีสุขภาพสมบูรณ์ดี 

 

 

 ระยะเวลาผ่อนผัน    

  หมายถึง ระยะเวลาหลังจากวันที�ถึงกําหนดชําระเบี)ยประกันภัย  แต่ผู้ เอาประกันภัยมิได้ช ําระ
เบี)ยประกันภัยตามกําหนด  บริษัทจะผ่อนผันให้อ ีกระยะเวลาหนึ�ง  โดยกรมธรรม์ยังมีผลบังคับโดย
สมบูรณ์ หากผู้ เอาประกันเสียช ีวิตในระยะเวลาผ่อนผันบริษัทจะจ่ายจํานวนเงินซ ึ�งบริษัทจะชดใช้
ตามกรมธรรม์หักด้วยเบี)ยประกันที�ค้างช ําระออก 
 ประเภทสามัญ  :  ผ่อนผัน  30 วัน  (นับแต่วันถัดจากวันที%ครบกําหนดชําระ) 
 ประเภทอุตสาหกรรม :  ผ่อนผัน  60 วัน 
ตัวอย่าง นาย ก. ทําประกันชีวิต  ประเภทอุตสาหกรรม  ชําระเบี (ยประกันภัยเดือนละ 500 บาท  จํานวน

เงินเอาประกันภัย  40,000  บาท  จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ  40,000 บาท หาก นาย ก.  

เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน  บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์เท่าใด 
คาํตอบ จ่ายเงินจํานวนเงิน 80,000 บาท  โดยหักเบี)ยประกันภัยที�ยังช ําระไม่ครบในระยะเวลา

ผ่อนผัน 
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 การต่ออายุกรมธรรม์   
หากผู้เอาประกันไม่ชําระเบี (ยประกันภัยจนเลยระยะเวลาผ่อนผันและกรมธรรม์ได้ขาดอายุ  ผู้ เอา

ประกันภัยอาจขอต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 5 ปี  นับแต่วันที�กรมธรรม์ขาดอายุ  (นับแต่วันที�ครบ
กําหนดการช ําระเบี)ยประกันครั)งสุดท้าย)  เพ ื�อท ี�ทาํให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไป  โดยที�ผู้ เอาประกัน
ต้องเป็นผู้ ท ี�เสียค่าใช้ จ่ายในการพ ิสูจ น์ ว่า  ผู้ เอ าประกันมีสุขภาพสมบูรณ์  และแสดงหลักฐาน
เกี�ยวกับสุขภาพ  และสถานภาพตามที�บริษัทขอ  บริษัทอาจเรียกเก็บอ ัตราเบี)ยประกันภัยเพ ิ�มก็ได้
สําหรับผู้ เอาประกันภัยบางคนที�สุขภาพไม่สมบูรณ์  หรืออาจปฏิเสธไม่ต่ออายุกรมธรรม์  สําหรับผู้
เอาประกันที�ม ีสุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมถึงขนาดที�บริษัทไม่สามารถรับต่ออายุได้ 

 

การต่ออายุกรมธรรม์จะมีผลบังคับสมบูรณ์เมื�อได้รับอนุมัติจากบริษัทแล้ว ซึ%งมีวิธีการต่ออายุ 

2  แบบดังนี ( 

1. การต่ออายุแบบธรรมดา :  ผู้เอาประกันจะต้องชําระเบี)ยประกันภัยที�ขาดชําระแล้วทั)งหมด

พร้อมทั (งดอกเบี (ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปีหรือกว่านั (น เมื%อได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  

และชําระหนี (ที%เกี%ยวกับกรมธรรม์ (ถ้ามี)  รวมทั (งดอกเบี (ยตามอัตราที%กําหนดไว้ในกรมธรรม์ 
2. การต่ออายุแบบพิเศษ  : ผู้เอาประกันสามารถต่ออายุกรมธรรม์ด้วยการขยายระยะเวลาการ

ชําระเบี (ยประกันภัย  และวันครบสัญญาออกไปเท่ากับระยะเวลาที%ขาดอายุ โดยไม่ต้องชําระเบี (ย

ประกันภัยย้อนหลัง  แต่อายุของผู้ขอเอาประกันต้องอยู่ในเกณฑ์ที%จะขยายวันครบกําหนด

สัญญาได้  เหมาะสําหรับกรมธรรม์ที%ขาดอายุมาเป็นเวลานานที%ทําให้เบี (ยประกันสะสมมีจํานวนมาก 

อนึ�ง  หากผู้ เอาประกันภัย  ได้ช ําระเบี)ยประกันภัยมาระยะเวลาหนึ�งจนเกิดมูลค่าเงนิสดแล้ว  
ถ้าผู้ เอาประกันภัยได้แปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายระยะเวลา  เมื�อสิ)นสุดระยะเวลา
ที�ขยายมาแล้ว  เขาจะต่ออายุกรมธรรม์ไม่ได้เพราะกรมธรรม์สิ)นสุดผลบังคับแล้ว 
 
 การเปลี#ยนแบบประกันชีวิต   

 เป็นความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยที%ต้องการเปลี%ยนแบบการประกันชีวิต จากแบบเดิมไปเป็น

แบบใหม่  ซึ%งอาจจ่ายเบี (ยประกันภัยเพิ%มขึ (นหรือลดลง  ท ั)งนี) โดยได้รับความยินยอมหรือ
เหน็ชอบจากบริษัท 

 หลักเกณฑ์และเงื%อนไขในการเปลี%ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอื%น  ต้องเป็นไปตามที%บริษัทกําหนด 

 ในกรณีที%มีการเปลี%ยนแบบกรมธรรม์ประกันภัยเป็นแบบอื%น  แล้วทําให้มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

ประกันภัยลดลง  บริษัทจะต้องคืนค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที�แตกต่างหักด้วย
หนี)ส ินที�ผูกพ ันตามกรมธรรม์ประกันภัย  (ถ้ามี)  ให้แก่ผู้ เอาประกันภัย 

 เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยลดลง  หมายถึง ส่ วนแตกต่างระห ว่าง  เงิน ค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยตามแบบประกันภัยเดิม  กับแบบการประกันภัยใหม่ 
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ตัวอย่าง นาย ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  20/20  มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ต่อมา นาย ก. เห็นนาย ข.  

ทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  ที%บริษัทเดียวกันแต่จํานวนเบี (ยประกันภัยน้อยกว่า  จึงต้องการ

เปลี%ยนจากเดิมมาเป็นแบบตลอดชีพเหมือนนาย ข.  นาย ก. สามารถท ําได้โดยได้รับความ
ยินยอมจากบริษัท 

 
 การแจ้งการตาย   

 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วัน
เสียช ีวิต 

 ถ้าหากว่าผู้รับประโยชน์  ไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัย  หรือไม่ทราบว่ามีการ

ประกันภัย  ในกรณีเช่นนี (จะต้องแ จ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วัน   นับแ ต่วันที�ทราบถึง
ความตาย  หรือวันที�ทราบว่ามีการประกันภัย 

 
 ใบคาํขอเอาประกันชีวิต 

เป็นหลักฐานแสดงเจตนาทําประกันชีวิต  ซึ%งเป็นเอกสารสําคัญ  ที%ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน  เพราะเป็นข้อมูลในการพิจารณารับประกันชีวิตผู้เอาประกัน  ซึ%งต้องกรอกข้อความในใบคําขอ

เอาประกันชีวิตตามความเป็นจริงท ุกประการ  ท ั)งใบคําขอเอาประกันช ีวิตที�ตรวจและไม่ตรวจสุขภาพ 
ข้อมูลที%จําเป็นในการกรอกใบคําขอของผู้เอาประกัน ที%มีผลกระทบต่อการพิจารณาขอรับประกันชีวิต  

ได้แ ก่   ช ื�อผู้ เอาประกัน   อายุ  อาช ีพ   ท ี�อยู่   สุขภาพปัจจุบัน  ประวัติสุขภาพ   ผู้ ร ับประโยชน์และ
ประวัติการทาํประกันช ีวิต  ของผู้ขอเอาประกัน  (เป็นคําถามที�ส ําคัญที�สุด)  ฯลฯ   

ผู้ที%ทําประกันชีวิตไว้กับบริษัทหนึ%งแล้วจะทําประกันชีวิตกับบริษัทอื%นอีกได้ แต่ต้องแถลงข้อความ
จริงในใบคําขอเอาประกันช ีวิตของบริษัทใหม่ด้วย 
 

 ส่วนประกอบของกรมธรรม์ประกันภัย  เช่น 
 1. สิทธ ิและการใช้สิทธ ิในกรมธรรม์ 

 2. ข้อกําหนดการจ่ายเงนิผลประโยชน์  

 3. ตารางมูลค่ากรมธรรม์ 
 4. การแก้ไขกรมธรรม์ 
 5. การเปลี�ยนแปลงตัวผู้ร ับประโยชน์  
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 ผู้เอาประกันควรปฏิบัติ 
1.  กรอกข้อความในใบคําขอตามความเป็นจริง  และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั�ง  และ

เมื#อได้รับกรมธรรม์ควรตรวจสอบความถูกต้องของชื#อผู้ เอาประกัน  ชื#อผู้ รับประโยชน์  
จาํนวนเงนิเอาประกัน  เบี �ยประกัน  ฯลฯ  ที#หน้าแรกของกรมธรรม์ 

2.  ควรพิจารณาความสามารถในการชําระเบี �ยประกันภัย  เงื#อนไขการจ่ายเงินของการ
ประกันชีวิต  แต่ละแบบและวัตถุประสงค์ในการทาํประกันชีวิต 

3. ทุกครั�งที#ชําระเบี �ยประกันภัย  ต้องเรียกใบเสร็จชําระเบี �ยประกันภัย 

4. หาวิธีชําระเบี �ยประกันภัยที#สะดวกโดยไม่ต้องรอหรือใช้บริการจากตัวแทนประกันชีวิต  

เพราะเป็นหน้าที%ของผู้เอาประกันที%ต้องเป็นผู้ชําระเบี (ยประกันภัย 

5.  แจ้งเรื#องการประกันชีวิต  ให้ผู้ รับประโยชน์ทราบ 

6. หากไม่สามารถเขียนหนังสือได้  ควรพิมพ์ลายนิ �วมือผู้ เอาประกันภัย โดยมีพยาน 2 คน 
รับรอง 

7. บุคคลที#ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะทาํประกันชีวิตได้โดยได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา 
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หลักการประกนัชีวิต 
 

1. การประกันภัยชีวิต  หมายถึง 

 ก. (.....) วิธีการทดแทนการสูญเสียรายได้อันเนื%องจากการเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพ 

 ข. (.....) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดภัยขึ (น 

 ค. (.....) วิธีการลดภัยที%จะเกิดแก่ชีวิต 

 ง. (.....) วิธีการชดใช้ความสูญเสียอันเนื%องจากการว่างงาน 

2. ประโยชน์ของการประกันชีวิต คือ 

 ก. (.....) ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 ข. (.....) เป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว 

 ค. (.....) ช่วยลดความเสี%ยงไม่ให้ธุรกิจต้องประสบปัญหาในการดําเนินงาน 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 

3. ข้อต่อไปนี (ข้อใดคือความหมายของการเสี%ยงภัยในแง่ของการประกันชีวิต 

 ก. (.....) ความเป็นไปได้ที%จะประสบอุบัติเหตุทําให้เสียชีวิต 

 ข. (.....) โอกาสที%จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรเนื%องจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 ค. (.....) ความเป็นไปได้ที%ทุกคนจะประสบกับการสูญเสียรายได้ในอนาคต 

 ง. (.....) ถูกทั (งข้อ ก. และ ข. 

4. การประกันชีวิตต่างกับการประกันวินาศภัย  คือ 

 ก. (.....) การประกันชีวิตจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยเมื%อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตส่วนการประกันวินาศภัย  จ่าย

  ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที%แท้จริงไม่ว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นเท่าไร 

 ข. (.....) การประกันชีวิตจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัย  เมื%อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ส่วนการประกันวินาศภัยจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที%แท้จริง  แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ค. (.....) การประกันชีวิตจ่ายเงินตามเบี (ยประกันภัยที%จ่ายไป เมื%อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ส่วนการประกันวินาศภัย  

  จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที%แท้จริงไม่ว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นเท่าไร 

 ง. (.....) การประกันชีวิตจ่ายตามจํานวนเงินเอาประกันภัย  เมื%อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ส่วนการประกันวินาศภัย  

  จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเบี (ยประกันภัยที%จ่ายไป  แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 

5. การประกันชีวิตที%เหมาะกับผู้มีรายได้ระดับปานกลางขึ (นไป  คือการประกันชีวิตประเภทใด 

 ก. (.....) กลุ่ม   

 ข. (.....) อุตสาหกรรม  

 ค. (.....)  สามัญ 

 ง. (.....) มวลชน 

6. ข้อต่อไปนี (ข้อใดเป็นลักษณะของการประกันชีวิตประเภทสามัญ 

 ก. (.....) การประกันชีวิตรายบุคคล  มีระยะเวลารอคอย  และระยะเวลาผ่อนผันการชําระเบี (ยประกันภัย 

 ข. (.....)  ชําระเบี (ยประกันภัยรายเดือน  รับประกันชีวิตเป็นกลุ่ม  จํานวนเงินเอาประกันภัยตํ%า 

 ค. (.....)  การประกันชีวิตรายบุคคล  จํานวนเงินเอาประกันภัยสูง  ไม่ตรวจสุขภาพ  มีระยะเวลารอคอย 

 ง. (.....) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล  จํานวนเงินเอาประกันภัยค่อยข้างสูง  และมีการตรวจสุขภาพ 
 

เฉลยข้อสอบ  :   1. ก. 2. ง. 3. ง. 4. ข. 5. ค. 6. ง. 
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7. การประกันชีวิตประเภทสามัญที%บริษัทจะตรวจสุขภาพหรือไม่นั (นบริษัทจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ใดเป็นสําคัญ  

 ก. (.....) อายุผู้เอาประกันภัย 

 ข. (.....)  จํานวนเงินเอาประกันภัย  

 ค. (.....)  ประวัติเกี%ยวกับสุขภาพของผู้เอาประกันภัย 

 ง. (.....)  ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดต่อไปนี (ไม่ใช่ลักษณะของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม 

 ก. (.....) ชําระเบี (ยประกันภัยรายเดือน 

 ข. (.....)  คุ้มครองการประกันชีวิตและการประกันภัยอุบัติเหตุ 

 ค. (.....)  ตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพก็ได้ 

 ง. (.....)  กรมธรรม์ทุกกรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย 

9. การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีเงื%อนไขให้ความคุ้มครองการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 

    ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน  จะเลือกซื (อเฉพาะการประกันชีวิตไม่ได้เพราะเหตุใด 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยประเภทนี (มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก  

 ข. (.....)  อัตราเบี (ยประกันภัยประเภทอุตสหกรรมที%ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  เป็นอัตราเบี (ยประกันภัย 

  ที%รวมการประกันชีวิตและการประกันอุบัติเหตุซึ%งไม่สามารถแบ่งแยกได้ 

 ค. (.....) การประกันชีวิตประเภทนี (ไม่ตรวจสุขภาพจึงต้องประกันอุบัติเหตุด้วย   

 ง. (.....) ทําให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี (ยประกันภัยตํ%า  แต่จํานวนเงินเอาประกันภัยสูง 

10. นาย ก.  ทําประกันชีวิต  ประเภทอุตสาหกรรม   ทําสัญญาเมื%อวันที% 1  มีนาคม 2540   ชําระเบี (ยประกันภัยรายเดือน  

เดือนละ 500 บาท  จํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 50,000 บาท  ต่อมาเมื%อ

วันที%    20 กรกฎาคม  2540  นาย ก. เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  โดย  นาย ก.  ยังไม่ได้ชําระเบี (ยประกันภัยงวดวันที% 1 

มิถุนายน  2540  ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินหรือไม่  

 ก. (.....) ผู้รับประโยชน์จะได้รับจํานวนเงินเอาประกันภัย  50,000 บาท  หักด้วยเบี (ยประกันภัย 2 เดือน  เพราะอยู่

ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 

 ข. (.....)  ผู้รับประโยชน์จะได้รับจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 50,000 บาท  หักด้วยเบี (ยประกันภัย  2 เดือน  

เพราะอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 

 ค. (.....)  ผู้รับประโยชน์ได้รับจํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท  และจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ  

50,000บาท  หักด้วยเบี (ยประกันภัย 2 เดือน  เพราะอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 

 ง. (.....)  ผู้รับประโยชน์จะไม่ได้รับจํานวนเงินเอาประกันภัย  เพราะยังไม่ได้ชําระเบี (ยประกันภัย 

11. นาย ก.  ทําประกันชีวิต  ประเภทอุตสาหกรรม  ทําสัญญาเมื%อวันที% 2 เมษายน  2540  ชําระเบี (ยประกันภัยรายเดือน  

เดือนละ 400 บาท  จํานวนเงินเอาประกันภัย 40,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 40,000 บาท  ต่อมาเมื%อ

วันที% 4 กรกฎาคม 2540  นาย ก. เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงจากเหตุการณ์นี ( 

 ก. (.....) บริษัทคืนเบี (ยประกันภัยที%ผู้เอาประกันภัยได้ชําระไปแล้วทั (งหมดแก่ผู้รับประโยชน์  เพราะอยู่ในช่วง

ระยะเวลารอคอย 

 ข. (.....) บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน 80,000 บาท 

 ค. (.....) บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน 40,000 บาท 

 ง. (.....) บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินและไม่ต้องคืนเบี (ยประกันภัยที%ได้ชําระไปแล้ว  เพราะอยู่ในช่วงระยะเวลารอคอย 
 

เฉลยข้อสอบ  :   7. ง. 8. ค. 9. ข. 10. ค. 11. ก. . 
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12. ระยะเวลารอคอย  หมายถึง 
 ก. (.....) ระยะเวลาหลังจากที%ผู้เอาประกันภัยทําสัญญาหรือขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  ถ้าผู้เอาประกันภัย

เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตโดยธรรมชาติ  บริษัทจะคืนเบี (ยประกันภัยแก่ผู้รับประโยชน์เท่านั (น 
  ข. (.....) ระยะเวลาที%บริษัทประกันชีวิตทําการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการจ่ายเงินผลประโยชน์แก่ผู้รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  หลังจากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง  
 ค. (.....) ระยะเวลาหลังจากที%ผู้เอาประกันภัยทําสัญญาหรือขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยฆ่า

ตัวตายภายใน 6 เดือน  บริษัทจะคืนเบี (ยประกันภัยแก่ผู้รับประโยชน์ 
 ง. (.....) ระยะเวลาหลังจากที%ผู้เอาประกันภัยยื%นคําขอเอาประกันชีวิต  แล้วบริษัทประกันชีวิตกําลังพิจารณาว่าจะ

รับทําประกันชีวิตหรือไม่ 
13. การประกันชีวิตประเภทกลุ่มมีลักษณะเป็นอย่างไร 

 ก. (.....) บริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาชิกคนละกรมธรรม์ 

 ข. (.....) บริษัทจะออกใบสําคัญในการประกันชีวิตให้สมาชิกทุกคนภายใต้กรมธรรม์หลัก 

 ค. (.....) บริษัทออกกรมธรรม์หลักให้สมาชิกและออกใบสําคัญประกันชีวิตให้นายจ้าง 

 ง. (.....) ข้อ ก. และ  ค.  ถูก 

14. การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม  โดยทั%วไปจะไม่มีการตรวจสุขภาพเพราะ 

 ก. (.....) บริษัทประกันภัยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลา  ซึ%งจะไม่คุ้มกับเบี (ยประกันภัย 

 ข. (.....) จํานวนเงินเอาประกันภัยพนักงานหรือสมาชิกทั (งหมดนั (น  โดยเฉลี%ยแล้วจํานวนเงินไม่มาก 

 ค. (.....) นายจ้างมักจะตรวจสุขภาพร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้ามาทํางาน 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 

15. การประกันชีวิตประเภทกลุ่มที%มีนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันชําระเบี (ยประกันภัย  โดยหลักทั%วไปแล้วจะต้องมีลูกจ้างเข้า 

      ร่วมทําประกันชีวิตเป็นจํานวนเท่าใด 

 ก. (.....) ไม่น้อยกว่า 75%  ของลูกจ้างทั (งหมด 

 ข. (.....) ไม่น้อยกว่า 75%  ของลูกจ้างที%มีสิทธิทําประกันชีวิตทั (งหมด 

 ค. (.....) 100%  ของลูกจ้างทั (งหมด 

 ง. (.....) 100%  ของลูกจ้างที%มีสิทธิทําประกันชีวิตทั (งหมด 

16. บริษัทแห่งหนึ%งมีพนักงาน  200 คน  ต้องการทําประกันชีวิตประเภทกลุ่ม  โดยที%บริษัทเป็นผู้จ่ายเบี (ยประกันภัยทั (งหมด

ให้แก่พนักงาน  และพนักงานทุกคนมีคุณสมบัติที%จะทําประกันภัยได้  อยากทราบว่าพนักงานของบริษัทจะต้องทํา    

ประกันชีวิตจํานวนเท่าไร  จึงจะทําประกันชีวิตแบบกลุ่มได้ 

 ก. (.....) 75 คน 

 ข. (.....) 100 คน 

 ค. (.....) 150 คน 

 ง. (.....) 200 คน 

17. ใครเป็นผู้มีหน้าที%เรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธิกรมธรรม์ประกันภัยประเภทกลุ่ม 

 ก. (.....) ผู้รับประโยชน์ 

 ข. (.....) ลูกจ้างที%ทําประกันชีวิต 

 ค. (.....) นายจ้างหรือผู้ถือกรมธรรม์ 

 ง. (.....) ทุกคนที%มีส่วนเกี%ยวข้องกับกรมธรรม์ 
 

เฉลยข้อสอบ  :   12. ก. 13. ข. 14. ง. 15. ข. 16. ง. 17.ค. 
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18. การประกันชีวิตประเภทกลุ่มข้อใดไม่ถือเป็นการสิ (นสุดของสัญญาที%มีผลบังคับของแต่ละบุคคล 

 ก. (.....) กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มฉบับที%หมดผลบังคับ 

 ข. (.....) การหยุดชําระเบี (ยประกันภัยของพนักงานหรือนายจ้าง 

 ค. (.....) การว่าจ้างของพนักงานสิ (นสุดลง 

 ง. (.....) พนักงานขาดงานไปชั%วคราวเนื%องจากเจ็บป่วย 

19. นาย ก.  อายุ  35 ปี ทํางานในโรงงานมีรายได้น้อย  มีความต้องการที%จะทําประกันชีวิต  ท่านควรแนะนําให้ นาย ก. 

      ทําประกันชีวิตประเภทไหนจึงจะเหมาะสมที%สุด 

 ก. (.....) ประเภทสามัญ 

 ข. (.....) ประเภทอุตสาหกรรม 

 ค. (.....) ประเภทกลุ่มที%มีเงินเอาประกันภัยสูง 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 

 

แบบของการประกันชีวิต 
 

20. การประกันชีวิตแบบใดที%บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพียงกรณีเดียว  คือเมื%อผู้เอาประกันภัยมีชีวิต

อยู่จนสัญญาครบกําหนด 

 ก. (.....) แบบตลอดชีพ 

 ข. (.....) แบบสะสมทรัพย์ 

 ค. (.....) แบบชั%วระยะเวลา 

 ง. (.....) แบบสะสมทรัพย์แท้จริง 

21. การประกันชีวิตแบบใดให้ความคุ้มครองเป็นจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อเบี (ยประกันภัยตํ%าสุด 

 ก. (.....) แบบรายปี 

 ข. (.....) แบบสะสมทรัพย์ 

 ค. (.....) แบบชั%วระยะเวลา 

 ง. (.....) แบบตลอดชีพ 

22. นาย ก.  ต้องการความคุ้มครองรายได้ที%แน่นอน  เพื%อเลี (ยงชีพไปตลอดชีวิตในวัยชรา  และไม่ต้องการเป็นภาระแก่

ลูกหลานท่านควรแนะนําให้  นาย ก.  ทําประกันชีวิตแบบใด 

 ก. (.....) แบบตลอดชีพ 

 ข. (.....) แบบชั%วระยะเวลา 

 ค. (.....) แบบเงินได้ประจํา 

 ง. (.....) แบบสะสมทรัพย์ 

23. การประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีการชําระเบี (ยประกันภัยอย่างไร 

 ก. (.....) ชําระเบี (ยประกันภัยครั(งเดียว  และคุ้มครองการเสียชีวิต 

 ข. (.....) ชําระเบี (ยประกันภัยตลอดชีพ  และคุ้มครองการเสียชีวิต 

 ค. (.....) ชําระเบี (ยประกันภัยชั%วระยะเวลาหนึ%ง  และคุ้มครองการเสียชีวิต 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 
 

เฉลยข้อสอบ  :   18. ง. 19. ข. 20. ง. 21. ค. 22. ค. 23. ง. 
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24. การประกันชีวิตแบบตลอดชีพเหมาะกับความต้องการของบุคคลใดต่อไปนี ( 

 ก. (.....) ต้องการความคุ้มครองระยะยาว 

 ข. (.....) ต้องการชําระเบี (ยประกันภัยระยะยาว 

 ค. (.....) ป้องกันการสูญเสียรายได้ 

 ง. (.....) คุ้มครองหนี (สินจากการเช่าซื (อบ้าน 

25. ข้อใดต่อไปนี (เป็นประโยชน์ของการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 

 ก. (.....) มีสิทธิกู้เงินได้หลังจากกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสด 

 ข. (.....) มีอัตราเบี (ยประกันภัยตํ%ากว่าแบบสะสมทรัพย์ 

 ค. (.....) เป็นการให้ความคุ้มครองระยะยาว 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 
26. การประกันชีวิตแบบชั%วระยะเวลา  ข้อใดต่อไปนี (ไม่ถูกต้อง 
 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยที%มีอายุสูง  ย่อมต้องชําระเบี (ยประกันภัยสูงกว่าผู้เอาประกันภัยที%มีอายุตํ%ากว่า 
 ข. (.....) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต 
 ค. (.....) กรมธรรม์มีมูลค่าใช้เงินสําเร็จสําหรับใช้ในการกู้ยืมชําระเบี (ยประกันภัยได้ 
 ง. (.....) หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกําหนดสัญญาจะถือว่าสัญญาสิ (นสุดลง  และจะไม่มีการคืนเงิน 
                 เบี (ยประกันภัยที%ชําระมาแล้วให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
27. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั%วไปของการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
 ก. (.....) เป็นการประกันชีวิตที%เหมาะสําหรับผู้ที%ประสงค์จะตั (งกองมรดกเมื%อเสียชีวิต 
 ข. (.....) มีมูลค่าเงินสดสามารถใช้ในยามขัดสนได้ 
 ค. (.....) เบี (ยประกันภัยตํ%ากว่าแบบสะสมทรัพย์ 
 ง. (.....) ผู้รับประโยชน์จะได้รับจํานวนเงินเอาประกันภัยเมื%อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เมื%อสัญญาครบกําหนด 
28. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  20/15  หมายความว่า 
 ก. (.....) ระยะเวลาเอาประกันภัย  20 ปี  ระยะเวลาชําระเบี (ยประกันภัย  15 ปี 
 ข. (.....) กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในช่วงอายุ  20-35 ปี 
 ค. (.....) เริ%มทําประกันชีวิตเมื%ออายุ  20 ปี  ระยะเวลาเอาประกันภัย  15 ปี 
 ง. (.....) ระยะเวลาชําระเบี (ยประกันภัย  20 ปี  ระยะเวลาเอาประกันภัย  15 ปี 
29. การประกันชีวิตแบบใดที%เน้นความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยภายในกําหนดระยะเวลาใดเวลาหนึ%งโดยไม่มี 
      ส่วนของการออมทรัพย์ 
 ก. (.....) แบบชั%วระยะเวลา 

 ข. (.....) แบบตลอดชีพ 

 ค. (.....) แบบสะสมทรัพย์ 

 ง. (.....) แบบเงินรายปี 

30. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นการนําเอาการประกันชีวิต  2  แบบมารวมกัน  คือ 

 ก. (.....) แบบชั%วระยะเวลา , แบบตลอดชีพ 

 ข. (.....) แบบชั%วระยะเวลา , แบบเงินได้ประจํา 

 ค. (.....) แบบชั%วระยะเวลา , แบบสะสมทรัพย์แท้จริง 

 ง. (.....) แบบตลอดชีพ . แบบเงินได้ประจํา 
 

เฉลยข้อสอบ  :   24. ก. 25. ง. 26. ค. 27. ง. 28. ก. 29. ก.    30. ค. 
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31. กรมธรรม์ประกันภัยแบบเงินได้ประจําเหมาะสําหรับบุคคลที% 

 ก. (.....) ต้องการสร้างฐานะ 

 ข. (.....) ต้องการความคุ้มครองระยะสั (น 

 ค. (.....) มีรายได้น้อย 

 ง. (.....) ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามชรา 

32. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แท้จริง  คือการประกันชีวิตที%บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัย  เมื%อ 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณกรรมภายในระยะเวลาสัญญา 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะในระหว่างสัญญามีผลบังคับหรือมีชีวิตอยู่รอดจนสัญญาครบกําหนด 

 ค. (.....) ผู้เอาประกันภัยอยู่รอดจนสัญญาครบกําหนด 

 ง. (.....) ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่รอดจนถึงอายุ  60 ปี 

33. ข้อต่อไปนี (ข้อใดเป็นลักษณะของการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจํา 

 ก. (.....) เป็นการประกันชีวิตเพื%อคุ้มครองความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื%องจากรายได้ลดลงเมื%ออายุมากขึ (น 

 ข. (.....) บริษัทจะจ่ายเงินจํานวนหนึ%งเท่ากันทุกงวดอย่างสมํ%าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามระยะเวลาที%กําหนด 

  ไว้ในเงื%อนไขกรมธรรม์ 

 ค. (.....) เป็นการคุ้มครองรายได้ที%สมํ%าเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 

34. การประกันชีวิตแบบใดที%มีลักษณะคล้ายคลึงกับการประกันวินาศภัยมากที%สุด 

 ก. (.....) แบบสะสมทรัพย์ 

 ข. (.....) แบบชั%วระยะเวลา 

 ค. (.....) แบบตลอดชีพ 

 ง. (.....) แบบบํานาญ 
 

หลักเกณฑ์เบื)องต้นในการพิจารณารับประกันชีวิต 
 

35. ข้อใดตรงกับความหมายของการพิจารณารับประกันชีวิตมากที%สุด 

 ก. (.....) การตกลงรับประกันชีวิตผู้ขอเอาประกันภัย 

 ข. (.....) การตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย 

 ค. (.....) การตรวจสอบประวัติผู้ขอเอาประกันภัย 

 ง. (.....) การพิจารณาผู้ขอเอาประกันภัยตามสภาพความเสี%ยงภัย 

36. การพิจารณาการรับประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย  บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง 

 ก. (.....) นิสัยและพฤติกรรมส่วนตัว 

 ข. (.....) ประวัติสุขภาพ 

 ค. (.....) สภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่และฐานะทางการเงิน 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 

 

 

 

เฉลยข้อสอบ  :   31. ง. 32. ค. 33. ง. 34. ข. 35. ง. 36.ง.     
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37. บุคคลดังต่อไปนี (  ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลที%ใช้ในการพิจารณารับประกันชีวิตเบื (องต้น 

 ก. (.....) แพทย์ 

 ข. (.....) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ค. (.....) ตัวแทนประกันชีวิต 

 ง. (.....) พนักงานของบริษัท 

38. โดยปกติบริษัทประกันชีวิตจะรับประกันชีวิตแต่เฉพาะภัยมาตรฐานใช่หรือไม่ 

 ก. (.....) ใช่     รับประกันชีวิตแต่เฉพาะภัยมาตรฐาน 

 ข. (.....) ไม่ใช่ ภัยที%ตํ%ากว่ามาตรฐานบางกรณีก็รับประกันชีวิต 

 ค. (.....) ไม่ใช่ ภัยที%ตํ%ากว่ามาตรฐานเท่าใดก็รับประกันชีวิต 

 ง. (.....) ผิดทั (ง ก., ข.  และ  ค. 

39. นาย ก.  เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ทําประกันชีวิต  โดยแถลงในใบคําขอเอาประกันชีวิตว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

บริษัทจะคิดเบี (ยประกันอย่างไร 

 ก. (.....) ในอัตราปกติ  เพราะได้แถลงตามความจริงแล้ว 

 ข. (.....) ในอัตราที%สูงกว่าปกติ  เพราะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนที%ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูง 

 ค. (.....) ในอัตราปกติ  เพราะโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที%คนทั%วไปมีโอกาสเป็นได้ 

 ง. (.....) ในอัตราตํ%ากว่าปกติ  เพราะผู้ขอเอาประกันภัยมีความซื%อสัตย์ในการแถลงความจริง 

40. นาย  ก.  มีสุขภาพไม่สมบูรณ์  แต่บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้  โดยเก็บเบี (ยประกันภัยเพิ%มพิเศษ  ต่อมา  นาย ก. มี

สุขภาพสมบูรณ์แล้ว 

 ก. (.....) นาย ก.  ต้องชําระเบี (ยประกันภัยเพิ%มพิเศษตลอดอายุสัญญา 

 ข. (.....) นาย ก.  ไม่ต้องชําระเบี (ยประกันภัยเพิ%มพิเศษอีก  เพราะสุขภาพสมบูรณ์แล้ว 

 ค. (.....) นาย ก.  ต้องชําระเบี (ยประกันภัยเพิ%มพิเศษจนกว่าบริษัทจะพอใจ 

 ง. (.....) ถูกทั (ง ก. และ ค. 

41. ประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวผู้เอาประกันภัยจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันชีวิตหรือไม่ 

 ก. (.....) ไม่มี  เพราะเป็นการพิจารณารับประกันชีวิตผู้ขอเอาประกันภัยคนเดียว 

 ข. (.....) มี  เพราะโรคบางชนิดที%บุคคลในครอบครัวเป็นอยู่ก่อนแล้ว  เป็นโรคติดต่อ 

 ค. (.....) มี  แต่ต้องพิจารณา  นํ (าหนัก  อายุประกอบกับโรคทางกรรมพันธ์ุ 

 ง. (.....) มี  เพราะโรคบางชนิดที%บุคคลในครอบครัวเป็นอยู่ก่อนแล้วเป็นโรคเรื(อรัง 

42. ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยที%ตัวแทนประกันชีวิตให้ความเห็นประกอบตามความเป็นจริงมีผลกระทบต่อการตัดสินใจรับ

ประกันภัยหรือไม่ 

 ก. (.....) ไม่มี  เพราะมีข้อมูลจากใบคําขอเอาประกันภัยอยู่แล้ว 

 ข. (.....) ไม่มี  เพราะถ้าบริษัทสงสัยสามารถตรวจสอบเองได้ 

 ค. (.....) มีผล  เฉพาะจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง 

 ง. (.....) มีผล  เพราะตัวแทนประกันชีวิตจะใกล้ชิด  และเห็นสภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้เอาประกันภัย 

 
 

 
เฉลยข้อสอบ  :   37. ค.     38. ข. 39. ข. 40. ข. 41. ค. 42. ง.  



 

  คู่มือสอบนายหน้าประกันชีวิต          บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

42

สัญญาเพิ�มเติม  (การประกันอ ุบัติเหตุ) 
 

43. ผู้เอาประกันภัยซื (อสัญญาเพิ%มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต  และสูญเสียอวัยวะเนื%องจากอุบัติเหตุแนบกับสัญญาประกันชีวิต 

      ต่อมาผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุทําให้สูญเสียมือหนึ%งข้าง  เท้าสองข้าง  และตาอีกหนึ%งข้างในกรณีเช่นนี (ผู้เอาประกันภัย 

      จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจํานวนเท่าใด 

 ก. (.....) ได้จํานวนเงินประกันภัยอุบัติเหตุ 

 ข. (.....) ได้ 2 เท่าของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ค. (.....) ได้ 2 เท่าของจํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ  เนื%องจากการสูญเสียเท้าสองข้างได้  100%  ของจํานวน     

เงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ รวมถึงการสูญเสียอวัยวะ 2 อย่าง คือ  มือหนึ%งข้างและตาหนึ%งข้างอีก 100% 

 ง. (.....)  ไม่ได้ค่าสินไหมทดแทนเลยเพราะมิได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  

44. ผู้เอาประกันภัยซื (อสัญญาเพิ%มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเนื%องจากอุบัติเหตุแนบกับสัญญาประกันชีวิต

ต่อมาผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ  ทําให้สูญเสียนิ (วหัวแม่มือและนิ (วชี (ของมือขวา ซึ%งบริษัทได้จ่ายเงินทดแทน 25%  ของ

จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุแก่ผู้เอาประกันภัย  หลังจากนั (นอีก 1 เดือนนับแต่วันที%เกิดอุบัติเหตุ  ผู้เอาประกันภัยได้

เสียชีวิต โดยแพทย์ระบุว่าเป็นผลมาจากอุบัติเหตุครั(งนั (นด้วย  ในกรณีนี (ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินจํานวนเท่าใด 

  ก. (.....) 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัยและ  100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 

 ข. (.....) 100%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัยและ  75%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 

 ค. (.....) 200%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ง. (.....)  175%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 

45. นาย ก.  ทําประกันชีวิตแบบชั%วระยะเวลา  จํานวนเงินเอาประกันภัย  100,000  บาท  และสัญญาเพิ%มเติมคุ้มครองการ

เสียชีวิตเนื%องจากอุบัติเหตุ  จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุจํานวน  100,000  บาท  ถ้า  นาย ก.  ชําระเบี (ยประกันภัย

โดยตลอด   เมื%อครบกําหนดสัญญา   นาย ก.  จะได้รับจํานวนเงินเท่าใด 

  ก. (.....) 100,000 บาท 

 ข. (.....) 200,000 บาท 

 ค. (.....) 300,000 บาท 

 ง. (.....)  ไม่ได้เลย 

46. สัญญาประกันภัยอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  จะสิ (นสุดความคุ้มครองเมื%อใด 

  ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ (นเชิงถาวรและได้รับเงินค่าชดเชยการทุพพลภาพไปแล้ว 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  หรือตามเงื%อนไขที%ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

 ค. (.....) ขาดชําระเบี (ยประกันภัยอุบัติเหตุและทุพพลภาพ 

 ง. (.....)  ถูกทั (งข้อ ก. ข. และ ค. 

47. นาย ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  และซื (อความคุ้มครองอุบัติเหตุตามสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์เท่ากับจํานวนเงิน

เอาประกันภัย  ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนสัญญาครบกําหนด  บริษัทประกันชีวิตจะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยเท่าไร 

  ก. (.....) เท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ข. (.....) สองเท่าของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ค. (.....) สามเท่าของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ง. (.....)  ไม่ต้องจ่ายจํานวนเงินใด  ๆเลย 
 
 

เฉลยข้อสอบ  :   43. ก. 44. ข. 45. ง. 46. ง. 47. ก.  
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การประกันภัยสุขภาพและค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน 
 

48. นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  โดยซื (อผลประโยชน์ค่าห้องและ

ค่าอาหาร  1,000  บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน  45 วัน)  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ในด้วยโรคไขข้ออักเสบเป็นระยะเวลา 3 วัน  หลังจากนั (นอีก 1 เดือน  นาย ก. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย  

โรคเดิมและอยู่อีก 5 วัน  ในกรณีเช่นนี (  บริษัทจะจ่ายเงินค่าห้องและค่าอาหารให้แก่  นาย ก.  ทั (งสองครั(งรวมเป็นจํานวน

เงินเท่าใด 

  ก. (.....) 3,000  บาท 

 ข. (.....) 5,000  บาท 

 ค. (.....) 8,000  บาท 

 ง. (.....)  ระหว่าง 3,000 บาท  ถึง 8,000 บาท  ขึ (นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 

49. นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  โดยซื (อผลประโยชน์ค่าห้องและ

ค่าอาหาร 1,000 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 45 วัน)  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ในด้วยโรคไขข้ออักเสบเป็นเวลา 35 วัน  หลังจากนั (นอีก 1 เดือน นาย ก.เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิม

และอยู่อีก 20วัน ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายเงินค่าห้องและค่าอาหารให้แก่ นาย ก. ทั (งสองครั(งรวมเป็นจํานวนเงินเท่าใด 

  ก. (.....) 35,000 บาท 

 ข. (.....) 45,000 บาท 

 ค. (.....) 55,000 บาท 

 ง. (.....)  ระหว่าง 35,000 บาท  ถึง  55,000  บาท  ขึ (นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 

50. นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  โดยซื (อผลประโยชน์ค่าห้องและ

ค่าอาหาร 1,000 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 45 วัน)  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ในด้วยโรคไขข้ออักเสบเป็นระยะเวลา 35 วัน   หลังจากนั (นอีก 4 เดือน   นาย ก.  ก็เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล

ด้วยโรคปอดและอยู่อีก  20 วัน  ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายเงินค่าห้องและค่าอาหารให้แก่  นาย ก.  ทั (งสองครั(งรวมเป็น

จํานวนเงินเท่าใด 

  ก. (.....) 35,000 บาท 

 ข. (.....) 45,000 บาท 

 ค. (.....) 55,000 บาท 

 ง. (.....)  ระหว่าง 35,000 บาท  ถึง  55,000  บาท  ขึ (นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 

51. นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  โดยซื (อผลประโยชน์ค่าห้องและ

ค่าอาหาร 1,000 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 45 วัน)  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ในด้วยโรคไขข้ออักเสบเป็นระยะเวลา 35 วัน   หลังจากนั (นอีก 1 เดือน  นาย ก.  ก็เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล

ด้วยโรคปอดและอยู่อีก  20 วัน  ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายเงินค่าห้องและค่าอาหารให้แก่  นาย ก.  ทั (งสองครั(งรวมเป็น

จํานวนเงินเท่าใด 

  ก. (.....) 35,000 บาท 

 ข. (.....) 45,000 บาท 

 ค. (.....) 55,000 บาท 

 ง. (.....)  ระหว่าง 35,000 บาท  ถึง  55,000  บาท  ขึ (นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 

เฉลยข้อสอบ  :   48. ค.     49. ข. 50. ค. 51. ค.  
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52. นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  โดยซื (อผลประโยชน์ค่าห้องและ

ค่าอาหาร 1,000 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 45 วัน)  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ในด้วยโรคไขข้ออักเสบเป็นระยะเวลา 35 วัน    หลังจากนั (นอีก 4 เดือน  นาย ก.      เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล

ด้วยอุบัติเหตุปอดและอยู่อีก  20 วัน  ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายเงินค่าห้องและค่าอาหารให้แก่  นาย ก.  ทั (งสองครั(งรวม

เป็นจํานวนเงินเท่าใด 

  ก. (.....) 35,000 บาท 

 ข. (.....) 45,000 บาท 

 ค. (.....) 55,000 บาท 

 ง. (.....)  ระหว่าง 35,000 บาท  ถึง  55,000  บาท  ขึ (นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 

53. นาย ก.   ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมแนบกับสัญญาประกันชีวิต  โดยซื (อผลประโยชน์ค่าห้องและ

ค่าอาหาร 500 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 45 วัน)  และสัญญาเพิ%มเติมค่าชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผู้ป่วยในจํานวน 

1,000 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน  365  วัน)  แนบกับสัญญาประกันชีวิต  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวใน

โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในเป็นระยะเวลา  30 วัน  ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่  นาย ก.  เป็นจํานวน

เงินเท่าใด 

  ก. (.....) 15,000 บาท 

 ข. (.....) 30,000 บาท 

 ค. (.....) 45,000 บาท 

 ง. (.....)  60,000 บาท 

54. นาย ก. ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมไว้  2 บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีผลประโยชน์ค่าห้องและ

ค่าอาหาร  1,000 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 45 วัน)  ต่อมา  นาย ก.  ป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ

คนไข้ในเป็นระยะเวลา 60 วันในกรณีเช่นนี (  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่นาย ก. เป็นจํานวนเงินเท่าใด 

  ก. (.....) นาย ก.  จะได้รับเงินค่าห้องและค่าอาหาร  จํานวน  45,000 บาท 

 ข. (.....) นาย ก.  จะได้รับเงินค่าห้องและค่าอาหาร  จํานวน  50,000 บาท 

 ค. (.....) นาย ก.  จะได้รับเงินค่าห้องและค่าอาหาร  จํานวน  60,000 บาท 

 ง. (.....)  นาย ก.  จะได้รับเงินค่าห้องและค่าอาหาร  จํานวน  55,000 บาท 

55. นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม  โดยมีค่าห้องและค่าอาหาร  500 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 

45 วัน)  และสัญญาเพิ%มเติมค่าชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผู้ป่วยในจํานวน 1,000 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 

แนบกับการประกันชีวิต  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในเป็นระยะเวลา 50 วัน  

ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่  นาย ก.  เป็นจํานวนเงินเท่าใด 

  ก. (.....) 22,500 บาท 

 ข. (.....) 25,000 บาท 

 ค. (.....) 50,000 บาท 

 ง. (.....)  72,500 บาท 

 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   52. ค. 53. ค. 54. ค. 55. ง.  
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56. นาย ก.  ซื (อสัญญาเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม  โดยมีค่าห้องและค่าอาหาร  500 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน  

45 วัน)  และสัญญาเพิ%มเติมค่าชดเชยพยาบาลรายวันในกรณีผู้ป่วยในจํานวน 1,000 บาทต่อวัน  (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

แนบกับการประกันชีวิต  ต่อมา  นาย ก.  เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในเป็นระยะเวลา 200 วัน  

ในกรณีเช่นนี (บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่  นาย ก.  เป็นจํานวนเงินเท่าใด 

  ก. (.....)   22,500 บาท 

 ข. (.....) 100,000 บาท 

 ค. (.....) 172,500 บาท 

 ง. (.....)  222,500 บาท 

 

เงนิปันผล 
 

57. ข้อแตกต่างของการประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผลและชนิดไม่มีเงินปันผล 

  ก. (.....) การประกันชีวิตชนิดไม่มีเงินปันผลอัตราเบี (ยประกันภัยจะตํ%ากว่าการประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล 

 ข. (.....) การประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล  ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนร่วมเฉลี%ยในการแบ่งเงินส่วนเกิน  ซึ%งเกิดจาก 

  การดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต 

 ค. (.....) การประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผลอัตราเบี (ยประกันภัยจะตํ%ากว่าการประกันชีวิตชนิดไม่มีเงินปันผล 

 ง. (.....)  การประกันชีวิตชนิดไม่มีเงินปันผล  ผู้เอาประกันภัยจะมีส่วนร่วมเฉลี%ยในการแบ่งเงินส่วนเกิน ซึ%งเกิดจาก 

  การดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต 

58. บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดจ่ายเงินปันผลสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผลแก่ผู้เอาประกันภัย 

  ก. (.....) จ่ายให้ทุกกรมธรรม์หากปรากฏว่าปีนั (นบริษัทมีผลกําไร 

 ข. (.....) จ่ายให้ทุกกรมธรรม์  เพราะบริษัทได้จัดสรรเงินส่วนนี (ไว้แล้ว 

 ค. (.....) จ่ายให้กับกรมธรรม์ที%มีจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง 

 ง. (.....)  จ่ายให้กับทุกกรมธรรม์ที%ระบุไว้ตามเงื%อนไขกรมธรรม์ 
 

เงนิสํารองประกันภัย 
 

59.  ปัจจัยที%กําหนดจํานวนเงินสํารองประกันภัยของการประกันชีวิตแต่ละแบบว่าจะมีจํานวนเท่าใดนั (นขึ (นอยู่กับ 

   ก. (.....) อายุของผู้เอาประกันภัยเมื%อเริ%มทําสัญญาและระยะเวลาที%สัญญามีผลบังคับ 

 ข. (.....) แบบของกรมธรรม์และอัตราดอกเบี (ย 

 ค. (.....) ระยะเวลาชําระเบี (ยประกันภัยและตารางมรณะ 

 ง. (.....)  ถูกทุกข้อ 

60.  เงินสํารองประกันภัยหมายถึง 

   ก. (.....) จํานวนเงินที%บริษัทจัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายในปีหน้า 

 ข. (.....) จํานวนเงินที%บริษัทจัดสรรไว้ตามความผูกพันของกรมธรรม์ 

 ค. (.....) จํานวนเงินที%บริษัทจัดสรรไว้ให้ผู้เอาประกันภัยที%มาขอกู้เงิน 

 ง. (.....)   จํานวนเงินที%บริษัทสํารองไว้เพื%อการลงทุนตามกฎหมาย 
 

 
เฉลยข้อสอบ  :   56. ง. 57. ก. 58. ง. 59. ง. 60. ข. 
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อัตราเบี)ยประกันชีวิต 
 

61.  ในการกําหนดอัตราเบี (ยประกันชีวิต  นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องอาศัยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง 

   ก. (.....) อัตรามรณะ  อัตราดอกเบี (ย  อายุของผู้เอาประกันภัย 

 ข. (.....) อัตราดอกเบี (ย  อายุของผู้เอาประกันภัย  อัตราค่าใช้จ่าย 

 ค. (.....) อัตรามรณะ  อัตราดอกเบี (ย  อัตราค่าใช้จ่าย 

 ง. (.....)  อัตราค่าใช้จ่าย  อายุของผู้เอาประกันภัย  แบบของการประกันภัย 

62.  นาย ก.  อายุ 40 ปี  นาย ข.  อายุ 46 ปี  ทําประกันชีวิตแบบเดียวกัน  บริษัทเดียวกัน  นาย ก.  จะต้องชําระเบี (ย 

       ประกันชีวิต 

  ก. (.....) น้อยกว่า  นาย ข. 

 ข. (.....) สูงกว่า  นาย ข. 

 ค. (.....) เท่ากัน  เพราะอายุต่างกันไม่ถึง   10 ปี 

 ง. (.....)  เท่ากัน  เพราะทําประกันชีวิตแบบเดียวกัน 

63.  การประกันชีวิต  ประเภทสามัญและแบบเดียวกัน  จํานวนเบี (ยประกันภัยจะมากหรือน้อยขึ (นอยู่กับ 

  ก. (.....) อายุและจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ข. (.....) อาชีพและสุขภาพของผู้เอาประกันภัย 

 ค. (.....) อายุ  จํานวนเงินเอาประกันภัย  และรายได้ของผู้เอาประกันภัย 

 ง. (.....)  ถูกทั (งข้อ ก.   และ ข้อ ข. 

64.  ข้อใดไม่มีผลต่อการกําหนดอัตราเบี (ยประกันภัย 

  ก. (.....) อัตราค่าใช้จ่าย 

 ข. (.....) อัตรามรณะ 

 ค. (.....) การกู้เงินโดยมีทรัพย์สินจํานอง 

 ง. (.....)  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง 

65.  บริษัทจะเก็บเบี (ยเพิ%มพิเศษเนื%องจากมีอาชีพเสี%ยงภัย  ถ้าในขณะที%ขอเอาประกันชีวิตมีอาชีพ  ดังนี ( 

  ก. (.....) เจ้าหน้าที%ในสํานักงาน 

 ข. (.....) ครู 

 ค. (.....) พนักงานขับรถเมล์ 

 ง. (.....)  พนักงานธนาคาร 

66. นาย ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  20/20  ชําระเบี (ยประกันภัยรายปี  ปีละ 10,000 บาท  ถ้า นาย ก. จะขอชําระ

เบี (ยประกันภัยตํ%ากว่าอัตราที%บริษัทกําหนด  ได้หรือไม่ 

  ก. (.....) ได้  เพราะกรรมการบริษัทให้ความยินยอม 

 ข. (.....) ได้  เพราะตัวแทนประกันชีวิตยินยอมลดเบี (ยประกันชีวิตให้ 

 ค. (.....) ไม่ได้  เพราะบริษัทต้องขายตามอัตราเบี (ยประกันภัยที%ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 ง. (.....)  ไม่ได้  เพราะตัวแทนประกันชีวิตจะได้ค่าบําเหน็จน้อยลง 

 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   61. ค. 62. ก. 63. ง. 64. ค. 65. ค. 66. ค. 
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67. ในการพิจารณารับประกันชีวิต  บุคคลกลุ่มใดที%บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณารับประกันชีวิต  โดยคิดเบี (ยประกันภัยใน

อัตราปกติ 

  ก. (.....) บุคคลที%มีรายได้สูง 

 ข. (.....) บุคคลที%มีการศึกษาดี  ฐานะดี 

 ค. (.....) บุคคลที%มีอาชีพไม่เสี%ยงภัย  รูปร่างปกติ  สุขภาพปกติ  นิสัยใจคอปกติ 

 ง. (.....)  บุคคลที%มีสุขภาพปกติ 
 

ระยะเวลาผ่อนผันการชําระเบี)ยประกันภัย , การกู้ เงนิ , การต่ออายุ 
 

68. ในการประกันชีวิตประเภทสามัญ  และประเภทอุตสาหกรรม  มีระยะเวลาผ่อนผันกี%วัน 

  ก. (.....) ประเภทสามัญ  30 วัน  ประเภทอุตสาหกรรม 60 วัน  หรือตามระยะเวลาผ่อนผันที%กําหนดไว้ในเงื%อนไข 

        กรมธรรม์ประกันชีวิต 

 ข. (.....) ทั (งประเภทสามัญ  และประเภทอุตสาหกรรม  30 วัน 

 ค. (.....) ทั (งประเภทสามัญ  และประเภทอุตสาหกรรม  60 วัน 

 ง. (.....)  ประเภทสามัญ 60 วัน  ประเภทอุตสาหกรรม  30 วัน 

69. "ระยะเวลาภายหลังจากวันที%ถึงกําหนดชําระเบี (ยประกันภัย  แต่ผู้เอาประกันภัยมิได้ชําระตามกําหนด  บริษัทยังคงถือว่า

กรมธรรม์ฉบับนี (ยังมีผลบังคับโดยสมบูรณ์"  ระยะเวลานี (  คือ 

  ก. (.....) ระยะเวลารอคอย 

 ข. (.....) ระยะเวลาผ่อนผัน 

 ค. (.....) ระยะเวลาชําระเบี (ยประกันชีวิต 

 ง. (.....)  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

70. นาย ก.  ทําประกันชีวิตประเภทสามัญ  แบบสะสมทรัพย์  ชําระเบี (ยประกันภัยรายปี  โดยเริ%มทําสัญญาวันที% 1  

กรกฏาคม 2540  ต่อมาวันที% 1 กรกฎาคม  2541  ก.  ยังไม่ได้ชําระเบี (ยประกันภัย  และในวันที% 28 กรกฎาคม  2541  

นาย ก.  ถูกลอบทําร้ายเสียชีวิต  บริษัทประกันชีวิตต้องรับผิดชอบจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัย  ให้ผู้รับประโยชน์  

หรือไม่ 

  ก. (.....) ไม่ต้องจ่าย  เพราะ  นาย ก.  ไม่ได้ชําระเบี (ยประกันภัยตามกําหนด 

 ข. (.....) ต้องจ่าย  เพราะ  นาย ก.  เสียชีวิตในช่วงที%มีสิทธิผ่อนผันชําระเบี (ยประกันภัย 

 ค. (.....) ไม่ต้องจ่าย  เพราะ  นาย ก.  เสียชีวิตเมื%อพ้นกําหนดระยะเวลาผ่อนผันชําระเบี (ยประกันภัย 

 ง. (.....)  ไม่มีข้อใดถูก 

71.  เมื%อกรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุแล้ว  ผู้เอาประกันภัยจะขอต่ออายุสัญญาได้หรือไม่ 

  ก. (.....) ได้  ถ้าผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุสัญญาภายในระยะเวลาที%กําหนด 

 ข. (.....) ได้ตลอดเวลา  โดยชําระเบี (ยประกันภัยที%ค้างชําระทั (งหมดรวมดอกเบี (ย 

 ค. (.....) ได้ตลอดเวลา  โดยชําระเบี (ยประกันภัยที%ค้างชําระทั (งหมด 

 ง. (.....)  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   67. ค. 68. ก. 69. ข. 70. ข. 71. ก.  
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72.  เมื%อกรมธรรม์ขาดอายุ  และผู้เอาประกันภัยประสงค์จะต่อสัญญาผู้ที%เสียค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมี 

       สุขภาพสมบูรณ์ดีคือ 

  ก. (.....) ผู้เอาประกันภัย 

 ข. (.....) บริษัทประกันชีวิต 

 ค. (.....) ตัวแทนประกันชีวิต 

 ง. (.....)  ถูกทั (ง ข้อ ก. , ข. และ  ค. 

73.  ในการขอต่ออายุกรมธรรม์  ผู้เอาประกันภัยต้องดําเนินการอย่างไร 

  ก. (.....) ชําระเบี (ยประกันภัยที%ขาดชําระแล้วทั (งหมด  พร้อมทั (งดอกเบี (ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี  หรือกว่านั (นเมื%อ 

                            ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 ข. (.....) ชําระหนี (ที%เกี%ยวกับกรมธรรม์  รวมทั (งดอกเบี (ยตามอัตราที%กําหนดไว้ในกรมธรรม์ 

 ค. (.....) แสดงหลักฐานเกี%ยวกับสุขภาพและสถานภาพตามที%บริษัทขอโดยผู้เอาประกันภัยเสียค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 

 ง. (.....)  ถูกทุกข้อ 

74.  สําหรับเงื%อนไขในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนั (น  ข้อต่อไปนี (ข้อใดผิด 

  ก. (.....) กรมธรรม์ที%ขาดอายุไปแล้วจะขอต่ออายุได้ภายในกําหนดเวลาที%บริษัทได้กําหนดไว้เท่านั (น 

 ข. (.....) บริษัทจะยอมให้ต่ออายุได้โดยไม่คํานึงถึงว่าสุขภาพของผู้เอาประกันภัยจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์โดย 

  เก็บเบี (ยประกันภัยเท่าเดิม 

 ค. (.....) บริษัทอาจเรียกเก็บอัตราเบี (ยประกันภัยเพิ%มก็ได้สําหรับผู้เอาประกันภัยบางคนที%สุขภาพไม่สมบูรณ์ 

 ง. (.....)  บริษัทอาจจะปฏิเสธไม่ต่ออายุกรมธรรม์สําหรับผู้เอาประกันภัยบางคน  หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยมี 

  สุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม 
 

มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
 

75.  เมื%อผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปีแรก  บริษัทไม่มีเงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพราะ 

  ก. (.....) บริษัทคิดเป็นค่าความคุ้มครองการเสี%ยงสัยจากกการเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาที%ผ่านมา  และค่าใช้จ่าย 

         ต่าง  ๆ ของบริษัท 

 ข. (.....) บริษัทต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ%งกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ 

 ค. (.....) บริษัทยังไม่ได้นําเงินเบี (ยประกันภัยไปลงทุน  จึงไม่มีดอกผลจากการลงทุนเหลือคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

 ง. (.....)   บริษัทต้องนําเงินไปเฉลี%ยจ่ายเป็นค่าสินไหมมรณกรรม 

76.  โดยทั%วไปมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทสามัญได้แก่ 

  ก. (.....) มูลค่าเงินสด  มูลค่าขยายเวลา  มูลค่าไถ่ถอน 

 ข. (.....) มูลค่าเงินสด  มูลค่าขยายเวลา  มูลค่าใช้เงินสําเร็จ 

 ค. (.....) มูลค่าใช้เงินสําเร็จ  มูลค่าเงินกู้  มูลค่าขยายเวลา 

 ง. (.....)  มูลค่าอัตโนมัติ  มูลค่าไถ่ถอน  มูลค่าขยายเวลา 

 
 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   72. ก. 73. ง. 74. ข. 75. ก. 76. ข.  
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77. กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม  ถ้าผู้เอาประกันภัยขาดชําระเบี (ยประกันภัยจนพ้นกําหนดระยะเวลาผ่อนผัน แล้วแต่

กรมธรรม์นั (นมีมูลค่ากรมธรรม์แล้ว  บริษัทจะทําให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปอย่างไร 

  ก. (.....) แปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ 

 ข. (.....) แปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา 

 ค. (.....) แปลงเป็นกรมธรรม์แบบมูลค่าเงินสด 

 ง. (.....)  กู้ชําระเบี (ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 

78. หากผู้เอาประกันภัยทําประกันชีวิตประเภทสามัญแบบตลอดชีพชําระเบี (ยประกันภัยตลอดชีพ  และชําระเบี (ยประกันภัย

ได้เพียง 1 ปี  ถ้าผู้เอาประกันภัยหยุดชําระเบี (ยประกันภัยแล้ว  กรมธรรม์จะมีสภาพอย่างไร 

  ก. (.....) กรมธรรม์ยังคงมีความคุ้มครองต่อไป  แต่จะมีการกู้เงินเพื%อชําระเบี (ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 

 ข. (.....) กรมธรรม์เปลี%ยนเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา 

 ค. (.....) กรมธรรม์เปลี%ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ 

 ง. (.....)  กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองต่อไป 

79.  เมื%อผู้เอาประกันภัยชําระเบี (ยประกันภัยมาแล้ว 2 - 3 ปีขึ (นไป  จนเกิดมูลค่าเงินสด  ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ 

  ก. (.....) ขอเวนคืนกรมธรรม์  หรือเปลี%ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ 

 ข. (.....) ขอกู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 

 ค. (.....) ขอยกเลิกกรมธรรม์และรับเบี (ยประกันภัยทั (งหมดคืน 

 ง. (.....)  ถูกทั (งข้อ ก. และ ข. 

80.  นาย ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  และซื (อสัญญาเพิ%มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  ต่อมากรมธรรม์

ดังกล่าวได้เปลี%ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ  และหลังจากนั (น  15 วัน  ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  อยาก

ทราบว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินจํานวนเท่าใด 

  ก. (.....) จํานวนเงินเอาประกันภัยที%ลดลงจากการคํานวณตามมูลค่าใช้เงินสําเร็จ 

 ข. (.....) จํานวนเงินเอาประกันภัยที%ลดลงจากการคํานวณตามมูลค่าใช้เงินสําเร็จ  รวมกับจํานวนเงินเอาประกันภัย 

  อุบัติเหตุที%ลดลง 

 ค. (.....) จํานวนเงินเอาประกันภัยเต็มจํานวนตามเดิม 

 ง. (.....)  จํานวนเงินเอาประกันภัยเต็มจํานวนตามเดิม  รวมกับจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 

81.  นาย  ก. ทําประกันชีวิตแบบตลอดชีพ   และซื (อสัญญาเพิ%มเติมเพื%อคุ้มครองการรักษาพยาบาลไว้ด้วย   ต่อมา  นาย ก.   

ไม่สามารถชําระเบี (ยประกันภัยได้  กรมธรรม์จึงได้เปลี%ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา  ซึ%งขยายเวลาได้ 2 ปี  5  เดือน  

แต่ปรากฏว่าหลังจากกรมธรรม์เปลี%ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาได้ 5 เดือน  นาย ก.  ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลใน  

ฐานะคนไข้ใน  อยากทราบว่า  นาย ก.  จะเรียกร้องเงินค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ 

  ก. (.....) ไม่ได้  เพราะเมื%อเปลี%ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา  สัญญาเพิ%มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เป็นอันสิ (นผลบังคับ 

ข. (.....) ไม่ได้  เพราะเมื%อเปลี%ยนเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา  ถ้าต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัย

จะต้องมาแสดงความจํานงขอรับความคุ้มครองนี ( 

 ค. (.....) ได้  เพราะเมื%อเปลี%ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา  สัญญาเพิ%มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เป็นอันสิ (นผลบังคับ 

 ง. (.....)  ได้  เพราะเมื%อบริษัทแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา  ได้คิดค่าเบี (ยประกันภัยไปแล้ว 

 
 

 

เฉลยข้อสอบ  :   77. ก. 78. ง. 79. ง. 80. ก. 81. ก.   
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82.  นาย ก.  ทําประกันชีวิตได้  1 ปี  ต้องการยกเลิกสัญญา  ดังนั (น  นาย ก.  จะ 

  ก. (.....) ได้รับเบี (ยประกันภัยที%ได้ชําระมาแล้วคืนทั (งหมด 

 ข. (.....) ได้รับเบี (ยประกันภัยที%ชําระแล้วหักด้วยค่าบําเหน็จ 

 ค. (.....) ไม่ได้รับเงินคืนเลย  เพราะบริษัทคิดเป็นค่าความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ

 ง. (.....)  ไม่มีข้อใดถูก 

83. การเปลี%ยนแปลงกรมธรรม์อย่างใดต่อไปนี (  ที%กรมธรรม์ยังคงให้ความคุ้มครองต่อไป 

  ก. (.....) เวนคืนกรมธรรม์ 

 ข. (.....) แปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จหรือมูลค่าขยายเวลา 

 ค. (.....) เปลี%ยนงวดการชําระเบี (ยประกันภัยหรือลดจํานวนเงินประกันภัย 

 ง. (.....)  ถูกทั (งข้อ ข. และ ค. 
84. ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่มีความสามารถจะชําระเบี (ยประกันภัยงวดต่อไป  หลังจากที%ชําระเบี (ยประกันภัยไปแล้วเป็นเวลา    

4  ปี  ถ้าผู้เอาประกันภัยมาปรึกษาท่านในฐานะที%เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตท่านจะแนะนําผู้เอาประกันภัยอย่างไร 
  ก. (.....) ขอยกเลิกธรรม์เพื%อรับมูลค่าใช้เงินสําเร็จคืนในกรณีที%ไม่ต้องการความคุ้มครอง 
 ข. (.....) ขอเปลี%ยนกรมธรรม์เป็นแบบกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ  ในกรณีที%ยังต้องการความคุ้มครองอยู่  โดยจํานวน

เงินเอาประกันภัยจะลดลง 
  ค. (.....) ขอกู้เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันโดยคํานวณจากจํานวนเงินคงเหลือในมูลค่าขยายเวลา  และเสีย

ดอกเบี (ยในอัตราร้อยละ  8 ต่อปี 
   ง. (.....) ขอเปลี%ยนกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าเวนคืนเงินสด   โดยกรมธรรม์มีความคุ้มครองอยู่เท่าจํานวนเงิน    

เอาประกันภัยเดิม  แต่ระยะเวลาลดลง 
85. ในกรณีที%ผู้เอาประกันภัยชําระเบี (ยประกันภัยจนมีมูลค่ากรมธรรม์เกิดขึ (นแล้ว  และจะขอยกเลิกกรมธรรม์เพื%อรับเงินสดคืน 

บริษัทจะคํานวณมูลค่าใดให้ผู้เอาประกันภัย 
  ก. (.....) มูลค่าเวนคืนเงินสด 
 ข. (.....) มูลค่าใช้เงินสําเร็จ 
 ค. (.....) มูลค่าขยายเวลา 
 ง. (.....)  มูลค่าเงินกู้ยืม 
86. นาย ก.  ทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม  ชําระเบี (ยประกันชีวิตได้  5 ปี  และไม่สามารถชําระเบี (ยประกันชีวิตงวด

ต่อ  ๆไปได้  นาย ก.  ไม่มีสิทธิเลือกใช้เงื%อนไขข้อใดต่อไปนี ( 
  ก. (.....) ขอเวนคืนกรมธรรม์ 
 ข. (.....) ขอเปลี%ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ 
 ค. (.....) ขอแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 
 ง. (.....)  ขอกู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 
87. "เมื%อผู้เอาประกันภัยชําระเบี (ยประกันจนมีมูลค่ากรมธรรม์เกิดขึ (นแล้ว  สามารถขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์  โดยจํานวนเงิน 

เอาประกันภัยเท่าเดิมหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  แต่ระยะเวลาความคุ้มครองลดลง"  ข้อความนี (เป็นความหมายของ 
  ก. (.....) การแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 
 ข. (.....) การเปลี%ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ 
 ค. (.....) การเปลี%ยนแบบประกันชีวิต 
 ง. (.....)  การเปลี%ยนระยะเวลาคุ้มครอง 
 

เฉลยข้อสอบ  :   82. ค. 83. ง. 84. ข. 85. ก. 86. ค. 87. ก. 
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อ่านโจทย์และตอบคําถามข้อ 88-92 
ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 

แบบสะสมทรัพย์ 20/20 ปี  อายุ  30 ปี  ต่อจํานวนเงนิเอาประกันภัย 1,000 บาท 

สิ (นปีกรมธรรม์ที% 
มูลค่าเวนคืน 

เงินสด 

มูลค่าใช้เงิน 

สําเร็จ 

การขยายเวลา 

ปี วัน เงินเหลือ 

2 

3 

4 

5 

28 

68 

108 

150 

77 

176 

265 

348 

8 

17 

16 

15 

336 

- 

- 

- 

- 

39 

149 

252 

  นาย ก.  อายุ 30 ปี  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์   20/20 ปี  ชําระเบี (ยประกันภัยรายปี  จํานวนเงินเอา

ประกันภัย 100,000 บาท  จํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ  100,000 บาท  กรมธรรม์มีผลบังคับตั (งแต่วันที% 1 มีนาคม  2535   
 

88. ถ้านาย  ก.  ชําระเบี (ยประกันภัยครั(งสุดท้ายเมื%อวันที%  1 มีนาคม  2537  และมาขอเวนคืนกรมธรรม์เมื%อวันที% 1 มีนาคม 2538   

นาย ก.  จะได้รับเงินเท่าไร   

  ก. (.....) จะได้รับเงิน 6,800  บาท  เมื%อนาย ก.  มรณกรรมใน 20 ปี  หรือมีชีวิตรอดอยู่จนครบ 20 ปี 

 ข. (.....) จะได้รับเงิน 13,600 บาท  เมื%อนาย ก.  มรณกรรมใน  20 ปี  หรือมีชีวิตรอดอยู่จนครบ 20 ปี 

 ค. (.....) จะได้รับเงิน 6,800 บาท  ในวันที%มาขอเวนคืนกรมธรรม์ 

 ง. (.....)  จะได้รับเงิน 13,600 ในวันที%มาขอเวนคืนกรมธรรม์ 
89. ถ้า  นาย ก.  ชําระเบี (ยประกันภัยครั(งสุดท้ายเมื%อวันที%  1  มีนาคม  2537  และมาขอเปลี%ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จเมื%อ

วันที%  1 มีนาคม  2538  นาย ก. จะได้รับเงินเท่าไร 
  ก. (.....) จะได้รับเงิน  17,600 บาท เมื%อ นาย ก.  มรณกรรม  หรือมีชีวิตรอดอยู่จนครบกําหนดสัญญา 
 ข. (.....) จะได้รับเงิน  25,200 บาท เมื%อ นาย ก.  มรณกรรม  หรือมีชีวิตรอดอยู่จนครบกําหนดสัญญา 
 ค. (.....) จะได้รับเงิน  17,600 บาท ในวันที%มาขอเปลี%ยนกรมธรรม์ 
 ง. (.....)  จะได้รับเงิน  25,200 บาท ในวันที%มาขอเปลี%ยนกรมธรรม์ 
90. ถ้า  นาย ก.  ชําระเบี (ยประกันภัยราย 6 เดือน  และชําระเบี (ยประกันภัยครั(งสุดท้าย  เมื%อวันที% 1 มีนาคม  2538  ต่อมา 

วันที% 1  กันยายน 2538  นาย ก.  มาขอเวนคืนกรมธรรม์  นาย ก.  จะได้รับเงินเท่าไร 
  ก. (.....) จะได้รับเงิน  8,800 บาท เมื%อ นาย ก.  มรณกรรม  หรือมีชีวิตรอดอยู่จนครบกําหนดสัญญา 
 ข. (.....) จะได้รับเงิน  8,800 บาท   ในวันที%มาขอเวนคืนกรมธรรม์ 
 ค. (.....) จะได้รับเงิน  10,800 บาท ในวันที%มาขอเวนคืนกรมธรรม์ 
 ง. (.....)  จะได้รับเงิน  10,800 บาท เมื%อ นาย ก.  มรณกรรม  หรือมีชีวิตรอดอยู่จนครบกําหนดสัญญา 
91. ถ้า นาย ก.  ชําระเบี (ยประกันภัยครั(งสุดท้าย  เมื%อวันที% 1 มีนาคม  2538  และมาขอแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัย   

แบบขยายเวลา  เมื%อวันที% 1 มีนาคม 2538    นาย ก.  จะได้รับความคุ้มครองดังนี ( 
 ก. (.....) มรณกรรมภายใน 17 ปี จะได้รับเงิน 100,000 บาท  ถ้ามรณกรรมด้วยอุบัติเหตุรับเงินเพิ%มอีก 100,000  บาท  

มีชีวิตรอดอยู่จนครบกําหนดสัญญาได้รับ 3,900 บาท 
 ข. (.....) มรณกรรมภายใน 17 ปี  จะได้รับเงิน 100,000 บาท  มีชีวิตรอดอยู่จนครบกําหนดสัญญาได้รับ 3,900 บาท 
 ค. (.....) มรณกรรมภายใน 17 ปี  จะได้รับเงิน 200,000 บาท  มีชีวิตรอดอยู่จนครบกําหนดสัญญาได้รับ 3,900 บาท 
 ง. (.....)  มรณกรรมภายใน 17 ปี  จะได้รับเงิน 100,000 บาท  และได้รับเงิน 3,900 บาท  ในวันที%ขอเปลี%ยน กรมธรรม์ 
 

เฉลยข้อสอบ  :   88. ค. 89. ก. 90. ข. 91. ข.  
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92. ถ้า  นาย ก.  ชําระเบี (ยประกันภัยครั(งสุดท้าย  เมื%อวันที% 1 มีนาคม  2537  และมาขอเปลี%ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงิน

สําเร็จ เมื%อวันที% 1 มีนาคม 2538  ต่อมาอีก 2 ปี นาย ก.  ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์

เท่าไร 

 ก. (.....) 6,800 บาท 

 ข. (.....) 200,000 บาท 

 ค. (.....) 17,600 บาท 

 ง. (.....)  100,000 บาท 

93. กรมธรรม์แบบใดที%ไม่มีมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 

 ก. (.....) แบบชั%วระยะเวลาชําระเบี (ยประกันภัยน้อยกว่า 5 ปี 

 ข. (.....) แบบสะสมทรัพย์ระยะเวลาชําระเบี (ยประกันภัยมากกว่า 10 ปีขึ (นไป 

 ค. (.....) แบบสะสมทรัพย์ระยะเวลาชําระเบี (ยประกันภัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 

 ง. (.....)  แบบตลอดชีพระยะเวลาเบี (ยประกันภัยมากกว่า 10 ปีขึ (นไป 

94. นาย ก.  ทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม   ชําระเบี (ยประกันภัยได้ 8 ปี  ข้อต่อไปนี (ข้อใดไม่ถูกต้องเกี%ยวกับการใช้สิทธิ

เกี%ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 

 ก. (.....) ขอยกเลิกกรมธรรม์  และใช้สิทธิรับเงินสดจากมูลค่าเวนคืนเงินสด 

 ข. (.....) ขอเปลี%ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ 

 ค. (.....) ขอแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 

 ง. (.....)  ขอกู้เงินจากบริษัทโดยใช้มูลค่าเวนคืนเงินสด 

95. นาย ก.  ทําประกันชีวิตประเภทสามัญ  แบบสะสมทรัพย์  20/20  ในขณะที%กรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้ว  15 ปี  นาย ก. 

จะขอยกเลิกกรมธรรม์  และขอรับเงินคืนเป็นเงินสด  ปรากฎว่า  นาย ก.  จะได้รับเงินน้อยกว่าจํานวนเงินเบี (ยประกันภัยที%

ส่งให้บริษัท  ท่านในฐานะที%เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต  ท่านอธิบายเช่นไร  

 ก. (.....) เพราะมูลค่าเวนคืนและเบี (ยประกันภัยได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องมาแล้วจากกรมการประกันภัย 

 ข. (.....) เพราะกฎหมายได้ระบุไว้ 

 ค. (.....) เพราะ  นาย ก.  ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที%กรมธรรม์จะครบกําหนด  ทําให้บริษัทขาดทุน 

 ง. (.....)  เพราะบริษัทหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและต้องนําเอาเงินส่วนหนึ%งของเบี (ยประกันภัย  เฉลี%ยจ่ายให้แก่ 

  ผู้รับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยที%เสียชีวิตไปก่อน 

96. นาย ก.  ทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม  20/20  ในขณะที%กรมธรรม์มีผลบังคับมา 14 ปี  ข้อใดไม่ใช่สิทธิของนาย ก.  

 ก. (.....) กู้เงินจากการใช้มูลค่าเวนคืนเงินสด 

 ข. (.....) เปลี%ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ 

 ค. (.....) ยกเลิกกรมธรรม์เพื%อขอรับมูลค่าเวนคืนเงินสด 

 ง. (.....)  แปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 

 

 

 

 
 

 
เฉลยข้อสอบ  :   92. ค. 93. ก. 94. ค. 95. ง. 96.  ง. 
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97. นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามัญ  แบบสะสมทรัพย์  10/10  ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000  บาท  จํานวนเงิน

เอาประกันภัยอุบัติเหตุ  100,000 บาท  จากตารางมูลค่ากรมธรรม์  ณ สิ (นปีกรมธรรม์ที% 3 มูลค่าเวนคืนเงินสด abc บาท

ต่อจํานวนเงินเอาประกันภัย  1,000 บาท  ณ  สิ (นปีกรมธรรม์ที% 4 มูลค่าเวนคืนเงินส 375 บาท  ต่อจํานวนเงินเอา

ประกันภัย 1,000 บาท นาย  ก.  ต้องการยกเลิกกรมธรรม์โดยขอรับเป็นเงินสด ในปีกรมธรรม์ปีที% 5  อยากทราบว่า    

นาย  ก. จะได้รับเงินเท่าไร 

 ก. (.....) น้อยกว่า  37,500 บาท 

 ข. (.....) เท่ากับ  37,500 บาท 

 ค. (.....) น้อยกว่า  30,100 บาท 

 ง. (.....)  มากกว่า  37,500 บาท 

98. นาย ก. เริ%มทําประกันชีวิต เมื%อวันที% 1 กันยายน  2534  ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์ 20/20 จํานวนเงินเอาประกันภัย 

100,000 บาท  จํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ 200,000 บาท  ต่อมาวันที% 3 กันยายน  2538  นาย ก. ขอแปลง

กรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา  โดยขยายเวลาได้ 6 ปี  ต่อมาวันที% 6  ธันวาคม  2540  นาย ก.  เสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุ  อยากทราบว่าผู้รับประโยชน์ของ  นาย ก.  จะได้รับเงินเท่าใด 

 ก. (.....) ไม่ได้รับเงิน 

 ข. (.....) 200,000 บาท 

 ค. (.....) 300,000 บาท 

 ง. (.....)  100,000 บาท 

99. นาย ก. ทําประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์  20/20 ปี  จํานวนเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท จํานวนเงิน 

เอาประกันภัยอุบัติเหตุ  100,000  บาท  ต่อมา  นาย ก.  ขอยกเลิกกรมธรรม์ในปีที% 18 และขอรับเงินสด  นาย ก. จะได้รับ 

เงินเท่าใด 

 ก. (.....) ไม่ได้รับเงิน 

 ข. (.....) น้อยกว่า 400,000 บาท 

 ค. (.....) มากกว่า  400,000 บาท 

 ง. (.....)  400,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   97. ง. 98. ง. 99. ข. 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประกันชีวิต 
 

 คาํนิยาม 

เบี �ยประกันชีวิต  : เงนิท ี�ผู้ เอาประกันภัย ต้องส่งให้ก ับผู้ร ับประกันภัย 

จาํนวนเงนิเอาประกันภัย : จํานวนเงนิท ี�ผู้ร ับประกันภัยจะต้องใช้ให้ก ับผู้ขอเอาประกันภัย 

 หรือผู้ร ับประโยชน์ เมื�อมีการมรณะหรือสัญญาครบกําหนด 

   
 สัญญาประกันภัย (มาตรา 861) 

คือ  สัญญาที�มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย  ซ ึ�งบุคคลตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงนิจํานวนหนึ�ง
ให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีข ึ/น  หรือมีเหตุอ ย่างอ ื�น ในอนาคตดังร ะบุไ ว้ ในสัญญาเรียก ว่า “ผู้ ร ับ
ประกันภัย” และในการนั/นบุคคลอีกคนหนึ�งตกลงจะส่งเงินซ ึ�งเรียกว่า “เบี/ยประกันภัย “ เรียกว่า “ผู้
เอาประกันภัย”  จะเห็นได้ว่าในสัญญาได้ระบุไว้ถึงบุคคลเพียงสองคน เท่านั %น คือ ฝ่ายชดใช้ และฝ่ายที�จะส่ง

เงิน โดยถือเอาเหตุในความเสียหายหรือเหตุในอนาคตที�จะเกิดขึ %นเป็นหนี %ต่อกัน  คําว่า บุคคลนี %จะเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ย่อมได้ทั %งสิ %น 

ค่าสินไหมทดแทน  ได้แก่ค่าเสียหายที�ผู้รับประกันต้องชดใช้เมื�อมีความเสียหายเกิดขึ %น จะทดแทน

ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินจํานวนที�กําหนดในสัญญา ซึ�งจํานวนนี %ไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไร ขึ %นอยู่กับความ

เสียหายที�เกิดขึ %นและการตีราคาค่าสินไหมทดแทนนั %นจะใช้เป็นจํานวนเงินหรือตกลงชดใช้โดยวิธีอื�นก็ได้ เช่น 

รถควํ�า เสียหายยับเยินก็ซื %อรถคันใหม่แทนให้ 
 

 สัญญาประกันชีวิต (มาตรา 889) 
คือ สัญญาที�การชดใช้จํานวนเงินนั/นย่อมอาศัยความทรงช ีพ หรือมรณะของบุคคลหนึ�ง ควร

สังเกตว่าการประกันช ีวิตนั/น สิ�งท ี�จะได้รับคือจํานวนเงินแน่นอน ซ ึ�งต่างกับการประกันวินาศภัยที�ว่า
จํานวนเงินที�จะได้รับนั/นข ึ/นอยู่ก ับความเสียหายว่าเป็นเท่าไร  แต่ก็ไม่มากไปกว่าจํานวนเงินที�เอา
ประกันภัย หรือราคาแห่งมูลค่าประกันภัย 

อาศัยความทรงชีพ คือ กรณีที�ผู้เอาประกันชีวิตมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาก็จะได้รับจํานวนเงินใช้ให้ 

ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ และแบบเงินได้ประจําหรือแบบบํานาญ 

อาศัยเหตุมรณะ คือ ผู้เอาประกันเสียชีวิตในระหว่างที�สัญญายังมีผลบังคับ  ได้แก่  แบบ       ชั�ว

ระยะเวลา แบบตลอดชีพ และแบบสะสมทรัพย์ แต่แบบสะสมทรัพ ย์เป็นแบบเดียวที�การใช้จํานวนเงิน 
อาศัยทั/งเหตุแห่งความทรงช ีพ และเหตุมรณะ ส่วนจํานวนเงินที�จะใช้ ให้นั/นจะจ่ายให้เป็นเงินก้อน
เดียว หรือจ่ายเป็นรายปี หรือรายงวด 1 เดือน ฯลฯ ก็ได้  แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน 

 

 สัญญาประกันชีวิต เกิดขึ �นเมื/อ 
1. ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยตามคําเสนอของผู้ เอาประกันภัย หรือ 
2. เมื�อผู้ เอาประกันภัย ตกลงรับข้อเสนอของบริษัทที�ขอเพ ิ�มเบี/ยประกันภัยในกรณี

ท ี�เป็นภัยตํ�ากว่ามาตรฐานและผู้ขอเอาประกันภัยตกลงตามที�บริษัทเสนอ 
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สัญญาประกันชีวิตเมื�อมีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้เอาประกันเป็นผู้มีสิทธิขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงกรมธรรม์ได้  
การที�บริษัทตกลงรับประกันช ีวิตแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกกรมธรรม์ประกันช ีวิตให้  ต่อมาผู้    เอา
ประกัน  ถึงแ ก่กรรม ดังนี/ผู้ ร ับประโยชน์  หรือทายาทจะได้รับจํานวนเงิน เอาประกันช ีวิต 
เพราะสัญญาประกันช ีวิตได้เกิดข ึ/นแล้ว 
 

ตัวอย่าง  นาย ก. ยื�นใบคําขอเอาประกันชีวิตลงวันที� 1 มิถุนายน 2543 ต่อมาบริษัทออกกรมธรรม์ 

ประกันชีวิตระบุวันเริ�มสัญญา 10 มิถุนายน 2543   ถ้า นาย ก. ได้รับอุบัติเหตุเมื�อวันที�  9  

มิถุนายน  2543  เวลา  23.30 น.  และถึงแ ก่กรรมเมื�อ เวลา  00.15 น. ของวันที�  10   
มิถุนายน  2534  ถือว่าสัญญาประกันช ีวิตมีผลคุ้มครองแล้ว 

อนึ�ง กรมธรรม์ประกันภัย  จะต้อ งลงลายมือ ช ื�อ ขอ งผู้ ร ับปร ะกันภัย และจะต้อ งส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยให้ แม้ผู้ เอาประกันจะไม่ร้องขอ โดยต้องมีเนื/อความต้องตามสัญญา    
 

 หลักเกณฑ์ในการทาํสัญญาประกันชีวิต (มาตรา 867) 
สัญญาประกันภัย  กฎหมายมิได้บังคับว่าต้องมีแบบ  หรือต้องท ําสัญญากันเป็นหนังสือแต่

อย่างใด  คู่สัญญาอาจจะตกลงกันด้วยวาจาก็ได้  แต่การไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื�อฝ่ายที�

ต้องรับผิด หรือลายมือชื�อตัวแทนของฝ่ายนั %นเป็นสําคัญแล้ว จะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่ และให้ผู้ ร ับ
ประกันภัยต้องส่งมอบกรมธรรม์  ซึ�งมีเนื/อความต้องตามสัญญาประกันภัยให้แ ก่ผู้ เอาประกันภัย
ฉบับหนึ�งแม้ผู้ เอาประกันจะไม่ร้องขอ และต้องลงลายมือช ื�อของผู้ร ับประกัน 

กรมธรรม์ประกันภัยที�สมบูรณ์ ต้องมีรายการดังต่อไปนี % 
1. วัตถุท ี�เอาประกันภัย 
2. ภัยใดซึ�งผู้รับประกันภัยรับเสี�ยง 
3. ราคาแห่งมูลประกันภัย คือ ราคาของส่วนได้เสียที�ก ําหนดไว้ในสัญญา 
4. จํานวนเงินซึ�งเอาประกันภัย 
5. จํานวนเบี %ยประกันภัย และวิธีส่งเบี %ยประกันภัย 
6. หากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ�มต้น และเวลาสิ %นสุดไว้ด้วย 
7. ชื�อหรือยี�ห้อ ของผู้ร ับประกันภัย 
8. ชื�อหรือยี�ห้อ ของผู้ เอาประกันภัย 
9. ชื�อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 
10. วันทาํสัญญาประกันภัย 
11. สถานที� และวันที�ได้ทาํกรมธรรม์ประกันภัย 
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 ผู้เกี/ยวข้องในสัญญา (มาตรา 862) 
 ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ 

1. ผู้รับประกันภัย  - คู่สัญญาฝ่ายซึ�งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงนิจํานวนหนึ�งให้ 
หมายถึง บริษัท 

2. ผู้เอาประกันภัย - คู่สัญญาฝ่ายซึ�งตกลงจะส่งเบี/ยประกันภัย 

3. ผู้รับประโยชน์ - บุคคลผู้ จะพ ึงไ ด้รับ ค่าสิน ไหมทดแทนหรือ รับจํานวนเงิน ใช้ ให้ จาก 
ผู้ ร ั บ ป ร ะกัน  ห รื อ  เ ป็ น บุคคลที�ถูก ร ะบุช ื�อ ไ ว้ ใ น ก ร มธ ร ร ม์ ใ ห้ รั บ   
ประโยชน์ หรือ บุคคลพ ึงได้รับจํานวนเงนิเอาประกันภัย 

 
 ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต  มี 4 ลักษณะดังนี � 

1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 
2. เป็นสัญญาเสี�ยงโชค 

3. เป็นสัญญาที/ผู้ เอาประกันต้องมีส่วนได้เสีย 
4. เป็นสัญญาที/ต้องอาศัยความซื/อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ/ง 
 

1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน  คือ  ผู้ เอาประกันภัยมีหน้าที�ต้องส่งเบี/ยประกันภัย ฝ่ายผู้        รับ
ประกันภัยมีหน้าที�ร ับเสี�ยงภัยต้องชดใช้ เงินเมื�อผู้ เอาประกันเสียช ีวิตลงในระหว่างอายุสัญญา หรือ
เมื�อสัญญาครบอายุตามที�ระบุไว้ในสัญญา 

 

2. เป็นสัญญาเสี/ยงโชค  คือ ทางด้านผู้เอาประกันภัย ต้องส่งเบี %ยประกันภัยบางทีชําระเบี %ยประกัน

ไปเพียงงวดเดียว หรือสองงวด ก็ถึงแก่ความตาย ผู้รับประกันภัยก็ต้องชดใช้เงินให้ตามสัญญา สัญญาประกัน

ชีวิตบางประเภท ผู้เอาประกันที�มีอายุยืนอาจจ่ายเบี %ยประกันภัยมากกว่าจํานวนเงินที�ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้

ก็ได้ ทั %งผู้รับประกันและผู้เอาประกันก็ต้องเสี�ยงโชคด้วยเหตุผลดังกล่าว 

แต่การเสี�ยงโชคในสัญญาประกันภัยมิได้หมายความว่า  สัญญาประกันภัยจะกลายเป็นการพนัน  

ขันต่อซึ�งมีลักษณะแตกต่างกับการพนันขันต่อ หลายประการคือ 

ก. สัญญาประกันภัยต้องมีการเสี/ยงภัยอยู่แล้ว จึงมีการเอาประกันภัย เช่น บ้านเสี�ยงต่อการที�

จะถูกไฟไหม้  ชีวิตต้องเสี�ยงต่อการตาย เป็นต้น ส่วนการพนันขันต่อมีการเสี�ยงต่อเมื�อได้ไปพนัน

กันเข้า ก่อนพนันคู่กรณีไม่มีการเสี�ยง และการเสี�ยงในการพนันขันต่อ ก็ไม่เรียกว่า การเสี�ยงภัย 

แต่เป็นการเสี�ยงต่อการได้หรือเสีย 

ข. สัญญาประกันภัย กฎหมายบังคับว่าผู้เอาประกันต้องมีส่วนได้เสียในเหตุท ี�เอาประกันภัยไว้ 

แต่ในการพนันขันต่อคู่กรณีไม่มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ที�พนันกันมาก่อน เมื�อพนันกันขึ %นแล้ว จึง

เกิดฝ่ายใดเป็นฝ่ายได้   ฝ่ายใดเป็นฝ่ายเสีย 
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ค. สัญญาประกันภัย ผู้ เอาประกันจะค้ากําไรจากการประกันภัยไม่ได้ เพราะกฎหมายในการ

ชดใช้ค่าสินไหม ตามความเสียหายที�แท้จริงแต่ไม่เกินกว่าจํานวนที�เอาประกันภัยไว้ แต่การพนัน

ขันต่อจะมีฝ่ายหนึ�งได้กําไร อีกฝ่ายหนึ�งขาดทุน 

ง. สัญญาประกันภัยมีประโยชน์  ในการให้ความคุ้มครอง กฎหมายให้การสนับสนุน แต่การพนัน

ขันต่อ กฎหมายถือเป็นความผิด 

 
  3. เป็นสัญญาที/ผู้ เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย 

มาตรา 863 บัญญัติว่า “ อันสัญญาประกันภัยนั/น ถ้าผู้ เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุท ี�

ประกันภัยไว้นั/นไซ ร้  ท่านว่าย่อมไม่ผูกพ ันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ�งอ ย่างใด ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง 
บุคคลที�ไ ด้รับความเสียหายจากเหตุการ ณ์ที�เก ิดข ึ/น  หรือ  บุคคลที�ไ ด้รับความเสียหายจากการ
ประกันภัย หรือบุคคลที�เป็นทายาท ของผู้ เสียหาย ส่วนได้เสียในกรณีประกันชีวิตพิจารณาได้เป็น 2 
กรณี คือ 

กรณีที/ 1. ผู้ เอาประกันภัย เป็นผู้ขอเอาประกันภัยตนเอง และเป็นผู้ถือกรมธรรม์เอง กรณีเช่นนี %

ไม่มีปัญหาอะไร เพราะตามกฎหมายทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียต่อชีวิตของตนโดยไม่จํากัดจํานวน และจะให้

ใครเป็นผู้รับประโยชน์จากการตายของตนก็ได้ 

แต่ในทางปฎิบัติบริษัทอาจจะมีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการพิจารณาไม่รับประกันภัย ในกรณีที�รับ

ประโยชน์เป็นบุคคลอื�น  ๆที�ไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อกัน เพื�อป้องกันสิ�งที�เป็นปรปักษ์ต่อการคัดเลือก 

และป้องกันมิให้การประกันภัยนั %นส่อไปในทางไม่สุจริต 

กรณีที/ 2. การทาํประกันชีวิตบุคคลอื/น ที�ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเอง ถ้าผู้ เอาประกันไม่มีส่วนได้
เสียในชีวิตบุคคลนั/น ท ําให้สัญญาไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลผูกพ ันและไม่สามารถให้สัตยาบันได้บริษัท
ต้องคืนเบี/ยประกันภัยทั/งหมด 

  การทาํประกันช ีวิตบุคคลอื�นนั/น คือ ต้องเป็นผู้ช ําระเบี/ยประกันภัยให้ จะเป็นผู้รับประโยชน์ 

หรือไม่เป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้ แต่ต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลผู้นั %นดังนี % 

1. ต้องมีสิทธิและหน้าที/ต่อกันตามกฎหมาย เช่น สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร คู่หมั %น การเป็นคู่รักกัน 

จะเอาประกันชีวิตกันไม่ได้ถึงแม้ต่อมาทั %งสองสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  สัญญาประกันชีวิตไม่มีผล

ผูกพันคู่สัญญา 

1.1 สามีภรรยาที/จดทะเบียนสมรส : สามีท ําประกันช ีวิตภรรยาได้ ต่อมาสามีได้หย่าขาดกับ
ภรรยา แต่ก็ยังคงชําระเบี %ยประกันภัยจนครบสัญญา โดยมิได้แจ้งการหย่าร้างให้บริษัททราบ 
และเมื�อบริษัททราบความจริงภายหลังจะปฎิเสธการใช้จํานวนเงินตามสัญญาไม่ได้  
เพราะถือว่าสามีมีส่วนได้เสียในเหตุที�เอาประกันภัยแต่เริ�มแรก 

1.2 สามีภรรยาที/ไม่ได้จดทะเบียนสมรส : สามีจะเอาประกันชีวิตภรรยาที�ไม่ได้จดทะเบียน 

     สมรสกันได้ เพราะสามีมีส่วนได้เสียในชีวิตของภรรยา 
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2. ต้องมีสิทธิและหน้าที/ตามสัญญา (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ) เช่น นายจ้างกับลูกจ้าง เจ้าหนี %กับลูกหนี %

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน ซึ�งการเป็นเจ้าหนี/มีส่วนได้เสียที�จะเอาประกันช ีวิตลูกหนี/  เท่ากับจํานวน
หนี/พร้อมดอกเบี/ยค้างช ําระ 

3. ต้องมีหน้าที/ทางศีลธรรม  ด้วยการอุปการะเลี %ยงดูตามความเป็นจริงเป็นญาติพี�น้องเช่น ลุง ป้า น้า  

     อา  พี�น้อง ฯลฯ 
หมายเหตุ  การเป็นเพ ื�อนสนิท และรักใคร่กันมาก ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุท ี�เอาประกันภัย 

 
 4. เป็นสัญญาที/ต้องอาศัยความซื/อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ/ง 

มาตรา 865  “ถ้าในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิตบุคคล อัน

การใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั %นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ�ง

อาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี %ยประกันภัยสูงขึ %นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทําสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้ว 

แถลงข้อความนั %นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั %นเป็นโมฆียะ 

ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในกําหนดเดือนหนึ�งนับแต่วันที�ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้

ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั %นภายในกําหนดห้าปี นับแต่วันทําสัญญาก็ดี สิทธินั %นเป็นอันระงับสิ %นไป“ 

ในขณะทําสัญญาประกันชีวิต ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ไม่เปิดเผยความจริงอัน

เป็นสาระสําคัญ ซึ�งถ้าหากผู้รับประกันภัยทราบความจริง อาจบอกปัดไม่ยอมรับประกันช ีวิตหรือ เพ ิ�ม
เบี/ยประกัน เพราะกระทบถึงการเสี�ยงภัยของผู้รับประกันภัย สัญญาประกันช ีวิตจะตกเป็นโมฆียะ 

ตัวอย่าง  นาย ก  ขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยปกปิดความจริงว่าตนไม่เคยเป็น

ความดันโลหิตสูง ซึ�งบริษัทถือว่าเป็นโรคอันตรายร้ายแรง ที�จะไม่รับประกันชีวิต ต่อมา 

นาย ก. ถึงแก่กรรม โดยสาเหตุอื�นที�ไม่ใช่จากโรคความดันโลหิตสูง ดังนั %น บริษัทสามารถ

บอกล้างได้ เพราะสัญญาเป็นโมฆียะ  
 

  แต่ถ้าการแถลงเท็จนั %น ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อความเสี�ยงภัยใด  ๆบริษัทไม่มีสิทธิบอกล้างสัญญา 

เช่น ถูกมีดบาดเล็กน้อย 

  หากขณะที�ขอทําประกันชีวิตสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการต่อมาป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง บริษัท

บอกเลิกสัญญาไม่ได้  บริษัทต้องจ่ายเงินตามสัญญา 
 

 การแถลงอายุคลาดเคลื/อน (มาตรา 893) 
กรณีที�ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงอายุเพื�อใช้ในการคํานวณเบี %ยประกันภัย จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็

ตาม ไว้ตํ�ากว่าความเป็นจริง ได้พิจารณาแบ่งออกเป็น 2 กรณี  ดังต่อไปนี % 

กรณีที/ 1 :  อายุท ี�ถ ูกต้องอยู่ในจํากัดอ ัตราที�ผู้ร ับประกันภัยสามารถรับประกันได้ ทําให้เบี %ย

ประกันตํ�ากว่าความเป็นจริง สัญญายังคงสมบูรณ์ โดยต้องปรับเบี/ยประกันภัย
เพ ิ�มข ึ/นหรือลดจํานวน เงิน เอาประกันภัยลงตามส่วน   โดยคํานวณว่าเบี/ย
ประกันที�จ่ายนั/นจะซื/อจํานวนเงนิเอาประกันตามอายุจริงได้เท่าใด 
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ตัวอย่าง  นายดําอายุ 25 ปี ทําประกันชีวิต ทุนประกัน 54,000 บาท  ชําระเบี %ยประกันภัยปีละ 3,200 

บาท  ชําระเบี %ยได้ 2 ปี นายดําเสียชีวิตหลักฐานพิสูจน์ได้ว่านายดํา มีอายุจริง34 ปี ณ วัน

เริ�มเอาประกันภัยซึ�งต้องเสียเบี %ยประกันปีละ 3,600 บาท ดังนั %น จึงต้องปรับ จํานวนเงิน

เอาประกันเสียใหม่ ดังนี % 

สูตร   ทุนประกันที�ลดลงตามส่วน  =  ทุนประกันเดิม X เบี %ยประกันที�ชําระ 

      เบี %ยประกันที�แท้จริง 

     =  54,000 X 3,200 = 48,000.- 

                 3,600 

ดังนั %น ผู้รับประกันต้องใช้เงินเอาประกันให้ผู้รับประโยชน์ของนายดํา เป็นเงิน 48,000 บาท 
 

กรณีที/ 2 : อายุที/ ถูกต้องอยู่นอกจํากัดทางการค้าปกติของผู้ รับประกันภัย สัญญา
ประกันช ีวิตจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี %ยประกันภัยที�ได้รับชําระมาแล้ว

ทั %งหมด และบอกเลิกสัญญาประกันภัยทั/งหมด 

ตัวอย่าง นายแดงแถลงว่าตนมีอายุ 55 ปี ขณะขอทําประกันภัย แต่ต่อมา 3 ปี บริษัทได้พิสูจน์ อายุ

จริงของนายแดง ขณะขอทําประกันภัยว่ามีอายุจริง 65 ปี ดังนั %นสัญญาย่อมตกเป็น

โมฆียะ 

อายุความเรียกร้อง  เนื�องจากมาตรา 893 ไม่ได้บัญญัติถึงระยะเวลาในการบอกล้างสัญญาที�เป็น

โมฆียะ  ดังนั %น จึงจําเป็นต้องใช้หลักการบอกล้างโมฆียะกรรมทั�วไป คือ ต้องบอกล้างภายใน 10 ปี นับแต่

เริ�มทําสัญญา 
 

 ผลของสัญญา แบ่งได้ 3 ประการ คือ 
1. สมบูรณ์ 
2. โมฆียะกรรม  หมายถึง นิติกรรม หรือการกระทาํที�สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมาย  

จนกว่าจะถูกบอกล้างให้เป็นโมฆะ หรือมีผลสมบูรณ์โดยการให้สัตยาบัน 
3. โมฆะ หมายถึง  นิติกรรมหรือการกระทาํที/ไม่สมบูรณ์มาตั �งแต่ต้น 

 สัญญาประกันชีวิตจะตกเป็นโมฆียะ ในกรณีท ี�ผู้ เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท ็จ 
ซ ึ�งถ้าหากผู้รับประกันภัย ทราบความจริง อาจบอกปัดไม่ยอมรับประกันช ีวิต หรือ เพิ�มเบี %ย

ประกันภัย 

 การบอกล้างประกันชีวิต  หมายถึง บริษัทบอกล้าง เพ ื�อให้สัญญาประกันช ีวิต ท ี�สมบูรณ์มา
แต่เริ�มต้น ให้ไม่มีผลบังคับอ ีกต่อไป โมฆียะกรรมเมื�อบอกล้างแล้วถือว่า โมฆะมาแต่เริ�มแรก 

 บอกล้างสัญญาไม่ได้ (มาตรา 866) ถ้าผู้รับประกันได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวก็ดี หรือรู้ว่าข้อ

แถลงความเป็นเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้หากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญNูชนก็

ดี  และไม่ได้บอกล้างสัญญาภายในกําหนดถือ ว่าสัญญาเป็นอ ันสมบูรณ์ สิทธ ิบอกล้าง
ระงับไปมีผลผูกพ ันคู่สัญญา 
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 ผลของการบอกล้างสัญญาที/เป็นโมฆียะ (มาตรา 892)  เมื�อผู้รับประกันภัยได้บอกล้างสัญญา

ที�เป็นโมฆียะแล้ว ผู้รับประกันจะต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัย แต่ถ้าผู้ เอาประกันภัยเสียช ีวิต คืนให้แก่ทายาทของผู้ เอาประกันภัย ซึ�งค่าไถ่

ถอนกรมธรรม์เป็นเรื�องที�ผู้รับประกันภัยในธุรกิจจะกําหนดว่าเป็นจํานวนเท่าใด 

 ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ คือ จํานวนเงินเท่ากับเบี %ยประกันที�ผู้เอาประกันภัยได้ชําระให้แก่ผู้รับ

ประกันภัยไปแล้ว หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัท 

 
 อายุความฟ้องร้อง 

อายุความฟ้องร้อง สําหรับสัญญาประกันช ีวิต  ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ ฉะนั %นจึงต้องถือหลัก
ทั�วไป  คือมีก ําหนดอายุความ 10 ปี  นับแ ต่วันมีสิทธ ิเช่น ว่านั/นและอายุความนี/ ผู้รับประกันภัยจะ

กําหนดให้แตกต่างไปจากนี %ไม่ได้เพราะกฎหมายบัญญัติว่า  อายุความนั %นผู้ใดจะขยายออกหรือย่นเข้าไม่ได้ 

 
 การโอนสิทธิตามสัญญาประกันชีวิต (มาตรา 891) 

ผู้เอาประกันจะโอนประโยชน์แห่งสัญญาให้ก ับใครก็ได้เป็นผู้ ร ับประโยชน์ ไม่จําเป็นต้องมีส่วน
ได้เสีย ไม่ทาํให้สัญญาขาดความสมบูรณ์ ยังคงมีผลผูกพ ันคู่สัญญา เช่น 
 สามี  ระบุ ภรรยาน้อย, ภรรยาที�ไม่จดทะเบียน  เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 พระสงฆ์ ระบุ วัด  ซ ึ�งเป็นนิติบุคคล   เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 นางสาว ข .  ระบุ ระบุสภากาชาดไทย   เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 นาย ก.  ระบุ ห้างหุ้นส่วน, บริษัท    เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 นายมงคล ระบุ เพ ื�อนบ้าน    เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 ลูกหนี/  ระบุ เจ้าหนี/     เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

ผู้รับประโยชน์จะเป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได้ จะเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ เอาประกัน
ก็ได้ จะมีมากกว่า 1 คนก็ได้ โดยผู้ รับประโยชน์ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ เฉลี�ยตามกรมธร ร ม์
เท่ากันทุกคน หากมิได้ระบุสัดส่วนกํากับไว้ 
 

 การเปลี/ยนผู้ รับประโยชน์ 
โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื�อบริษัทจะทําการเปลี�ยนแปลงในกรมธรรม์และออก

ใบสลักหลังกรมธรร ม์ไว้เป็นหลักฐาน  จะมีผลสมบูรณ์เมื�อ กรรมการผู้ม ีอ ํานาจของบริษัทเป็นผู้ ลง
นามและประทับตราไว้เป็นสําคัญ การประทับตราไว้เป็นสําคัญ  การเปลี�ยนผู้รับประโยชน์จะมีผลบังคับ

ต่อเมื�อ 

1. นับแต่วันที�ผู้ เอาประกันภัยแสดงเจตนา :  ต้องเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรของผู้เอาประกัน 

2. จนกว่าจะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัท :  ใครก็ตามที�ไม่ใช่บุคคลในข้อ 1 
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ผู้เอาประกันจะใช้สิทธิขอเปลี�ยนผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื�น โดยทั�วไปสามารถเปลี/ยนแปลงได้ถ้า

ผู้ รับประกันภัยยินยอม  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี % 
1. เมื�อมีการส่งมอบกรมธรรม์ประกันช ีวิตให้แก่ผู้ ร ับประโยชน์ และ 
2. ผู้ รับปร ะโยช น์  แสดงความจํานงเ ป็นหนังสือ ไปยังบริษัท ว่า ตนประสงค์จะถือ เอา

ประโยชน์แห่งสัญญานั/น 
ลักษณะดังกล่าว จะเปลี�ยนผู้รับประโยชน์อีกไม่ได้ ยกเว้นเมื�อผู้รับประโยชน์คนเดิมยินยอมเท่านั %น 

เมื�อผู้รับประโยชน์ถึงแก่กรรมก่อนผู้เอาประกัน สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ โดย
ผู้ เอาประกันควรแจ้งขอเปลี�ยนผู้ ร ับประโยชน์ใหม่ หากมิได้แจ้งบริษัทขอเปลี�ยนผู้ ร ับประโยชน์ เมื�อ
ผู้ เอาประกันถึงแก่กรรม บริษัทต้องจ่ายเงินเอาประกันช ีวิตในส่วนของผู้ ร ับประโยชน์ผู้นั/น ให้แ ก่
ทายาทของผู้ เอาประกัน 
 

 สิทธิของเจ้าหนี �ในจาํนวนเงนิเอาประกันภัย (มาตรา 897) 
การระบุชื/อผู้ รับประโยชน์ จะระบุช ื�อหรือไม่ระบุในกรมธรร ม์ประกันภัยก็ได้แ ล้วแ ต่ผู้ เอา

ประกัน แต่สิทธิของเจ้าหนี %ในจํานวนเงินเอาประกันภัยต่างกัน ดังนี % 
กรณีที/ 1 ไม่ระบุชื/อผู้ รับประโยชน์ 
จํานวนเงินเอาประกันต้องเป็นส่วนหนึ�งของสินทรัพย์แห่งกองมรดกของผู้ เอาประกัน  เจ้าหนี/มี
สิทธ ิท ี�จะเรียกร้องได้ 
กรณีที/ 2 ระบุชื/อผู้ รับประโยชน์ 
 เจ้าหนี %จะเรียกร้องได้เพียง จํานวนเบี %ยประกันภัยที�ผู้เอาประกันได้ส่งไปแล้วเท่านั %น 

  โดยปกติในสัญญาประกันชีวิตจะระบุชื/อผู้ รับประโยชน์ เพื/อ 
1. สะดวกในการเรียกร้องขอรับจํานวนเงนิเอาประกันภัย 
2. เพ ื�อให้จํานวนเงินเอาประกันภัยไม่ตกเป็นของทายาทแห่งกองมรดก 

 

 การกาํหนดเบี �ยประกันภัยเพิ/มพิเศษ (มาตรา 864) 
การกําหนดจํานวนเบี %ยประกันภัย ที�ผู้เอาประกันภัยจะต้องชําระให้กับผู้รับประกันภัย ขึ %นอยู่กับขนาด

หรือสภาพของความเสี�ยงภัย ถ้าความเสี�ยงภัยมากจํานวนเบี %ยประกันภัยก็จะมาก ถ้าความเสี�ยงมีน้อย

จํานวนเบี %ยประกันภัยก็จะน้อย ดังนั %น ในกรณีท ี�อาจมีพฤติการณ์หรือเหตุการณ์ อ ันใดอ ันหนึ�งเกิดข ึ/น
ท ําให้ความเสี�ยงภัยเพ ิ�มข ึ/นเป็นการชั�วคราว ผู้ ร ับประกันภัยย่อมจะต้องคิดเบี/ยประกันภัยเพ ิ�มข ึ/น
เป็นพ ิเศษ และเมื�อพฤติการณ์ หรือเหตุการณ์นั/นหมดไปแล้ว ผู้ เอาประกันภัยก็ควรจะได้รับการลด
เบี/ยประกันภัยลง 

ตัวอย่าง  เช่น นายแดง ได้ขอเอาประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ�ง 

จํานวนทุนประกัน 100,000 บาท ขณะทําสัญญานายแดงแจ้งว่า ตนกําลังป่วยเป็นนิ�วในไต บริษัทประกันชีวิต

นั %นคิดเบี %ยประกันภัยพิเศษเพิ�มขึ %นอีก 500 บาท/ปี ต่อมานายแดงได้ผ่าตัดนิ�วในไตนั %นออกจนหายดีแล้ว นาย

แดงชอบที�จะลดเบี %ยประกันภัยส่วนที�เพิ�มขึ %นเป็นพิเศษ จํานวน 500 บาท/ปี ลงได้ และคงชําระเบี %ยประกันภัย

ในอัตราปกติ 
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 สิทธิเรียกร้องต่อผู้ ก่อมรณะภัย (มาตรา 896) 
เป็นบทบัญญัติที�เกี�ยวกับกรณีที�ผู้เอาประกันตาย เพราะการทําละเมิดของบุคคลภายนอก ผู้รับ

ประกันก็คงมีหน้าที�ต้องใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื�อใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์แล้วผู้รับประกันจะมาเรียก

ค่าสินไหมทดแทนคืนจากบุคคลภายนอกผู้ทําละเมิดไม่ได้ แต่ทายาทของผู้ตายแม้จะได้รับเงินตามสัญญา

ประกันชีวิตแล้ว    ก็มีสิทธิที�จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทําละเมิดได้อีก 

ตัวอย่าง  นาย ก.  ทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท และ

ประกันอุบัติเหตุอีก 50,000 บาท ยกประโยชน์ให้กับนาง ข.  ภรรยา  ต่อมานาย ก. ถูกรถชนตาย ผู้ขับรถได้

ชดใช้ค่าเสียหายให้กับนาง ข. 40,000 บาท  นาง ข. ยังคงมีสิทธิรับเงินเอาประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 100,000 

บาท ทั %งนี %บริษัทประกันภัยจะหักค่าชดใช้ที�นาง ข. ได้รับแล้ว 40,000 บาท ไม่ได้   
 

 สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ 
ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องกระทําการด้วยตนเอง เว้นแต่จะมีกฎหมายให้

มอบอํานาจ ให้ผู้อื�นกระทําการแทนใช้สิทธิในกรมธรรม์  เมื�อมอบอํานาจให้บุคคลอื�น ผู้ เอาประกันต้อง
ท ําเ ป็นหนังสือแ จ้งบริษัท  และไ ด้รับความยินยอมจากบริษัท  หากไม่มอบอํานาจให้บุคคลอื�น
ดําเนินการแทน ให้ถือว่าผู้ เอาประกันเป็นผู้ม ีสิทธ ิเพ ียงผู้ เดียว 

ถึงแม้ผู้เอาประกันภัยชําระเบี %ยประกันภัยจนมีมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้ว ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิ 
โดยต้องได้รับความเห ็นชอบจากบริษัท   ตัวอย่างเช่น  การขอเปลี�ยนแบบประกันภัย  ขอลดจํานวน
เงนิเอาประกันภัย  ขอเพ ิ�มจํานวนเงนิเอาประกันภัย 
  สิทธิที�ผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ เมื�อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนเงินสด ได้แก่  สิทธ ิขอเวนคืน, สิทธ ิ
ขอแปลงเป็นกรมธรรม์ใช้ เงินสําเร็จ  สิทธ ิขอแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายระยะเวลา สิทธ ิขอกู้ยืนเงิน
โดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน 
 
 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ รับประกันภัย (มาตรา 985) 
 บริษัทจะไม่จ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีดังต่อไปนี % 

1. ผู้ เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระท ําอ ัตวิน ิบาต) ด้วยใจสมัคร  ภายใน 1 ปี นับแ ต่วันท ํา
สัญญา หรือต่ออายุสัญญาครั/งสุดท้าย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ

ประกันภัย ไม่ได้กําหนดให้มีเงินใด  ๆคืน แต่หลักปฏิบัติทั�วไป บริษัทจะคืนเบี %ยประกันภัยที�ได้ชําระ

ให้แก่บริษัทแล้วทั %งหมด ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน 

2. ผู้ เอาประกัน ถูกผู้ ร ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แ ก่
ทายาทของผู้ เอาประกัน  หลักปฏิบัติทั�วไป เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ จํานวนเท่ากับเงินค่าเวนคืน

กรมธรรม์ หากในกรณีที�กรมธรรม์ยังไม่มีค่าเวนคืน บริษัทอนุโลมคืนเบี %ยประกันชีวิตที�ได้ชําระ

มาแล้วทั %งหมด 
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 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต (มาตรา 894) 
สัญญาทั�วไปนั %นการจะเลิกสัญญา จะต้องมีการแสดงเจตนาที�จะขอเลิกสัญญาไปยังคู่กรณีอีกฝ่าย

หนึ�ง แต่สําหรับสัญญาประกันชีวิต การยกเลิกกระทําได้โดย งดส่งเบี �ยประกันชีวิต งวดต่อไปเท่านั�น  

กฎหมายให้ถือการกระทําดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยปริยาย 
 

 บุคคลสาบสูญ    คนที�สาบสูญ ก็ถือว่าตายแล้วเช่นกัน  การสาบสูญมี 2 กรณี 

1. บุคคลใดจากถิ�นที�อยู่เป็นเวลาถึง 5 ปี โดยไม่มีใครทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร 

2. บุคคลใดไปถึงสมรภูมิแห่งสงคราม หรือตกอยู่ในเรืออับปาง หรือตกอยู่ในภยันตรายแก่ชีวิตประการ

อื�นใด หลังจากเหตุการณ์นั %น  ๆได้ผ่านมาแล้ว 2 ปี ไม่มีใครทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร 

ทั %ง 2 กรณี หากผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการร้องขอเมื�อศาลสั�งให้เป็นคนสาบสูญแล้ว ก็ถือว่า

บุคคลนั %นได้เสียชีวิต ผู้รับประกันก็จะจ่ายจํานวนเงินชดใช้ให้เช่นกัน 
 

 การลดหย่อนภาษีเงนิได้จากเบี �ยประกันชีวิต 
ประมวลรัษฎากรที�ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ให้สิทธิแก่ผู้มีเงินได้พึงประเมินที�ได้เอาประกันชีวิตไว้กับ

ผู้รับประกันภัยที�ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรไทย เฉพาะกรมธร ร ม์ประกันช ีวิตที�ม ี
ก ําหนดเวลาตั/งแต่ 10 ปีข ึ/นไป สามารถนําเอาเบี %ยประกันภัยที�ได้จ่ายไปในปีภาษีนั %นไปหักลดหย่อนได้ ตาม
จํานวนที�ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

 หากเบี %ยประกันที�จ่ายเป็นเบี %ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ ให้ยกเว้นอีกร้อยละ RS 

ของเงินได้พึ�งประเมิน แต่ไม่เกิน TUU,UUU บาท และเมื�อรวมกับเงินที�จ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี %ยงชีพ กองทุน

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื %อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการ

เลี %ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน SUU,UUU บาท 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
สัญญาประกันภัย  ,  สัญญาประกันชีวิต 
 

1.  สัญญาประกันภัยมีคู่สัญญาอย่างน้อย  2 ฝ่าย  คือ  

 ก. (.....) ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ"งกับผู้รับประโยชน์ฝ่ายหนึ"ง 

 ข. (.....) ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ"งกับผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ"ง 

 ค. (.....) ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ"งกับตัวแทนประกันชีวิตฝ่ายหนึ"ง 

 ง. (.....) ผู้รับประกันภัยฝ่ายหนึ"งกับนายหน้าประกันชีวิตฝ่ายหนึ"ง 

2. สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาซึ"ง 

 ก. (.....) ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจํานวนหนึ"งให้กับผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์ตามแต่ผู้รับประกันภัย 

    จะเห็นสมควร 

 ข. (.....) ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจํานวนแน่นอนตามจํานวนเงินซึ"งเอาประกันภัยไว้ให้กับผู้เอาประกันภัยจะ 

  เห็นสมควร 

 ค. (.....) คู่สัญญาทั 4งสองฝ่ายต่างก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซึ"งกันและกันได้ 

 ง. (.....) ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 

3. ลักษณะสําคัญประการหนึ"งของสัญญาประกันชีวิต  คือ 

 ก. (.....) การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยฐานะของผู้เอาประกันภัย 

 ข. (.....) การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ  หรือมรณะของผู้เอาประกันภัย 

 ค. (.....) การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยสาเหตุของการตาย  หรือลักษณะของบาดแผลเป็นสําคัญ 

 ง. (.....) การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยความเป็นเจ้าหนี 4ลูกหนี 4ต่อกัน 

4. เงื"อนไขข้อใดที"บริษัทประกันชีวิตใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ 

 ก. (.....) การมีชีวิตอยู่ของผู้เอาประกันภัยหรือการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย 

 ข. (.....) การมีชีวิตอยู่ของผู้เอาประกันภัยและการมีชีวิตอยู่ของผู้รับประโยชน์ 

 ค. (.....) การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและการมีชีวิตอยู่ของผู้รับประโยชน์ 

 ง. (.....) ไม่มีข้อใดถูก 

5. สัญญาประกันภัยเกิดขึ 4นเมื"อ 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์   

 ข. (.....) บริษัทออกกรมธรรม์ให้ 

 ค. (.....)  ผู้เอาประกันภัยชําระเบี 4ยประกันภัย 

 ง. (.....) บริษัทตกลงรับประกันภัย  แม้มิได้มีลายลักษณ์อักษร 

 

 

 
 

 

 

 

เฉลยข้อสอบ  :   1. ข. 2. ข. 3. ข. 4. ก. 5. ง.  
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หลักเกณฑ์ในการทาํสัญญาประกันชีวิต 
 

6. จํานวนเงินที"ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์นั 4นเป็นข้อใด 

 ก. (.....) จํานวนเงินเอาประกันภัยที"ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 ข. (.....) จํานวนเงินที"ผู้รับประกันภัยเห็นสมควรกับสาเหตุการเสียชีวิต 

 ค. (.....)  จํานวนเงินที"ผู้รับประกันภัยกําหนด 

 ง. (.....) จํานวนเงินที"ผู้รับประโยชน์เห็นควรได้รับ 

7.  กรมธรรม์ประกันภัยที"ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบให้กับผู้เอาประกันภัยนั 4น 

 ก. (.....) ต้องมีเนื 4อความต้องตามสัญญา 

 ข. (.....) ไม่จําเป็นต้องมีเนื 4อความต้องตามสัญญา 

 ค. (.....)  จะมีเนื 4อความต้องตามสัญญาหรือไม่ก็ได้ 

 ง. (.....) จะมีเนื 4อความอย่างไรก็ได้  ทั 4งนี 4  แล้วแต่ผู้รับประกันภัยจะเห็นสมควร 

8.  กรมธรรม์ประกันภัย  นอกจากจะต้องลงลายมือชื"อของผู้รับประกันภัยแล้ว  จะต้องมีรายการดังต่อไปนี 4ด้วยเสมอ 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันชีวิต 

 ข. (.....) ชื"อผู้รับประโยชน์ 

 ค. (.....)  สถานที"จ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ง. (.....) ชื"อนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ 

9. กรมธรรม์ประกันภัย  กฎหมายกําหนดให้มีรายการดังต่อไปนี 4เสมอ 

 ก. (.....) ราคาแห่งมูลประกันภัย 

 ข. (.....) วัตถุที"เอาประกันภัย 

 ค. (.....)  ชื"อผู้รับประโยชน์ 

 ง. (.....) ถูกเฉพาะ  ข้อ ก.  และ  ข้อ  ข. 

10.  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  "ราคาแห่งประมูลประกันภัย"  หมายความถึง  

 ก. (.....) ราคาของวัตถุที"เอาประกันภัย 

 ข. (.....) ราคาของวัตถุที"เอาประกันภัย  หักด้วยราคาความเสื"อมสภาพ 

 ค. (.....)  ราคาของส่วนได้เสียที"กําหนดไว้ในสัญญา 

 ง. (.....) ราคาที"จะได้รับการชดใช้เมื"อเกิดความเสียหาย 

11.  กรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้อง 

 ก. (.....) ระบุเพียงวันที"ได้ทํากรมธรรม์ประกันชีวิต 

 ข. (.....) ระบุเพียงสถานที"ก็พอ 

 ค. (.....)  ระบุสถานที"และวันที"ได้ทํากรมธรรม์ประกันชีวิต 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 

 

 

  

 

 

เฉลยข้อสอบ  :   6. ก. 7. ก. 8. ก. 9. ง. 10. ค. 11.  ค.  
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ผู้ เกี�ยวข้องในสัญญา 
 

12. สัญญาประกันภัยมีบุคคลเกี"ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย  คือ 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัยและผู้ชําระเบี 4ยประกันภัย 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัยและตัวแทนนายหน้าประกันภัย 

 ค. (.....)  ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัยและผู้ขอเอาประกันภัย 

 ง. (.....) ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

13. ผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หมายถึง 

 ก. (.....) คู่สัญญาฝ่ายซึ"งตกลงจะส่งเบี 4ยประกันภัย 

 ข. (.....) คู่สัญญาฝ่ายซึ"งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 ค. (.....)  บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน 

 ง. (.....) บุคคลผู้จะพึงได้รับเบี 4ยประกันภัย 

14.  ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต  คือ  

 ก. (.....) ผู้ที"มีหน้าที"ส่งเบี 4ยประกันภัย 

 ข. (.....) ผู้ที"มีหน้าที"ใช้เงินให้เมื"อมีการมรณะหรือเมื"อสัญญาครบอายุ 

 ค. (.....)  บุคคลผู้จะพึงได้รับจํานวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันภัย 

 ง. (.....) บุคคลที"เป็นเจ้าหนี 4ของผู้เอาประกันภัย 

 

ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต  , การแถลงอายุคลาดเคลื�อน  
 

15.  คํากล่าวที"ว่า  “สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน”  ถูกหรือไม่ 

 ก. (.....) ไม่ถูก 

 ข. (.....) ถูก 

 ค. (.....)  ที"ถูกเป็นสัญญาฝ่ายเดียว 

 ง. (.....) ที"ถูกเป็นสัญญาระหว่างผู้รับประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

16.  สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ"งต้องอาศัยความซื"อสัตย์สุจริตคํากล่าวนี 4ท่านเห็นว่าถูกต้องหรือไม่ 

 ก. (.....) ถูกต้อง 

 ข. (.....) ไม่ถูกต้อง 

 ค. (.....)  ไม่จําเป็นต้องอาศัยความซื"อสัตย์สุจริต 

 ง. (.....) เป็นหน้าที"ของผู้รับประกันภัยที"ต้องใช้ความระมัดระวังเอาเอง 

17.  หลักสําคัญของสัญญาประกันชีวิต  คือ 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที"ประกันภัยไว้นั 4น 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัยต้องมีความซื"อสัตย์สุจริต 

 ค. (.....)  ต้องมีทั 4งสองประการ  ตามข้อ ก. และข้อ ข. 

 ง. (.....) บุคคลทุกคนมีสิทธิเอาประกันชีวิตได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสีย  แต่ต้องมีความซื"อสัตย์สุจริต 

 

 

เฉลยข้อสอบ  :   12. ง. 13. ก. 14. ค. 15. ข. 16. ก. 17.  ค.  
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18.  คําว่า  "ผู้มีส่วนได้เสีย"  ในความหมายของการประกันภัย  หมายถึง 

 ก. (.....) บุคคลที"เป็นทายาทของผู้เสียหาย 

 ข. (.....) บุคคลที"ได้รับความเสียหายจากการเอาประกันภัย 

 ค. (.....)  บุคคลที"ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที"เกิดขึ 4น 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 

19. นาย ก.  เป็นตัวแทนประกันชีวิต  นาย ข.  เป็นนายหน้าประกันชีวิต  ทั 4งสองเป็นเพื"อนสนิทและรักใคร่กันมาก  นาย  ก.  

ได้ชักชวนให้  นาย ข.  ทําประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ"ง  โดย นาย ก.  เป็นผู้ชําระเบี 4ยประกันภัยและเป็น

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  เมื"อ นาย ข.  ตาย  นาย ก.  จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั 4นหรือไม่ 

 ก. (.....) ได้  เพราะ  นาย ก.  ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที"เอาประกันภัย 

 ข. (.....) ไม่ได้  เพราะ  นาย ก.  ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที"เอาประกันภัย 

 ค. (.....)  ได้  เพราะ  นาย ก.  เป็นเพื"อนรักของ  นาย ข. 

 ง. (.....) ไม่มีข้อใดถูก 

20.  เจ้าหนี 4มีส่วนได้เสียที"จะเอาประกันชีวิตลูกหนี 4หรือไม่   

 ก. (.....) มีส่วนได้เสียเท่ากับจํานวนหนี 4พร้อมดอกเบี 4ยค้างชําระ 

 ข. (.....) ไม่มีส่วนได้เสีย 

 ค. (.....)  จะเอาประกันชีวิตลูกหนี 4ได้เมื"อมีความสัมพันธ์กันในทางญาติ 

 ง. (.....) ความจริงแล้วเฉพาะแต่ลูกหนี 4เท่านั 4นที"จะเอาประกันชีวิตเจ้าหนี 4ได้ 

21.  สามีทําประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมาสามีได้หย่าขาดกับภรรยา  แต่ก็ยังคงชําระเบี 4ยประกันภัยจนครบกําหนดสัญญา  โดย

มิได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี"ยวกับการหย่าร้างให้บริษัททราบ  เมื"อบริษัททราบความจริงในภายหลังจะปฏิเสธการใช้จํานวน

เงินตามสัญญาได้หรือไม่   

 ก. (.....) ได้  เพราะส่วนได้เสียหมดไปในระหว่างสัญญา 

 ข. (.....) ได้  โดยคืนเบี 4ยประกันภัยทั 4งหมดให้สามี 

 ค. (.....)  ไม่ได้  เพราะถือว่าสามีมีส่วนได้เสียในเหตุที"เอาประกันภัยแต่เริ"มแรก 

 ง. (.....) ไม่ได้  เพราะบริษัทละเลยไม่สอบสวนจนเวลาล่วงเลยไปจนครบกําหนดอายุสัญญา 

22. ในการทําประกันชีวิตนั 4น  ท่านสามารถจะเอาประกันชีวิตบุคคลอื"น  ๆได้  ถ้าท่านมีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั 4น    

บุคคลใดในข้อต่อไปนี 4ที"มีส่วนได้เสียในชีวิตซึ"งกันและกัน 

 ก. (.....) สามีภรรยา 

 ข. (.....) พนักงานขับรถกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร 

 ค. (.....)  คู่หมั 4น 

 ง. (.....) ข้อ ก.  และ  ค.  ถูก 

23.  หลักการประกันชีวิตนั 4น  สัญญาประกันชีวิตจะเกิดขึ 4นได้ต้องมีความสุจริตใจต่อกันอย่างยิ"ง  ข้อใดต่อไปนี 4ขาดหลักการ 

       ดังกล่าว   

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยให้ผู้อื"นกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตแทน 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จในใบคําขอเอาประกันชีวิต 

 ค. (.....)  ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื"อนโดยไม่ได้เจตนา 

 ง. (.....) ผู้เอาประกันภัยระบุชื"อผู้รับประโยชน์เป็นบุตรนอกสมรส 
 

เฉลยข้อสอบ  :   18. ง. 19. ข. 20. ก. 21. ค. 22. ง. 23.  ข.  



 

                         คู่มือสอบนายหน้าประกนัชีวิต          บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต    

69

24. นาย ก.  ขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ"ง  โดยปกปิดความจริงว่าตนไม่เคยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ซึ"งบริษัทถือว่าเป็นโรคอันตรายร้ายแรงที"จะไม่รับประกันชีวิต  ต่อมานาย ก.  ถึงแก่กรรม  โดยสาเหตุอื"นอันไม่ใช่เนื"องจาก

โรคความดันโลหิตสูงแต่อย่างใด  ดังนี 4 

 ก. (.....) บริษัทบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ได้  ถือว่าสัญญาสมบูรณ์ 

 ข. (.....) บริษัทบอกล้างโมฆียะกรรมได้  เพราะสัญญาเป็นโมฆียะ 

 ค. (.....)  บริษัทบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ได้  เพราะ  นาย ก.  ถึงแก่กรรมเนื"องจากสาเหตุอื"น 

 ง. (.....) บริษัทบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ได้  ถ้าผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ยินยอม 

25. นายแสวงทําประกันชีวิตตนเองไว้  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยหนึ"งล้านบาท  ขณะทําสัญญาประกันภัยสุขภาพ

สมบูรณ์ทุกประการ  แต่ต่อมาอีก 3 ปี  นายแพทย์ตรวจร่างกายนายแสวงพบว่านายแสวงเริ"มเป็นมะเร็ง  แต่ไม่อาจรักษา

ให้หายได้และอาจเสียชีวิตได้ภายใน 1 ปี  ความนี 4ทราบถึงบริษัท  ดังนี 4บริษัทจะบอกเลิกสัญญากับนายแสวงได้หรือไม่ 

 ก. (.....) ได้  เพราะกฎหมายเปิดโอกาสให้ 

 ข. (.....) ไม่ได้  บริษัทต้องจ่ายเงินตามสัญญา 

 ค. (.....)  ได้ เพราะสัญญายังไม่ครบ 5 ปี 

 ง. (.....) บอกเลิกสัญญาไม่ได้แต่บอกล้างโมฆียะได้ 

26. นายศักดิM  ทําสัญญาประกันชีวิตโดยกรอกในใบคําขอเอาประกันภัยว่าในรอบหนึ"งปีที"ผ่านมาก่อนขอเอาประกันชีวิต ตน

ไม่เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลที"ใดมาก่อน  ซึ"งความจริงนายศักดิMเคยเข้ารับการรักษาพยาบาลที"โรงพยาบาลตํารวจ

เพราะถูกมีดบาด  ซึ"งไม่กระทบกระเทือนต่อความเสี"ยงภัยของนายศักดิMแต่อย่างใด  เมื"อบริษัททราบความจริง  บริษัทจะ

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ 

 ก. (.....) บอกเลิกสัญญากับนายศักดิMได้  โดยไม่ต้องคืนเงินใด  ๆ ให้นายศักดิM 

 ข. (.....) บอกเลิกสัญญาประกันชีวิตกับนายศักดิM  โดยต้องคืนเบี 4ยประกันภัยให้นายศักดิM 

 ค. (.....)  บอกเลิกสัญญาประกันชีวิตกับนายศักดิM  โดยต้องคืนเบี 4ยประกันภัยพร้อมดอกเบี 4ยให้นายศักดิM 

 ง. (.....) ไม่มีสิทธิใด  ๆ เพราะการปกปิดความจริงหรือแถลงเท็จดังกล่าวไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อความเสี"ยงภัย 

   ใด  ๆ เลย 

27. นายพินิจ  ทําประกันชีวิตเมื"ออายุ 35 ปี  เมื"อสัญญาครบกําหนดพิสูจน์อายุแล้วปรากฏหลักฐานระบุอายุจริงสูงกว่า เมื"อ

ทําประกัน 1 ปี  เช่นนี 4บริษัทจะจ่ายจํานวนเงินให้เต็มตามจํานวนเงินเอาประกันหรือไม่   

 ก. (.....) จ่ายให้เพียงครึ"งเดียว 

 ข. (.....) จ่ายให้เต็มจํานวนเงินเอาประกัน 

 ค. (.....)  จ่ายลดลงตามส่วนโดยคํานวณว่า  เบี 4ยประกันที"จ่ายนั 4นจะซื 4อจํานวนเงินเอาประกันได้เท่าใด 

 ง. (.....) ไม่จ่ายเลย  เพราะสัญญาเป็นโมฆียะ 

28. ในใบคําขอเอาประกันชีวิต  หากผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื"อนจากความจริง  กล่าวคือ  อายุที"แท้จริง 62 ปี  แต่

ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุ 60 ปี  ซึ"งอัตราเบี 4ยประกันภัยแบบดังกล่าวจะรับประกันชีวิตสูงสุดเพียงอายุ 60 ปี  ถ้าบริษัท

สามารถสืบทราบภายใน 3 ปี  บริษัทจะดําเนินการอย่างไร 

 ก. (.....) ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ข. (.....) กรมธรรม์มีผลบังคับตามปกติ 

 ค. (.....)  บอกเลิกสัญญาประกันภัย  และคืนเบี 4ยประกันภัย 

 ง. (.....) เรียกเก็บเบี 4ยประกันภัยเพิ"ม 
 

เฉลยข้อสอบ  :   24. ข. 25. ข. 26. ง. 27. ค. 28. ค. 
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29. ในใบคําขอเอาประกันชีวิต  หากผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื"อนไปจากความจริง  กล่าวคือ  อายุที"แท้จริง 47 ปี    

แต่ผู้เอาประกันภัยแถลงว่าอายุ  45  ปี  ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือกรมธรรม์ครบกําหนดบริษัทจะจ่ายเงินเอา

ประกันภัยให้อย่างไร 

 ก. (.....) ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและคืนเบี 4ยประกันภัย 

 ข. (.....) ลดจํานวนเงินเอาประกันภัยลงตามส่วน  โดยคํานวณเบี 4ยประกันภัยที"จ่ายนั 4นจะซื 4อจํานวนเงินเอาประกัน 

  ตามอายุจริงได้เท่าใด 

 ค. (.....)  เรียกเก็บเบี 4ยประกันภัยเพิ"มขึ 4น  เพื"อให้ได้จํานวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม 

 ง. (.....) ไม่มีข้อใดถูก 

 

ผลของสัญญา , การบอกล้างประกันชีวิต , บอกล้างสัญญาไม่ได้ , อายุความฟ้องร้อง 
 

30. โมฆียะกรรม  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หมายถึง 

 ก. (.....) การกระทําที"ใช้บังคับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้าง 

 ข. (.....) การกระทําที"เสียเปล่ามาแต่ต้นไม่มีผลบังคับได้เลย 

 ค. (.....)  การกระทําที"ถือได้ว่าขัดต่อกฎหมาย  ถือว่าไม่มีการแสดงเจตนา 

 ง. (.....) การกระทําที"สมบูรณ์เฉพาะบางส่วนจนกว่าจะให้สัตยาบัน 

31. สัญญาประกันชีวิตจะตกเป็นโมฆียะ  ในกรณีดังต่อไปนี 4 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จ  ซึ"งถ้าหากผู้รับประกันภัยทราบความจริงอาจบอกปัดไม่ยอมรับ 

       ประกันชีวิต 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จ  ซึ"งถ้าหากผู้รับประกันภัยทราบความจริงจะต้องเพิ"มเบี 4ย 

      ประกันภัยขึ 4นอีก 

 ค. (.....)  ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื"อน  และอายุที"ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจํากัดอัตราตามทางค้าปกติของ 

  ผู้รับประกันภัย 

 ง. (.....) ถูกทั 4งข้อ ก. ข. และ ค. 

32. การบอกล้างสัญญาประกันชีวิต  หมายถึงอะไร 

ก. (.....) บริษัทบอกล้าง  เพื"อเป็นการยืนยันจากการที"สัญญาเป็นโมฆะ  แต่เริ"มต้นให้เป็นการเลิกสัญญาโดย

เด็ดขาด   เมื"อรู้ว่ามีการปกปิดความจริงเกี"ยวกับสุขภาพ 

 ข. (.....) บริษัทบอกล้าง  เพื"อเป็นการบอกเลิกสัญญาที"สัญญาเป็นโมฆะ  แต่เริ"มต้นให้เป็นการเลิกสัญญาโดย 

  เด็ดขาด  เมื"อรู้ว่ามีการทําสัญญาโดยฉ้อฉล 

 ค. (.....)  บริษัทบอกล้าง  เพื"อเป็นการเลิกสัญญาในทุกกรณีตามเงื"อนไขในกรมธรรม์ 

 ง. (.....) บริษัทบอกล้าง  เพื"อให้สัญญาประกันชีวิตที"สมบูรณ์มาแต่เริ"มต้นให้ไม่มีผลบังคับอีกต่อไป 

33. ถ้าบริษัทไม่ได้บอกล้างโมฆียะกรรมตามมาตรา  865  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ภายในกําหนดหนึ"งเดือน

นับแต่วันที"บริษัททราบมูลอันจะบอกล้างได้   สัญญาประกันชีวิตจะมีผลอย่างไร 

 ก. (.....) สัญญาตกเป็นโมฆะ 

 ข. (.....) สัญญาสมบูรณ์สิทธิบอกล้างระงบัไป 

 ค. (.....)  บริษัทจะบอกล้างเมื"อใดก็ได้  เพราะสัญญาตกเป็นโมฆียะแล้ว 

 ง. (.....) บริษัทใช้สิทธิบอกล้างไม่ได้  แต่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้รับประโยชน์บอกล้างได้ 

เฉลยข้อสอบ  :   29. ข. 30. ก. 31. ง. 32. ง. 33. ข.  
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34. กรณีที"บริษัทประกันชีวิตตรวจสอบพบว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จซึ"งเป็นสาระสําคัญภายใน 1 ปี   บริษัท

ประกันชีวิตสามารถดําเนินการอย่างไร 

 ก. (.....) บอกล้างสัญญา 

 ข. (.....) คืนเบี 4ยประกันภัยที"รับไว้ทั 4งหมดแก่ผู้เอาประกันภัย 

 ค. (.....)  บอกล้างสัญญาและคืนมูลค่าใช้เงินสําเร็จแก่ผู้เอาประกันภัย 

 ง. (.....) บอกล้างสัญญาและคืนเบี 4ยประกันภัยทั 4งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

35. อายุความฟ้องร้องของสัญญาประกันชีวิต 

 ก. (.....) กําหนดอายุความ 2 ปี 

 ข. (.....) กําหนดอายุความ 5 ปี 

 ค. (.....)  กําหนดอายุความ 10 ปี 

 ง. (.....) กําหนดอายุความ 20 ปี 

 

การโอนสิทธ ิตามสัญญาประกันชีวิต  ,  การเปลี�ยนผู้รับประโยชน์  
 

36. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที"เอาประกันภัยไว้ด้วยหรือไม่ 

 ก. (.....) ผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ได้  ไม่จําเป็นต้องมีส่วนได้เสีย 

 ข. (.....) ต้องมีส่วนได้เสียเพราะกฎหมายกําหนด 

 ค. (.....)  ถ้าไม่มีส่วนได้เสียสัญญาจะตกเป็นโมฆียะ 

 ง. (.....) ไม่มีคําตอบที"ถูกต้อง 

37. สามีจะเอาประกันชีวิตภรรยาที"ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  โดยสามีเป็นผู้ชําระเบี 4ยประกันภัย  และเป็นผู้รับประโยชน์ 

      ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะได้หรือไม่ 

 ก. (.....) ไม่ได้  เพราะสามีไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตภรรยา 

 ข. (.....) ไม่ได้  เนื"องจากภรรยาไม่ได้เป็นผู้ชําระเบี 4ยประกันภัย 

 ค. (.....)  ไม่ได้  ต้องให้ภรรยาเป็นผู้รับประโยชน์เองจึงจะทําให้ 

 ง. (.....) ได้  เพราะสามีมีส่วนได้เสียในชีวิตของภรรยา 

38.  หากพระสงฆ์ต้องการจะทําประกันชีวิต  โดยระบุให้วัดเป็นผู้รับประโยชน์  จะทําได้หรือไม่ 

 ก. (.....) ได้  เพราะวัดเป็นนิติบุคคล 

 ข. (.....) ได้  เจ้าอาวาสให้ความยินยอม 

 ค. (.....)  ไม่ได้  เพราะกฎหมายห้องพระสงฆ์ทําประกันชีวิต 

 ง. (.....) ไม่ได้  เพราะวัดมิใช่บุคคล 

39. นาย ก.  ระบุผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่  นาย ข.  เป็นลําดับที" 1  นาย ค.  เป็นลําดับที" 2  และนาย  ง. เป็นลําดับ 

      ที" 3  ถ้า  นาย ก.  เสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์อย่างไร 

 ก. (.....) นาย ข. จะได้รับผลประโยชน์ทั 4งหมด  เพราะผู้เอาประกันภัยระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์คนแรก 

 ข. (.....) ผู้รับประโยชน์ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์เฉลี"ยตามกรมธรรม์เท่ากันทุกคน 

 ค. (.....)  นาย ข.  จะได้รับเป็น 2 เท่า  ของ  นาย ค.  และ นาย ง. 

 ง. (.....) นาย ค.  ได้เท่ากับ  นาย ง.  แต่น้อยกว่า นาย ข. 

 

เฉลยข้อสอบ  :   34. ง. 35. ค. 36. ก. 37 ง .   38. ก. 39. ข. 
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40.  ในกรมธรรม์ประกันชีวิต  ผู้เอาประกันชีวิตจะระบุผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ"งคนได้หรือไม่ 

 ก. (.....) ได้  ถ้าได้รับอนุญาตจากกรมธรรม์ประกันภัย 

 ข. (.....) ได้ 

 ค. (.....)  ไม่ได้ 

 ง. (.....) ไม่ได้เลย ยกเว้นต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขอเป็นพิเศษต่อบริษัท 

41. สัญญาประกันชีวิตที"จะให้บุคคลภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์       และบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ได้รับมอบกรมธรรม์

ประกันภัยไว้แล้ว   พร้อมทั 4งได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยว่าตนจํานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญา

ประกันชีวิตนั 4น    ในกรณีนี 4ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที"จะโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิตนั 4นให้แก่บุคคลอื"นได้หรือไม่ 

 ก. (.....) โอนได้ 

 ข. (.....) โอนได้  ถ้าผู้รับประกันภัยยินยอม 

 ค. (.....)  โอนไม่ได้ 

 ง. (.....) โอนไม่ได้  ถ้าผู้รับประกันภัยไม่ยินยอม 

42. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะมีสิทธิสมบูรณ์ตามสัญญาประกันภัย  โดยที"คู่สัญญาไม่อาจเปลี"ยนแปลง

ผู้รับประโยชน์ได้ 

 ก. (.....) เมื"อเอาประกันภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์แล้ว 

 ข. (.....) เมื"อผู้รับประโยชน์ได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือไปยังผู้เอาประกันภัยแล้ว 

 ค. (.....)  เมื"อผู้รับประโยชน์ได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้ว 

 ง. (.....) ข้อ ก.  และ ข้อ ค.  รวมกัน 

43. นายแดง  ทําประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ"ง  ระบุให้นายน้อยเป็นผู้รับประโยชน์  และนายน้อยได้แสดง

ความจํานงเป็นหนังสือถึงบริษัทว่า  ตนประสงค์จะถือประโยชน์แห่งสัญญา  ต่อมาอีก 3 ปี  นายแดงไม่พอใจกับความ

ประพฤติของนายน้อย  จึงแจ้งไปยังบริษัทให้เปลี"ยนเป็นบุคคลอื"น  คือ  นายเปี4ยก  ซึ"งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับนายแดง  เป็น

ผู้รับประโยชน์แทนนายน้อย  ถามว่านายแดงสามารถทําได้หรือไม่ 

 ก. (.....) ทําได้  เพราะผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ได้ 

 ข. (.....) ทําได้  ถ้านายน้อยยินยอม 

 ค. (.....)  ทําได้  เพราะนายเปีPยกเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับนายแดง 

 ง. (.....) ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค. 

44. การที"ผู้เอาประกันภัยขอเปลี"ยนผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  จะมีผลสมบูรณ์เมื"อ 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยเปลี"ยนแปลงเอง  โดยลงนามกํากับ 

 ข. (.....) ตัวแทนลงลายมือชื"อเป็นพยานด้วย 

 ค. (.....)  กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท  เป็นผู้ลงนามและประทับตราไว้เป็นสําคัญ 

 ง. (.....) ได้รับเห็นชอบจากทายาทผู้รับประโยชน์เดิม 

45. เมื"อผู้รับประโยชน์ถึงแก่มรณกรรม 

 ก. (.....) สัญญาประกันชีวิตสิ 4นผลบังคับ 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัยควรแจ้งบริษัทขอเปลี"ยนผู้รับประโยชน์ใหม่ 

 ค. (.....)  บริษัทมีสิทธิสัญญาได้ 

 ง. (.....) บริษัทต้องคืนเบี 4ยประกันภัยทั 4งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 

เฉลยข้อสอบ  :   40. ข. 41. ค. 42. ง. 43. ข.   44. ค. 45. ข. 
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สิทธ ิของเจ้าหนี2ในจํานวนเงนิเอาประกันภัย , การกําหนดเบี2ยประกันภัยเพ ิ�มพ ิเศษ 
 

46. เมื"อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  โดยมิได้ระบุชื"อผู้รับประโยชน์  จํานวนเงินเอาประกันภัยย่อมตกเป็นของใคร 

 ก. (.....) กองมรดก  ซึ"งเจ้าหนี 4มีสิทธิที"จะเรียกร้องได้ 

 ข. (.....) กองมรดก  ซึ"งเจ้าหนี 4ไม่มีสิทธิที"จะเรียกร้องได้ 

 ค. (.....)  บริษัท  แล้วแต่ว่าบริษัทจะจัดสรรให้กับทายาทคนใด 

 ง. (.....) บริษัท  ซึ"งจะจัดสรรให้เป็นเงินบริจาคช่วยเหลือสังคม 

47.  สัญญาประกันชีวิตที"ระบุให้เจ้าหนี 4เป็นผู้รับประโยชน์  และเจ้าหนี 4ได้รับมอบกรมธรรม์จากผู้เอาประกันภัยแล้วและได้

บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งให้บริษัททราบว่าตนจํานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิตนั 4น  หากผู้เอาประกันภัย

ต้องการโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิตนั 4นให้แก่ภรรยาที"เพิ"งแต่งงานจะได้หรือไม่ 

 ก. (.....) โอนได้  แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทที"รับประกันภัยก่อน 

 ข. (.....) โอนได้  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากใคร 

 ค. (.....)  โอนได้  แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประโยชน์ก่อน 

 ง. (.....) โอนไม่ได้ 

48. โดยปกติในสัญญาประกันชีวิตจะระบุชื"อผู้รับประโยชน์  เพื"อ 

 ก. (.....) สะดวกในการเรียกร้องขอรับจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ข. (.....) เพื"อให้จํานวนเงินเอาประกันภัยไม่ตกเป็นของทายาทแห่งกองมรดก 

 ค. (.....)  ผิดทั 4ง ก. และ ข. 

 ง. (.....) ถูกทั 4ง ก. และ ข. 

49. สัญญาประกันภัยที"ผู้เอาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะเป็นข้อพิจารณาเบี 4ยประกันภัยเพิ"มขึ 4น  หากภัยนั 4นหมดไปแล้ว 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยชอบที"จะได้ลดเบี 4ยประกันภัยส่วนที"เพิ"มเติมนั 4นลงมาอยู่ในอัตราปกติ 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัยจะได้ลดเบี 4ยประกันภัยต่อเมื"อบริษัทยินยอม 

 ค. (.....)  ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิได้ลดเบี 4ยประกันภัยเลย 

 ง. (.....) ไม่มีผลผูกพัน  เพราะบังคับคดีไม่ได้ 
 

หลักเกณฑ์การชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต , ของผู้รับประกันภัยสิทธ ิและการใช้สิทธ ิในกรมธรรม์ 
ข้อยกเว้นความรับผิด 
 

50. ข้อต่อไปนี 4ข้อใดถูก 

 ก. (.....) การใช้สิทธิในกรมธรรม์หากมอบอํานาจให้ผู้อื"นแล้ว ถือว่าเป็นของผู้รับประโยชน์ 

 ข. (.....) การใช้สิทธิในกรมธรรม์เมื"อมอบอํานาจให้บุคคลอื"นผู้เอาประกันภัยต้องทําเป็นหนังสือแจ้งบริษัทและ

  ได้รับความยินยอมจากบริษัท 

 ค. (.....)  การใช้สิทธิในกรมธรรม์เป็นของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียว  ซึ"งไม่สามารถทําการมอบสิทธิในกรมธรรม์และ 

  การใช้สิทธินั 4นให้ใคร 

 ง. (.....) ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง 

 

 

 

เฉลยข้อสอบ  :   46. ก. 47. ค. 48. ง. 49. ก.    50. ข. 
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51. ถ้าผู้เอาประกันภัยชําระเบี 4ยประกันภัยจนมีมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้ว  ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิใดต่อไปนี 4  โดยไม่

ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท 

 ก. (.....) ขอเปลี"ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ 

 ข. (.....) ขอเปลี"ยนแบบประกันภัย 

 ค. (.....)  ขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 ง. (.....) ขอเพิ"มจํานวนเงินเอาประกันภัย 

52. การใช้สิทธิในกรมธรรม์  หากไม่มอบอํานาจให้บุคคลอื"นดําเนินการแทนแล้ว  ให้ถือว่าเป็นของใคร 

 ก. (.....) ผู้รับประโยชน์ 

 ข. (.....) เจ้าหนี 4ของผู้เอาประกันภัย 

 ค. (.....)  ผู้เอาประกันภัย 

 ง. (.....) ถูกทั 4ง ก. และ ค. 

53. ข้อใดต่อไปนี 4  ข้อใดที"บริษัทประกันชีวิตไม่ต้องจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัย  เมื"อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

 ก. (.....) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายในปีที" 2 นับแต่วันทําสัญญา 

 ข. (.....) ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในระยะเวลารอคอย 

 ค. (.....)  ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 

 ง. (.....) ถูกทุกข้อ 

54. ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาและกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่มีเงินค่าเวนคืน  ข้อใดเป็นความรับผิด 

      ของบริษัท 

 ก. (.....) จ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามส่วน 

 ข. (.....) จ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยเต็มตามจํานวน 

 ค. (.....)  คืนเบี 4ยประกันภัยที"ได้รับชําระมาแล้วทั 4งหมด 

 ง. (.....) ไม่มีข้อใดถูก 

55. ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  บริษัทประกันภัยจ่าย 

 ก. (.....) ไม่ต้องจ่ายเงินใด  ๆ ตามสัญญา 

 ข. (.....) จ่ายเงินเอาประกันภัย  แก่กองมรดกผู้เอาประกันภัย 

 ค. (.....)  คืนเงินไถ่ถอนกรมธรรม์  แก่ทายาทผู้เอาประกันภัย 

 ง. (.....) คืนเบี 4ยประกันภัย  แก่ทายาทผู้เอาประกันภัย 

56. หลักเกณฑ์การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  คือ 

 ก. (.....) ชดใช้ตามความเสียหายที"แท้จริง 

 ข. (.....) ชดใช้ตามความเสียหายที"แท้จริงแต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินซึ"งเอาประกันภัยไว้ 

 ค. (.....)  ชดใช้เป็นเงินจํานวนแน่นอนตามจํานวนเงินซึ"งเอาประกันภัยไว้ 

 ง. (.....) ชดใช้ตามที"ผู้รับประกันภัยเห็นสมควร 

 

 

 

 

เฉลยข้อสอบ  :   51. ก. 52. ค. 53. ค. 54. ค.    55. ค. 56. ค. 
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57. จํานวนเงินเอาประกันภัยที"ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  เมื"อมีการมรณะ หรือเมื"อ

ครบสัญญาครบอายุ  จะต้องใช้ให้อย่างไร 

 ก. (.....) ใช้ให้เป็นเงินจํานวนเดียวตามจํานวนเงินซึ"งเอาประกันภัยไว้ 

 ข. (.....) ใช้ให้เป็นเงินรายปีตามกําหนดระยะเวลาที"กําหนดไว้ในสัญญา 

 ค. (.....)  ใช้ให้ตามที"ผู้รับประกันภัยเห็นสมควร 

 ง. (.....) ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ข. 

58.  ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในกี"วันนับแต่วันเสียชีวิต 

 ก. (.....) 7  วัน 

 ข. (.....) 10 วัน 

 ค. (.....)  14 วัน 

 ง. (.....) 30 วัน 

59. ถ้าหากว่าผู้รับประโยชน์ไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัย  หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย  ในกรณีเช่นนี 4จะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบภายในกี"วัน  นับแต่วันที"ทราบถึงความตายหรือวันที"ทราบว่ามีการประกันภัย 

 ก. (.....) 7  วัน 

 ข. (.....) 10 วัน 

 ค. (.....)  14 วัน 

 ง. (.....) 30 วัน 

 

การลดหย่อนภาษี 
 

60. การประกันชีวิตแบบใดที"สามารถนําเบี 4ยประกันภัยไปหักลดหย่อนค่าภาษีเงินเได้บุคคลธรรมดาได้ 

 ก. (.....) แบบสะสมทรัพย์ 20/15 

 ข. (.....) แบบชั"วระยะเวลา 5 ปี 

 ค. (.....)  แบบตลอดชีพ ชําระเบี 4ยประกันภัย 10 ปี 

 ง. (.....) ถูกทั 4งข้อ ก. และ ค. 

61. นาย ก.  ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 20/20  ชําระเบี 4ยประกันภัยรายปีจํานวน  200,000 บาท อยากทราบว่า นาย ก.

สามารถนําเบี 4ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่  จํานวนเท่าใด 

 ก. (.....) ได้  เพราะเป็นการประกันชีวิตที"มีระยะเวลาคุ้มครองเกินกว่า 10 ปี และสามารถนําเบี 4ยประกันภัยทั 4งหมด 

                          ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 

 ข. (.....) ได้  เพราะเป็นการประกันชีวิต ที"มีระยะเวลาคุ้มครองเกินกว่า 10 ปี และสามารถนําเบี 4ยประกันภัยจํานวน 

      100,000 บาท  ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 

 ค. (.....)  ไม่ได้  เพราะการประกันชีวิตแบบตลอดชีพเท่านั 4น  ที"กฎหมายกําหนดให้นําเบี 4ยประกันภัยไปหักลดหย่อน 

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 

 ง. (.....) ไม่ได้  เพราะจํานวนเบี 4ยประกันภัยสามารถนําไปหักลดหย่อนได้จะต้องเป็นจํานวนเงินส่วนที"เกินจาก 

                         100,000 บาทขึ 4นไป 

 
 

เฉลยข้อสอบ  :   57. ง. 58. ค. 59. ก. 60. ง.    61. ข. 
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พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ ิ�มเติม (ฉบับท ี� 2) พ.ศ. 2551 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ�มเติม  

(ฉบับที� ๒) พ.ศ.๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี �มิให้ใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจประกันชีวิตของธนาคารออมสิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี  

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจํากัดที�ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

ตามพระราชบัญญัตินี  และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที�

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี ด้วย 

 “สํานักงานใหญ่” หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที�

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี ด้วย 

“การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึง การประกอบธุรกิจประกันต่อด้วย 

 “นายหน้าประกันชีวิต” หมายความว่า  ผู้ ช ี�ช่อ ง หรือ  จ ัดการ ให้บ ุคคลทําส ัญญา
ประกันช ีวิตกับบริษัท โดยกระทาํเพ ื'อบําเหน็จเนื'องจากการนั�น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนประกันชีวิต 

 “พนักงานเจ้าหน้าที+” หมายความว่า ผู้ซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธ ิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซ ึ'งเลขาธ ิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้ร ักษาการตามพระราชบัญญัติน ี� 

 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน ี� และให้มีอํานาจ

แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที�กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัตินี  และกําหนดกิจการอื�นเพื�อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  กับออก

ประกาศตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี กฎกระทรวงและประกาศนั น เมื�อได้ประกาศใน    ราช

กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑  บริษัท 
 
มาตรา ๗ การประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทาํได้เมื+อได้จัดตั �งขึ �นในรูปบริษัทมหาชนจํากัด

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

จากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามวรรคหนึ�ง ให้ผู้เริ�มจัดตั งบริษัท

ยื�นคําขอรับใบอนุญาตต่อรัฐมนตรี และเมื�อรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา

อนุมัติให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตแล้ว ให้ผู้เริ�มจัดตั งบริษัทดําเนินการจดทะเบียนจัดตั ง

บริษัทมหาชนจํากัด และดําเนินการวางหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา ๒๐ พร้อมทั งดํารงไว้

ซึ�งเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗  ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที�ได้จดทะเบียนจัดตั งบริษัทมหาชน

จํากัดแล้ว  

เมื�อรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นว่า ผู้ยื�นคําขออนุญาตได้ดําเนินการตามที�กําหนดใน

วรรคสองแล้ว ให้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทมหาชนจํากัดที�จัดตั งขึ น 

 ในกรณีที�บริษัทมหาชนจํากัดไม่สามารถวางหลักทรัพย์หรือดํารงเงินกองทุนตาม

ระยะเวลาที�กําหนดไว้ ให้ถือว่าการอนุมัติให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตสิ นผล 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�

กําหนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาต รัฐมนตรีจะกําหนดเงื�อนไขไว้ด้วยก็ได้ 
 

มาตรา ๘ บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศจะตั �งสาขาของบริษัทเพื+อประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
ตามพระราชบัญญัตินี �ได้ต่อเมื+อได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติ 
คณะรัฐมนตรี ในการนี รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเงื�อนไขก็ได้ 

   การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบ

  ธุรกิจประกันชีวิตโดยตั งเป็นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศตามวรรคหนึ�งให้เป็นไป

  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎกระทรวง 

   สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

ต้องดํารงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยตามจํานวน ชนิดวิธีการและเงื�อนไขที� รัฐมนตรี

 ประกาศกําหนด จํานวนทรัพย์สินที�รัฐมนตรีกําหนดต้องไม่ตํ�ากว่าจํานวนเงินกองทุนที�บริษัท

ต้องดํารงตามมาตรา ๒๗ 

   รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ�งก็ต่อเมื�อบริษัทได้วางหลักทรัพย์

  ประกันตามมาตรา ๒๐ และดํารงไว้ซึ�งทรัพย์สินในประเทศไทยตามวรรคสามแล้ว 

บริษัทที+เป็นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศจะเปิดสาขา ณ ที+ใดๆ 
มิได้ 
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   สาขาให้หมายความรวมถึงสํานักงานที'แยกออกจากสํานักงานใหญ่ของ
บริษัทไม่ว่าจะเรียกช ื'ออย่างใด และได้รับเงินค่าใช้ จ่ายจากบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมก็ตาม แต่ทั งนี  ไม่รวมถึงสถานที�ที�ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้ใช้

เป็นที�ตั งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที�เก็บเอกสาร และสถานที�ฝึกอบรมที�เกี�ยวกับกิจการ

ของบริษัท 

    

มาตรา ๑๐ บริษัทต้องมีจํานวนหุ้นที�บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ตํ�ากว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวน

หุ้นที�มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั งหมด และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลที�มีสัญชาติ

ไทยไม่ตํ�ากว่าสามในสี�ของจํานวนกรรมการทั งหมด 

  ในกรณีที�มีเหตุสมควร คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้น

ได้ถึงร้อยละสี�สิบเก้าของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั งหมด และให้มี

กรรมการที�เป็นบุคคลซึ�งไม่มีสัญชาติไทยได้เกินหนึ�งในสี� แต่ไม่ถึงกึ�งหนึ�งของจํานวน

กรรมการทั งหมด 

  ในกรณีที�บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือเพื�อเสริมสร้างความมั�งคงของบริษัทใด 

หรือเพื�อความมั�นคงของธุรกิจประกันชีวิต รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี

อํานาจผ่อนผันให้บริษัทมีจํานวนหุ้นหรือกรรมการแตกต่างไปจากที�กําหนดในวรรคสองได้ 

  การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสอง การขอผ่อนผันและการผ่อนผันตาม

วรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขหรือเงื�อนเวลาที�คณะกรรมการหรือ

รัฐมนตรีกําหนด 

  เมื�อคณะกรรมการได้อนุญาตหรือรัฐมนตรีได้ผ่อนผันแล้ว ให้สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศการอนุญาตหรือการ

ผ่อนผันนั นพร้อมด้วยเหตุผลและเงื�อนไขหรือเงื�อนเวลาในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๕ นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทต้องเสียค่าธรรมเนียม

รายปี สําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตทุกปี เว้นแต่ปีที�ออกใบอนุญาต 

  บริษัทใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในสามเดือนนับแต่วันสิ นปีปฏิทินให้นายทะเบียน

มีคําสั�งห้ามบริษัทนั นดําเนินการขยายธุรกิจ ทั งนี จนกว่าบริษัทจะชําระค่าธรรมเนียมให้

ถูกต้องและครบถ้วน และนายทะเบียนได้ยกเลิกคําสั�งห้ามบริษัทดําเนินการขยายธุรกิจ 

 

มาตรา ๑๗ บริษัทตามมาตรา ๗ ที�จะเปิดสาขาหรือย้ายที�ตั งสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขา หรือ

เลิกสาขาต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๘ วรรคหกมา

ใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการเป็นผู้รับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใด  ๆเว้นแต่จะ

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทซึ�งตนไม่มีสิทธิใช้ตามพระราชบัญญัตินี   
 

มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื�อหรือคําแสดงชื�อในธุรกิจว่า “ประกันชีวิต” หรือคําอื�นใดที�มีความหมาย

เช่นเดียวกัน นอกจากบุคคลดังต่อไปนี  

(๑) บริษัท 

(๒) สมาคมที�มีสมาชิกส่วนมากเป็นบริษัทหรือสมาคมที�มีสมาชิกส่วนมากเป็นพนักงานหรือ

ลูกจ้างของบริษัท 

(๓) สมาคมที�มีสมาชิกส่วนมากเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต 

(๔) สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานที�มีสมาชิกส่วนมากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

(๕) ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตที�ใช้เพื�อเป็นคําแสดงชื�อในธุรกิจการเป็น

ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตของตน แล้วแต่กรณี 

(๖) สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิตหรือสถาบันอื�นที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตซี�งใช้

เพื�อเป็นคําแสดงชื�อของสถาบัน 

(๗) กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้มีฐานะ มีตําแหน่งหรือหน้าที�ใด  ๆในบริษัท สมาคม 

สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิต หรือสถาบันอื�นที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจ

ประกันชีวิตตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ซึ�งใช้เพื�อแสดงความเป็นกรรมการ พนักงาน 

ลูกจ้าง สมาชิก หรือความมีฐานะ มีตําแหน่งหรือหน้าที�ของตนในบริษัท สมาคม สหภาพ

แรงงาน หรือสถาบันดังกล่าว 

การใช้ชื�อหรือคําแสดงชื�อในธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต

ตาม (๕) ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๒๐ บริษัทต้องมีหลักทรัพย์ของบริษัทวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกันมีมูลค่า

ตามที�กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

หลักทรัพย์ของบริษัทที�ต้องวางไว้กับนายทะเบียนจะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หรือทรัพย์สินอย่างอื�นตามที�รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได้ 

บริษัทอาจขอเปลี�ยนแปลงทรัพย์ประกันที�วางไว้ได้ ทั งนี  ภายใต้บังคับวรรคหนึ�งและ

วรรคสอง 

มาตรา ๒๓ ให้บริษัทจัดสรรเบี ยประกันภัยไว้เป็นเงินสํารองประกันภัย สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยที�ยังมี

ความผูกพันอยู่ และเงินสํารองอื�นตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด  เงินสํารองตามวรรค

หนึ�งจะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สินอย่างอื�นก็ได้ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื�อนไข และสัดส่วนที�คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดให้บริษัทวางเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ไว้กับนายทะเบียน

เป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละยี�สิบห้าของเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ 

 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท บริษัทต้องดํารงไว้ซึ�ง

เงินกองทุนตลอดเวลาที�ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หนี สิน ภาระ

ผูกพัน หรือความเสี�ยงตามอัตราที�คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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หมวดที+ ๒ การควบคุมบริษัท 
 
มาตรา ๒๘ นอกจากการประกันชีวิต บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื�นใดได้เฉพาะที�คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด ในการนี คณะกรรมการจะกําหนดเงื�อนไขสําหรับการประกอบธุรกิจนั น  ๆให้

บริษัทปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๒๙ กรมธรร ม์ประกันภัยที'บริษัทออกให้แ ก่ผู้ เอาประกันภัยต้องเป็นไปตามแบบและ

ข้อความที'นายทะเบียนได้ให้ความเห ็นชอบ ทั งนี รวมทั งเอกสารประกอบหรือแนบท้าย

กรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

   แบบและข้อความที�นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามวรรคหนึ�ง  เมื�อ   

นายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื�อบริษัทร้องขอ นายทะเบียนจะสั�งให้แก้ไขเปลี�ยนแปลง

เพิ�มเติมหรือยกเลิกแบบหรือข้อความนั นบางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ 

ในกรณีที�บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่างไปจากแบบ หรือข้อความที�      

นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการชําระหนี ตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความที�บริษัทออกให้นั น  หรือตามแบบหรือข้อความที�นายทะเบียน

ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผิดที�

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี  

   ในกรณีที�บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้แบบหรือข้อความที�นายทะเบียนมิได้

ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทต้องรับผิด

ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั นเสียและให้บริษัทคืนเบี ย

ประกันภัยทั งสิ นที�ได้ชําระไว้แล้วแก่บริษัทก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิ

 ดังกล่าวนี ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผิดที� บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี  

 

มาตรา ๓๐ อัตราเบี�ยประกันภัยที'บริษัทกําหนด จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน 

  อัตราเบี ยประกันภัยที�นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื�อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือ

เมื�อบริษัทร้องขอ นายทะเบียนจะสั�งให้เปลี�ยนอัตรานั นเสียใหม่ก็ได้ การเปลี'ยนอ ัตราใหม่
ไม่มีผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที'ได้กําหนดอัตราเบี�ยประกันภัย ท ี'นาย
ทะเบียนได้ให้ความเหน็ชอบไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้บริษัทออกรมธร ร ม์ประกันภัย โดยระบุจํานวน เงินอ ันจะพ ึงใช้ ให้ เ ป็น
เงนิตรา ต่างประเทศแก่ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ร ับประโยชน์ 
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มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้บริษัทกระทําการดังต่อไปนี  
  (๑) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

(๒) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  (๓) ฝากเงินไว้ที�อื�นนอกจากที�ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 

  (๔) เก็บเงินสดไว้ที�อื�นนอกจากเก็บไว้ที�สํานักงานของบริษัท 
  (๕) จ่ายเงินหรือทรัพ ย์สินอ ื'นใดให้แ ก่กรรมการ ผู้ จ ัดการ  ที'ปรึกษา พนักงานหรือ

ลูกจ้างของบริษัท เพ ื'อ เ ป็นค่านายหน้าหรือ ค่าตอบแทนสําหรับหรือ เนื'องจาก
ธ ุรกิจหรือการกระทาํใดๆ  เว้นแต่เป็นการจ่ายบําเหน็จ เงนิเดือน โบนัส หรือเงิน
อย่างอ ื'นท ี'พ ึงจ่ายตามปกติ 

  (๖) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ ื'นใดให้แก่ตัวแทนประกันช ีวิตหรือนายหน้าประกันช ีวิต 
นอกจาก เงนิค่าจ้างหรือบําเหน็จที'พ ึงจ่ายตามปกติ 

(๘) จ่ ายเ งินหรือ ทรัพ ย์สิน อ ื'น ใด ล่วงห น้ าให้ แ ก่บุคคลใด เ ป็น ค่านายห น้ าห รือ
ค่าตอบแทน สําหรับงานที'จะทาํให้แก่บริษัท 

   (๘) จ่ายบําเหน็จให้แ ก่บุคคลที'ช่วยให้มีการท ําสัญญาประกันช ีวิต ซ ึ'งมิใช่ตัวแทน
ประกันช ีวิตหรือนายหน้าประกันช ีวิตของบริษัท 

  (๙) ซื อหรือมีไว้ซึ�งอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่ 

  (ก) เพื�อใช้เป็นสถานที�สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใช้เพื�อสวัสดิการของพนักงาน

หรือลูกจ้างของบริษัทตามสมควร 

  (ข) เพื�อใช้สําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื�นที�คณะกรรมการประกาศกําหนดตาม

มาตรา ๒๘  

  (ค) เป็นอสังหาริมทรัพย์ที�บริษัทได้มาจากการรับชําระหนี หรือจากการบังคับจํานองการ

ซื อหรือมีไว้ซึ�งอสังหาริมทรัพย์ตาม (ก) หรือ (ข) หรือการได้อสังหาริมทรัพย์มาจาก

การรับชําระหนี ตาม (ค) ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ในการ

อนุญาต นายทะเบียนจะกําหนดเงื�อนไขใด  ๆไว้ด้วยก็ได้ 

  (๑๐) ให้ประโยชน์เป็นพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

           นอกเหนือไปจากที�กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

  (๑๑) รับชําระเบี ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยลดลงตํ�ากว่าจํานวนที�ต้องชําระ 

  (๑๒) ตั�งหรือมอบหมายบุคคลอื'นนอกจากตัวแทนประกันช ีวิต นายหน้าประกันช ีวิต 
หรือ  พนักงานของบริษัทซ ึ'งมีห น้าที'เ ก ี'ยวกับการ รับ เงิน เ ป็นผู้ ร ับช ําร ะเบี�ย        
ประกันภัย 

 (๑๓) ออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีลายมือชื�อของกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริษัทและ

ไม่ได้ประทับตราของบริษัทตามที�ได้จดทะเบียนไว้ หรือไม่มีลายมือชื�อของผู้จัดการ

สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศตามที�ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตและไม่ได้ประทับตราของบริษัทนั นด้วย ถ้ามี 
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  (๑๔) โฆษณาจูงใจอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงเกี�ยวกับบริษัทหรือธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท 

  (๑๕) ตั งหรือมอบหมายบุคคลอื�นนอกจากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของบริษัทไปชักชวน

ชี ช่องหรือจัดการให้บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัททั งนี  เว้นแต่เป็นการกระทํา

ของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ�งกระทําการในนามบริษัท หรือ 

(๑๖) ขายหรือให้อสังหาริมทรัพย์ใด  ๆหรือสังหาริมทรัพย์ที�มีมูลค่ารวมกันสูงกว่าที�นายทะเบียน

กําหนดแก่กรรมการ หรือซื อทรัพย์สินจากกรรมการบริษัท ทั งนี  รวมถึงบุคคลที�

เกี�ยวข้องกับกรรมการบริษัทตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รับ

ความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 

มาตรา ๓๕ กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ�งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือที�ปรึกษาของบริษัทต้องเป็น

บุคคลซึ�งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ

ทํางานที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี  

(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

(๒) เคยต้องคําพิพากษาถึงที�สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ 

(๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการของบริษัทในช่วงเวลาที�

บริษัทนั นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจประกันวินาศภัย เว้นแต่เป็นผู้ซึ� งนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการแต่งตั งให้ดํารงตําแหน่งเช่นว่านั นในช่วงเวลาดังกล่าว 

(๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ�งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื�นที�ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื�อนไขที�คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๕)  ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ�งมีอํานาจในการจัดการของ

บริษัทตามมาตรา ๕๔ 

(๖) เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

(๗) เป็นข้าราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยซึ�งมีหน้าที�เกี�ยวกับการควบคุมบริษัท เว้นแต่กรณีของบริษัทที�

เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื�อช่วยเหลือการ

ดําเนินงานของบริษัทหรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั งตามมาตรา ๕๔  

(๘) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที�มีลักษณะที�แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 

หรือความรอบคอบเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั นจักต้องมีตามวิสัยและ

พฤติการณ์ 
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มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้บริษัทมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดทําการรับประกันชีวิตโดยใช้กรมธรรม์

ประกันภัยของบริษัท 

ห้ามมิให้บริษัทมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม

กรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั งหมดนอกจากการประกันต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้บริษัทประวิงการใช้เงนิแก่ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้ร ับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัย หรือประวิงการคืน เบี�ยประกันภัยที'ต้อ งจ่ายหรือคืน โดยไม่มีเหตุอ ัน
สมควร หรือ จ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริต 

   การกระทําหรือการปฏิบัติใด  ๆของบริษัทที�จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ�ง ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที�คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๒ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนตามมาตรา ๔๐ เฉพาะรายการที�ตนเกี�ยวข้องหรือ

จะขอให้บริษัทคัดสําเนารายการดังกล่าวโดยรับรองว่าถูกต้องด้วยก็ได้ ทั งนี  ต้องเสีย

ค่าบริการตามที�คณะกรรมการกําหนด 
 

มาตรา ๔๓ บริษัทต้องจัดทําและยื�นงบการเงินและรายงานเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการดังต่อไปนี  

(๑) งบการเงินรายไตรมาสที�ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว 

(๒) งบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที�ล่วงมาที�ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

(๓) รายงานประจําปีแสดงการดําเนินงานของบริษัท 

การจัดทําและยื�นงบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ�งให้เป็นไปตามแบบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไขและระยะเวลาที�คณะกรรมการประกาศกําหนด และผู้สอบบัญชี

ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 

สําหรับบริษัทที�เป็นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศนอกจากต้องดําเนินการ

ตามวรรคหนึ�งและวรรคสองแล้ว ต้องส่งรายงานประจําปีของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ

ที�ตนเป็นสาขาด้วย ภายในห้าเดือน นับแต่วันสิ นปีบัญชีของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ

นั น 
มาตรา ๔๘ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที'ม ีอ ํานาจตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

ของบริษัท และเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที�มี

อํานาจ 
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   (๑ )เ ข้ าไป ใน สํานัก งาน ข อ งบ ริษัท ใน ร ะห ว่าง เ วลาท ําก าร เพ ื'อ ท ร าบ
ข้อ เท ็จจริง ในการนี�ให้มีอ ํานาจเรียก เอกสารหรือหลักฐานอื'นๆ  จากกร รมการ
ผู้จ ัดการ ที'ปรึกษา พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและสอบถามบุคคลดังกล่าวได้ 

   (๒) เข้าไปในสถานที'ประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสถานที'ใดๆ  ที'ม ีเหตุอ ันควร
สงสัยว่ามีสมุดบัญชี เอกสาร  หรือตวงตรา หรือหลักฐานอื'นอ ัน เกี'ยวกับกิจการ
สินทรัพย์และหนี�ส ินของบริษัท เพ ื'อตรวจสอบหรือประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท 
ในระหว่างเวลาทาํการหรือในเวลาระหว่างพระอาทติย์ข ึ�นและพระอาทติย์ตก 

   (๓) สั�งให้บริษัทหรือผู้ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทส่งเอกสารหรือหลักฐานอื�น  ๆ

   (๔) เรียกบุคคลดังกล่าวใน (๑) หรือ (๓) มาให้ถ้อยคําหรือจะสั�งให้บุคคลดังกล่าว

  ยื�นคําชี แจงแสดงข้อเท็จจริงตามที�ต้องการก็ได้ 

   ในการปฏิบัติหน้าที�ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที�ตามวรรคหนึ�งให้ผู้ที�

  เกี�ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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หมวดที� ๓ การเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
 
มาตรา ๖๔ รัฐมนตรีมีอ ํานาจสั'งเพ ิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันช ีวิต เมื'อปรากฏแก่

รัฐมนตรีว่าบริษัท 

   (๑) มีหนี สินเกินกว่าทรัพย์สินหรือมีฐานะการเงินไม่มั�นคงอันอาจเกิดความเสียหาย

แก่ผู้เอาประกันหรือประชาชน 

   (๒) ฝ่ายฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  หรือกฎกระทรวง เงื�อนไขที�รัฐมนตรี

กําหนด หรือประกาศที�ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี  หรือไม่ปฏิบัติตาม

คําสั�งของรัฐมนตรี นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที�ซึ�งสั�งการตามพระราชบัญญัตินี  

  ทั งนี  ในเมื�ออาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 

 (๓) หยุดประกอบธุรกิจประกันช ีวิตโดยไม่มีเหตุอ ันสมควร 

 (๔) ประวิงการจ่ายเงินที'ต้องใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ จ่าย หรือคืน
ไปโดยไม่สุจริต 

 (๕) ถ้าประกอบธุรกิจประกันช ีวิตต่อไป จะทาํให้เกิดความเสียหายแก่ผู้  เอา
ประกันภัยหรือประชาชน 
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หมวดที+ ๔ นายหน้าประกันชีวิต 
 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดจะกระทําการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ต้องได้รับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน 

คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 

ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ให้ระบุด้วยว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด 
 

มาตรา ๗๑ นายหน้าประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทซึ�งมีหน้าที�เกี�ยวกับการรับเงินอาจรับเบี ยประกัน

ภายในนามของบริษัทได้ เมื�อได้รับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
 

มาตรา ๗๑/๒ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจจากบริษัททุกครังที�มีการ

รับเบี ยประกันภัยในนามของบริษัท 

นายหน้าประกันชีวิตต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครังที�มีการรับเบี ย

ประกันภัยในนามของบริษัท 
 

มาตรา ๗๒ บุคคลธรรมดาซึ�งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตได้ ต้องไม่เป็นตัวแทนประกัน

 ชีวิต หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด และให้นําความใน

มาตรา ๖๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๑) บรรลุนิติภาวะ 

(๒) ภูมิลําเนาในประเทศไทย 

(๓) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ 

(๔) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จําคุกในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ที�

กระทําโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๖) ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต 

(๗) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวัน

ขอรับใบอนุญาต 

(๘) ได้รับการศึกษาวิชาประกันจากสถาบันการศึกษาที�คณะกรรมการประกาศ

กําหนดหรือสอบความรู้เกี�ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที�

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

  นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตได้เมื�อ 

   (๑) นิติบุคคลนั นมีสํานักงานในประเทศไทย 

   (๒) กิจการดังกล่าวอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั น 
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  (๓) นิติบุคคลนั นมีพนักงานหรือลูกจ้างที�ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ตามพระราชบัญญัตินี เป็นผู้ทําการแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ 

 (๔) นิติบุคคลนั นต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตใน

ระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 

มาตรา ๗๓ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ�งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๒ ประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ให้ยื�นคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 

การออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื�อนไขที�คณะกรรมการกําหนด 

   คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามมาตรานี  ให้ทําตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 
 

มาตรา ๗๔ นายหน้าประกันชีวิตต้องมีสํานักงานตามที�ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า

ประกันชีวิต ในกรณีย้ายสํานักงาน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นหนังสือภายในห้าวันนับแต่

วันที�ย้าย 
 

มาตรา ๗๕ ให้นายหน้าประกันชีวิตจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชีและเอกสารเกี�ยวกับธุรกิจของตนตาม

แบบและรายการที�คณะกรรมการกําหนด 

เมื�อมีเหตุจะต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารตามวรรคหนึ�ง ให้

นายหน้าประกันชีวิตลงรายการเกี�ยวกับเหตุนั นในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเช่น

ว่านั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที�มีเหตุจะต้องลงรายการนั น 
 

มาตรา ๗๖ ให้นายหน้าประกันชีวิตเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี�ยวกับธุรกิจของตน

รวมทั งเอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไว้ที�สํานักงานของตนไม่น้อยกว่า

ห้าปีนับแต่วันลงรายการครังสุดท้ายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั น 
 

มาตรา ๗๗ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันช ีวิตให้มีอายุหนึ'งปี นับแต่วันที�ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับ

ใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื'นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
นายทะเบียน ภายในกําหนด สองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ�นอายุ โดยผู้ ขอ ต่ออายุ
ใบอ นุญาต ต้อ งมีห นั งสือ รั บ ร อ ง ว่าผ่ าน การ ฝึกอ บร ม เพ ิ'ม เ ติมจากสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรและวิธ ีการที'ส ํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 

 ถ้าผู้ ไ ด้ รับใบอนุญาตตามวร รคหนึ'งไ ด้ ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคร าว
ติดต่อกันแล้ว และได้ยื'นคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที'ออกให้ต่อไปมีอายุ
ครั�งละห้าปี 
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มาตรา ๗๘ นายหน้าประกันชีวิตผู้ใด ได้รับแต่งตั งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างใน
บริษัทใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตของผู้นั นสิ นสุดลง 

 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที�บริษัทได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนั นแล้วก็ดี  หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกันชีวิตเพื�อส่งมอบแก่ผู้    เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั นก็ดี ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เอา
ประกันภัยรายนั นได้ชําระเบี ยประกันภัยแก่บริษัทแล้ว 

 

มาตรา ๘๐ เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติของนายหน้าประกันชีวิต นายทะเบียนและ
 พนักงานเจ้าหน้าที�มีอํานาจเรียกให้นายหน้าประกันชีวิต มาให้ถ้อยคําหรือสั�งให้ส่งสมุด
 ทะเบียน สมุดบัญชี หรือเอกสารใด  ๆหรือให้ส่งรายงานตามแบบและรายการที�นายทะเบียน
กําหนด  เพื�อตรวจสอบหรือจะเข้าไปในสํานักงานของบุคคลดังกล่าวในเวลาระหว่าง       พระ
อาทิตย์ขึ นและพระอาทิตย์ตกเพื�อตรวจสอบดังกล่าวก็ได้ ในการนี นายหน้าประกันชีวิตต้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา ๘๑ นายทะเบียนมีอ ํานาจสั'งเพ ิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันช ีวิต เมื�อปรากฏแก่
นายทะเบียนว่านายหน้าประกันชีวิต 

   (๑) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื'อนไขที'นายทะเบียน

หรือคณะกรรมการประกาศกําหนด 

   (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๒ แล้วแต่กรณี 
(๔)  ดําเนินงานทาํให้เกิดหรืออาจทาํให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย 

ผู้ร ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือประชาชน 

 เมื�อนายทะเบียนสั�งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ�งแล้ว   ให้แจ้งคําสั�งนั นไปยังผู้ถูกสั�งเพิก
ถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๘๒ ผู้ถูกสั�งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๘๑   มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน สิบ
ห้าวันนับแต่วันที�ได้ทราบคําสั�ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที�สุด 

 

มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน แนะนํา หรือกระทําด้วยประการใด  ๆเพื�อให้บุคคลทําสัญญาประกันภัย
กับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต่างประเทศหรือกับบุคคลใด  ๆนอกจากผู้ที�ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี  

ความในวรรคหนึ�ง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที�นายหน้าประกันชีวิตซึ�งได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนให้ทําการชี ช่องหรือจัดการให้ผู้ที�ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี ทําสัญญาประกันต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตใน
ต่างประเทศ 
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หมวด ๕   กองทุนประกันชีวิต 
 

มาตรา ๘๔ ให้จัดตั�งกองทุนข ึ�นเรียกว่า “กองทุนประกันช ีวิต” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์

เพื�อคุ้มครองเจ้าหนี ซึ�งมีสิทธิได้รับชําระหนี ที�เกิดจาการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื�อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั�นคงและ

เสถียรภาพ  

  กองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 

มาตรา ๘๕ บริษัทใดไม่นําเงินส่งเข้ากองทุนให้ถูกต้องตามมาตรา ๕๒ ต้องเสียเงินเพิ�มในอัตราร้อยละสอง

ต่อเดือนของเงินที�ไม่ได้นําส่งดังกล่าว 
 

มาตรา ๘๖ ให้กองทุนประกอบด้วย 

(๑) เงินและทรัพย์สินที�ได้รับโอนมาจากกองทุนเพื�อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของ 

      สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  (๒) เงินที�ได้รับตามมาตรา ๕๒ 

  (๓) เงินที�ได้รับตามมาตรา ๘๕/๓ 

  (๔) เงินเพิ�มที�ได้รับตามมาตรา ๘๕/๔ 

(๕) เงินค่าปรับตามมาตรา ๑๑๗ หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ 

      ดําเนินงานแล้ว 

  (๖) เงินหรือทรัพย์สินอื�นที�มีผู้มอบให้ 

  (๗) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

  (๘) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
 

มาตรา ๘๗ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ�งซึ�งคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั ง 

การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการกําหนดเงื�อนไขในการทดลอง

ปฏิบัติงานหรือการทํางานในหน้าที�ผู้จัดการ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที�คณะกรรมการ

บริหารกองทุนกําหนด โดยให้มีอายุการจ้างครางละไม่เกินสี�ปี และเมื�อครบกําหนดอายุ

สัญญาจ้างแล้วคณะกรรมการบริหารกองทุนจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้ แต่จะดํารง

ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

 การทําสัญญาจ้างผู้จัดการให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาในนาม

ของกองทุน ให้ผู้จัดการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และอื�น  ๆตามที�คณะกรรมการบริหาร

กองทุนกําหนด 
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หมวด ๖ บทกาํหนดโทษ 
 

มาตรา ๙๒ นายหน้าประกันชีวิตผู้ใดใช้ชื�อหรือคําแสดงชื�อในธุรกิจฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข

ที�นายทะเบียนประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ�งปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ�งแสนบาท หรือทั งจําและปรับ 

 

มาตารา ๙๓ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา 

๓๖ มาตรา ๓๗ (ประวิงการใช้เงิน) มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือไม่วางเงินสํารองประกันภัย

ตามมาตรา ๒๔ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที�คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา 

๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และถ้าเป็นกรณีการกระทําความผิดต่อเนื�อง ให้

ปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๘ วรรคหนึ�ง (ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการเป็นนายหน้าประกันชีวิต เว้นแต่

จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

หา้หมื�นบาท หรือทั งจําทั งปรับ 

 

มาตรา ๑๐๖ นายหน้าประกันชีวิตผู้ใดรับเบี ยประกันโดยไม่ได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือจากบริษัทตาม

มาตรา ๗๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ

ทั งจําและปรับ 

 

มาตรา ๑๐๖/๒ นายหน้าประกันชีวิตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑/๒ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื�นบาท  
 ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ�ง  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื�นบาท หรือทั งจําและปรับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือสอบนายหน้าประกนัชีวิต          บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต 

93

      อัตราค่าธรรมเนียม 
 

- คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต        ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต      ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

-  ใบอนุญาตให้เปิดสาขาของบริษัท              ๖,๐๐๐ บาท 

-  การอนุญาตให้ย้ายสํานักงานใหญ่หรือสาขา      ๕๐๐ บาท 

- ค่าสมัครสอบความรู้เพื�อขอรับใบอนุญาต เป็นนายหน้าประกันชีวิต   ๒๐๐ บาท 

- ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต           ๑๐,๐๐๐ บาท 

- ใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันชีวิต     ๓๐๐ บาท 

- คําขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย     ๔๐๐ บาท 

- ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย            ๑๕,๐๐๐ บาท 

- ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด        ๒๐๐ บาท 

- ค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับการประกอบธุรกิจ ประกันชีวิต           ๒๐,๐๐๐ บาท 

- การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคล เป็นนายหน้าประกันชีวิต ประเภท ๑ ปี        ๕,๐๐๐ บาท 

- การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคล เป็นนายหน้าประกันชีวิต ประเภท ๕ ปี     ๒๐,๐๐๐ บาท 

- การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดา เป็นนายหน้าประกันชีวิต ประเภท ๑ ปี  ๒๐๐ บาท 

- การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดา เป็นนายหน้าประกันชีวิต ประเภท ๕ ปี  ๘๐๐ บาท 

- การให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย             ๙,๐๐๐ บาท 

- การขอตรวจดูเอกสาร             ครังละ ๓๐ บาท 

- การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร          หน้าละ ๕๐ บาท 
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พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 
 

1. “นายหน้าประกนัชีวิต”  ตาม พ.ร.บ.ประกนัชีวิต ฯ หมายถึง 
ก. (...) ผู้ซึ,งชี -ช่องหรือจดัการให้บคุคลทําสญัญาประกนัชวีิตกบับริษัท โดยกระทําเพื,อบาํเหน็จเนื,องจากการนั -น  
ข. (...) ผู้ซึ,งบริษัทมอบหมายให้ทําการชกัชวนให้บคุคลทําสญัญาประกนัชีวติกบับริษัท 
ค. (...) ผู้ซึ,งจดัการให้บคุคลทําสญัญาประกนัชวีิตกบับริษัท 
ง. (...) ผู้ชี -ช่องให้บคุคลทาํสญัญาประกนัชีวติกบับริษัท 

2. อธิบดีกรมการประกนัภยัหรือผู้ซึ,งอธิบดีกรมการประกนัภยัมอบหมาย ตาม พ.ร.บ. ประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 
หมายถึงใคร 

ก.    (...) ผู้ รักษาการตาม พ.ร.บ. 
ข.    (...) นายทะเบียน 
ค.    (...) ไม่มีข้อใดถกู 
ง.    (...) ถกูทั -งข้อ ก. และ ข้อ ข. 

3. นายทะเบยีน หมายถึง 
ก. (...) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    
ข. (...) ผู้ซึ!งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
ค. (...) ถกูทั -งข้อ ก. และข้อ ข. 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

4. พระราชบญัญัติประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 เป็นกฎหมายที,ตราขึ -นไว้เพื,อวตัถปุระสงค์ในการควบคมุ 
 ก.   (...) บริษัทที,ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกจิประกนัชวีิต 
 ข.   (...) สาขาของบริษัทประกนัชีวิต 
 ค.   (...) ตวัแทนประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัชีวติ 
 ง.   (...) ถกูทกุข้อ 
5.นายหน้าประกนัชวีิต หมายความวา่ 

ก. (...) ผู้ชี -ช่องหรือจดัการให้บคุคลทําสญัญาประกนัชีวิตดบับริษัทโดยกระทาํเพื,อบําเหน็จเนื,องจากการนั -น 
ข. (...) ผู้ซึ,งบริษัทมอบหมายให้ทําการชกัชวนให้บคุคลทําสญัญาประกนัชีวติกบับริษัท 
ค. (...) ผู้ที,ชกัชวนให้บคุคลทําสญัญาประกนัชวีิตกบับริษัทประกนัชวีติ 
ง. (...) ถกูทกุข้อ 
 
 
 
 
 

 
เฉลยข้อสอบ  :   1. ก. 2. ข. 3. ค. 4. ง. 5. ก.  
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6. ผู้ ชี -ช่องหรือจดัการให้บคุคลทําสญัญาประกนัชวิีตกบับริษัท  โดยกระทําเพื,อบําเหน็จเนื,องจากการนั -นหมายถงึบคุคลใด 
ก. (...) ตวัแทนประกนัชีวติ 
ข. (...) นายหน้าประกนัชวีิต 
ค. (...) พนกังานประกนัชวีิต 
ง. (...) ผู้จดัการหนว่ยประกนัชีวติ 

7. ผู้ รักษาการ ตามพระราชบญัญัติประกนัชวีิต พ.ศ. 2535  แก้ไข ฯ 2551 เป็นใคร 
ก.    (...) นายทะเบียน  
ข.    (...)เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ค.    (...) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  
ง.    (...) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 

บริษัท 
 

8. สาขาของบริษัทประกนัชีวิต หมายถึง 
 ก.   (...) สํานกังานที,แยกออกจากสํานกังานใหญ่ของบริษัท ไมว่่าจะเรียกชื,ออย่างใด โดยไม่จําเป็นต้องได้รับค่าใช้จ่าย 

             จากบริษัท 
 ข.   (...) สํานกังานที,แยกออกจากสํานกังานใหญ่ของบริษัทไม่ว่าจะเรียกชื,ออยา่งใด และได้รับเงินค่าใช้จา่ยจากบริษัท 

            ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ค.   (...) สํานกังานที,แยกออกจากสํานกังานใหญ่ของบริษัทไม่ว่าจะเรียกชื,ออยา่งใด และได้รับเงินค่าใช้จา่ยจากบริษัท 

            หรือไม่ก็ตาม 
 ง.   (...) ไม่มีข้อใดถกู 
9. บริษัทประกนัชีวิตต้องจดัสรรเบี -ยประกนัภยัไว้เป็นเงินสํารองประกนัภยัสําหรับกรมธรรม์ที,ยงัมคีวามผกูพนัอยู่ หรือไม่ 
 ก.   (...) ไม่ต้องวางเงินสํารอง ถ้ามีการวางหลกัทรัพย์ประกนัไว้ 
 ข.   (...) ไม่ต้องวางเงินสํารอง 
 ค.   (...) ต้องวางเงินสํารองไว้กับนายทะเบียนเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละยี,สิบห้าของเงินสํารองประกันภัยที,บริษัทต้อง 

จดัสรรไว้ 
 ง.   (...) ต้องวางเงินสํารองไว้กบักระทรวงการคลงั 
10. การวางหลกัทรัพย์ในการประกอบธุรกิจประกนัชีวตินั -น เพื,อวตัถปุระสงคใ์ด 
 ก.   (...) ให้รัฐบาลยืมไปใช้เป็นหนี -ค่าภาษีอากร 
 ข.   (...) ให้เจ้าหนี -ของบริษัทไปใช้หนี -เมื,อมีหนี -สิน 
 ค.   (...) เป็นหลกัประกนัแก่ผู้ เอาประกนัภยั หรือผู้ รับประโยชน์ในอนัที,จะได้รับชําระหนี -ก่อนเจ้าหนี -อื,น 
 ง.   (...) ไว้จ่ายคืนผู้ ถือหุ้นของบริษัทก่อนใครอื,น เมื,อผู้ ถือหุ้นของบริษัทร้องขอ 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   6. ข. 7. ค. 8. ข. 9. ค. 10. ค.  
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11. บริษัทต้องดาํรงไว้ซึ,งเงินกองทนุตลอดเวลาที,ประกอบธุรกจิประกนัชีวติเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสองของเงินสํารอง  
        แต่ทั -งนี -ต้องไม่ตํ,ากวา่ 
 ก.   (...) ห้าสิบล้านบาท 

ข.   (...) หกสิบล้านบาท 
ค.   (...) เจ็ดสิบล้านบาท 
ง.   (...) แปดสิบล้านบาท 

12. บริษัทที,ประกอบธุรกจิประกนัชีวิตได้จะต้องได้รับอนญุาตจาก 
 ก.   (...) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ข.   (...) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั โดยอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรี 
 ค.   (...) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ง.   (...) นายทะเบียน 
13. บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดสาขาจะต้องได้รับใบอนญุาตจาก 
 ก.   (...) ปลดักระทรวงการคลงั 
 ข.   (...) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ค.   (...) นายทะเบียน 
 ง.   (...) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
14. บริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศจะตั -งสาขาเพื,อประกอบธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทยได้หรือไม่ 
 ก.   (...) ได้ โดยไม่ต้องขออนญุาต 
 ข.   (...) ได้ โดยต้องได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัโดยอนมุติัคณะรัฐมนตรี 
 ค.   (...) ได้ โดยต้องได้รับอนญุาตจากปลดักระทรวงพาณิชย์ 
 ง.   (...) ไม่ได้ 
15. ผู้ใดกระทาํการเป็นผู้ รับประกนัภยั โดยมิได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัชีวติตามพระราชบญัญัติประกนัชวิีตหรือไม ่
 ก.   (...) ได้ ถ้าต่อมาผู้นั -นได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต ภายหลงั 
 ข.   (...) ได้ ถ้าต่อมาภายใน 1 ปี ผู้นั -นได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
 ค.   (...) ไม่ได้ เพราะพระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 บญัญัติห้ามไว้ 
 ง.   (...) ไม่มีข้อใดถกู 
16. ผู้ใดใช้ชื,อหรือคําแสดงชื,อในธุรกิจวา่ “ ประกนัชวีิต ” หรือคาํอื,นใดมคีวามหมายเช่นเดียวกนันี -ได้ 

ก. (...) บริษัทประกนัชวีิต ตาม พระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 
ข. (...) สมาคมที,มีสมาชิกส่วนมากเป็นตวัแทนประกนัชวีิตหรือนายหน้าประกนัชวีิต 
ค. (...) ตวัแทนประกนัชีวติหรือนายหน้าประกนัชวิีต ที,ใช้เพื,อเป็นคําแสดงชื,อในธุรกิจเป็นตวัแทนประกนัชีวติหรือ   
              นายหน้าประกนัชวิีต 
ง. (...) ถกูทกุข้อ 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   11. ก. 12. ข. 13. ค. 14. ข. 15. ค. 16. ง.  
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การควบคุมบริษัท 
 
 

17. กรมธรรม์ประกนัภยั รวมทั -งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภยั ที,บริษัทออกให้แก่ผู้ เอาประกันภยั ต้องได้รับ 
      ความเห็นชอบจากผู้ใด 
 ก.   (...) นายทะเบียน 
 ข.   (...) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ค.   (...) ปลดักระทรวงการคลงั 
 ง.   (...) ถกูทั -งข้อ ก. และข้อ ค. 
18. อตัราเบี -ยประกนัชีวิตที,บริษัทกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบหรือไม่ 
 ก.   (...) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 ข.   (...) ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ สามารถกําหนดได้เอง 
 ค.   (...) จะขอความเห็นชอบหรือไม่ก็ตาม 
 ง.   (...) ไม่มีข้อใดถกู 
19. อตัราเบี -ยประกันภยัที,นายทะเบียนได้สั,งแก้ไขเปลี,ยนแปลงใหม่ จะมีผลกระทบกระเทือนต่ออตัราเบี -ยประกันภยัเดิมที,นายทะเบียน

ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วหรือไม่ 
 ก.   (...) ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่ออตัราเบี -ยประกนัภยัที,นายทะเบียนได้เห็นชอบไว้ก่อนแล้ว 
 ข.   (...) มีผลกระทบกระเทือนคือ ต้องใช้อตัราใหมต่ามที,ได้แก้ไขเปลี,ยนแปลง 
 ค.   (...) ถกูทั -งข้อ ก. และ ข. 
 ง.   (...) ผิดทั -งข้อ ก. และ ข. 
20. บริษัทประกนัชีวิตจะออกกรมธรรม์ประกนัภยัโดยระบจุํานวนเงินอนัพึงใช้ให้เป็นเงินตราตา่งประเทศแก่ผู้ เอาประกนัภยัหรือ 
      ผู้รับประโยชน์ได้หรือไม่ 
 ก.   (...) ได้ ถ้าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 ข.   (...) ไม่ได้ เพราะพระราชบญัญัติประกนัชวีิต พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 ห้ามไว้ 
 ค.   (...) ได้ ถ้าได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 
 ง.   (...) ได้ ถ้าได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
21. บริษัทประกนัชีวิตที,ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามพระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 จะประกอบ 
      ธุรกิจประกันวินาศภยัด้วย โดยมิได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัได้หรือไม่ 
 ก.   (...) ได้ เพราะได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกจิประกนัชีวิตแล้ว 
 ข.   (...) ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ 
 ค.   (...) ได้ แต่ต้องได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตมาแล้วไม่ตํ,ากวา่ 5 ปี 
 ง.   (...) ถกูทั -งข้อ ก. และข้อ ค. 
 
 
 

 
เฉลยข้อสอบ  :   17. ก. 18. ก. 19. ก. 20. ข. 21. ข.  
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22. บริษัทประกนัชีวิตจะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื,นใดล่วงหน้าให้แก่บคุคลใดเป็นคา่นายหน้าหรือค่าตอบแทนสําหรับงานที,จะทํา 
      ให้แก่บริษัทได้หรือไม่ 
 ก.   (...) ไม่ได้ เพราะ พระราชบญัญัติประกนัชวีิตห้ามไว้ 
 ข.   (...) ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 ค.   (...) ได้ เพราะ พระราชบญัญัติประกนัชวีิตไม่ได้ห้ามไว้ 
 ง.   (...) ได้ เพราะ นายทะเบยีนอนญุาต 
23. นายหน้าประกนัชวีิต ตวัแทนประกนัชีวติ หรือพนกังานของบริษัทที,มีหน้าที,เกี,ยวกบัการรับเงินอาจรับเบี -ยประกนัในนาม 
       ของบริษัทได้เมื,อได้รับมอบอํานาจเป็นหนงัสือจาก 

ก. (...) อธิบดี 
ข. (...) นายทะเบียน 
ค. (...) บริษัท 
ง. (...) ถกูทกุข้อ 

24. นายหน้าประกนัชวีิต สามารถรับชําระเบี -ยประกนัภยัในนามบริษัทได้ เมื,อใด 
ก. (...) เมื,อได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชวีิต 
ข. (...) เมื,อมคีณุสมบติัเป็นนายหน้าประกนัชีวิตครบถ้วน 
ค. (...) เมื,อได้รับมอบอาํนาจเป็นหนงัสือจากบริษัท 
ง. (...) เมื,อได้รับการบรรจเุป็นพนกังานบริษัทแล้ว 

25. บริษัทประกนัชีวิตต้องจดัส่งรายงานประจําปีแสดงฐานะการเงนิและกิจการของบริษัทสําหรับรอบปีปฏิทินที,ล่วงมาแล้วต่อ 
      นายทะเบียนตามแบบและรายงานที,นายทะเบียนกําหนดภายในระยะเวลาเท่าใด 
 ก.   (...) 2 เดือน นบัแต่วนัสิ -นปีปฏิทิน 

ข.   (...) 3 เดือน นบัแต่วนัสิ -นปีปฏิทิน 
ค.   (...) 5 เดือน นบัแต่วนัสิ -นปีปฏิทิน 
ง.   (...) 6 เดือน นบัแต่วนัสิ -นปีปฏิทิน 

26. ข้อใดที, พระราชบญัญัติประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 ห้ามมใิห้บริษัทกระทําการใดตอ่ไปนี - 
ก.   (...) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื,นใดให้แก่ตวัแทนประกนัชวีิตหรือนายหน้าประกนัชีวตินอกจากเงินค่าจ้างหรือ     
             บําเหน็จที,พึงจ่ายตามปกต ิ

 ข.   (...) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื,นใดล่วงหน้าให้แก่บคุคลใด เป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนสําหรับงานที,ทําให้แก ่
             บริษัท 
ค.   (...) จ่ายบําเหน็จให้แก่บคุคลที,ช่วยให้มีการทําสญัญาประกนัชีวิต ซึ,งมใิชต่วัแทนประกนัชีวติหรือนายหน้าประกนั 
             ชีวิตของบริษัท 
ง.   (...) ถกูทกุข้อ  

 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   22. ก. 23. ค. 24. ค. 25. ค. 26. ง.  
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27. บริษัทจะตั -งหรือมอบหมายให้บคุคลใดบ้าง เป็นผู้รับชาํระเบี -ยประกนัภยัแทนบริษัท 
ก. (...) ตวัแทนประกนัชีวติของบริษัท 
ข. (...) นายหน้าประกนัชวีิต 
ค. (...) พนกังานของบริษัทที,ทาํหน้าที,เกี,ยวกบัการรับเงิน 
ง. (...) ถกูทกุข้อ 

28. นายทะเบียน และพนกังานเจ้าหน้าที, ตามพระราชบญัญัติประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 มีอาํนาจตรวจสอบกิจการ
และฐานะของบริษัท ได้โดย 

 ก.   (...) เข้าไปในสํานกังานของบริษัทในระหวา่งเวลาทําการ 
 ข.   (...) สั,งให้บริษัทหรือผู้ เกี,ยวข้องกบัธุรกจิประกนัชวีิตของบริษัทส่งเอกสารหรือหลกัฐานอื,น 
 ค.   (...) เรียกให้บคุคลที,เกี,ยวข้องกบัธุรกจิประกนัชวีิตของบริษัทมาให้ถ้อยคาํหรือคาํชี -แจงแสดงข้อเท็จจริงตามที, 
                           ต้องการได้ 
 ง.   (...) ถกูทกุข้อ 
29. เพื,อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบตัิของนายหน้าประกนัชีวิต นายทะเบยีนและพนกังานเจ้าหน้าที,มีอํานาจเข้าไป 
        ตรวจสอบปรือเข้าไปในสํานกังานของนายหน้าประกนัชีวติดงันี - 

ก. (...) ในระหวา่งเวลา 8.30-16.40 น. 
ข. (...) ในระหวา่งเวลาทําการ 
ค. (...) ในระหวา่งพระอาทิตย์ขึ -นและพระอาทิตย์ตก 
ง. (...) ในเวลาใดๆก็ได้ 

 

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธ ุรกิจประกันชีวิต 
 

30. รัฐมนตรีมีอํานาจสั,งเพิกถอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตเมื,อปรากฏวา่ บริษัทประกนัชีวิตกระทําการใด 
 ก.   (...) ประกอบธุรกิจประกนัชวีติต่อไปจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกนัหรือประชาชน 
 ข.   (...) หยดุประกอบธุรกิจประกนัชีวติโดยไม่มเีหตอุนัสมควร 
 ค.   (...) ประวิงการจ่ายเงินที,ต้องใช้ตามกรมธรรม์ประกันภยัหรือประวิงการคืนเบี -ยประกนัภยัที,ต้องจ่ายหรือคืน โดย 

             ไม่มีเหตอุนัสมควร หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สจุริต 
ง.   (...) ถกูทกุข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   27. ง. 28. ง. 29. ค. 30. ง.  
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นายหน้าประกันช ีวิต 
 

31. บคุคลประเภทใดบ้างที,อาจขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตได้ 
ก. (...) บคุคลธรรมดา 
ข. (...) นิติบคุคล 
ค. (...) ได้ทั -งบคุคลธรรมดาและนิตบิุคคล 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

32. บคุคลธรรมดาขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชวีิตได้หรือไม่ 
ก. (...) ได้ ต้องไม่เป็นตวัแทนประกนัชีวิต  หรือเป็นกรรมการ ผู้จดัการ พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 
ข. (...) ได้ เพราะพระราชบญัญัติประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 มิได้ห้ามไว้ 
ค. (...) ไม่ได้ เพราะพระราชบญัญัติประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 ห้ามไว้ 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

33. บคุคลธรรมดาซึ,งจะขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชวิีตได้ต้องไม่เป็น 
ก. (...) ตวัแทนประกนัชีวติ 
ข. (...) กรรมการ ผู้จดัการ พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทใด 
ค. (...) ถกูทั -งข้อ ก.  และข้อ  ข. 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

34. นายแดงได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต    ต่อมานายแดงได้สอบความรู้เพื,อขอรับใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกัน
ชีวิตได้อีก ดงันั -นนายแดงจะมีสิทธิJยื,นคําขอรับใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตได้อีกหรือไม่ 

ก. (...) เมื,อกฎหมายไม่ได้บญัญัติห้ามไว้กย็่อมมีสิทธิขอรับใบอนญุาตเป็นตวัแทนได้อีก 
ข. (...) ได้ 
ค. (...) ไม่ได้ 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

35. พระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 ได้กําหนดคณุสมบติัในเรื,องอายขุองผู้ขอรับใบอนญุาตเป็นตวัแทน
ประกนัชีวติและนายหน้าประกนัชีวิตไว้ดงันี - 

ก. (...) มีอาย ุ17 ปี บริบูรณ์ 
ข. (...) มีอาย ุ20 ปี บริบูรณ์ 
ค. (...) บรรลนุิติภาวะ 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

36. การออกใบอนญุาตให้นิติบคุคลเป็นนายหน้าประกนัชวีิตเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื,อนไขที,ผู้ใดกําหนด 
ก. (...) นายทะเบียน 
ข. (...) อธิบดี 
ค. (...) ปลดักระทรวงการคลงั 
ง. (...) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 

เฉลยข้อสอบ  :   31. ค. 32. ก. 33. ค. 34. ค. 35. ค. 36. ก.  
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37. นิติบคุคลอาจขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตได้เมื,อใด 
ก. (...) มีสํานกังานในประเทศไทย และกิจการดงักล่าวอยู่ในขอบวตัถปุระสงค์ของนิติบคุคลนั -น 
ข. (...) มีพนกังานหรือลกูจ้างที,ได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตตามพระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 

แก้ไข ฯ 2551  ทําการแทนนิติบคุคลดงักล่าว 
ค. (...) ต้องไม่เคยถกูเพกิถอนใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชวีิตในระยะเวลาสามปีก่อนวนัขอรับใบอนญุาต 
ง. (...) ถกูทกุข้อ 

38. นิติบคุคลอาจขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตได้เมื,อ 
ก. (...) มีสํานกังานใหญ่ในประเทศไทย 
ข. (...) กิจการดงักล่าวอยู่ในขอบวตัถปุระสงค์ของนิติบคุคลนั -น 
ค. (...) นิติบคุคลนั -นมีพนกังานหรือลกูจ้างที,ได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชวีิต 
ง. (...) ถกูทกุข้อ 

39. คณุสมบติัข้อใดที,อาจทําให้นติิบคุคลขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชวิีตได้ 
ก. (...) พนกังานไมม่ีใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติ 
ข. (...) มีสํานกังานใหญ่อยู่ในประเทศลาว 
ค. (...) เคยถกูเพกิถอนใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

40.ผู้มีอํานาจออกใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกันชีวติ คือ 
ก. (...) นายทะเบียน 
ข. (...) อธิบดี 
ค. (...) ปลดักระทรวงการคลงั 
ง. (...) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

41. ผู้ที,จะทําการเป็นนายหน้าประกนัชีวติ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติจาก 
ก. (...) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข. (...) ปลดักระทรวงการคลงั 
ค. (...) อธิบดี 
ง. (...) นายทะเบียน 

42. นายหน้าประกนัชวีิตผู้ใด ได้รับแต่งตั -งเป็นกรรมการ ผู้จดัการ พนกังาน หรือลกูจ้างในบริษัทใด ดงันี -จะมีผลกระทบต่อ 
       ใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติอย่างไร 

ก. (...) ใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติของผู้นั -นสิ -นสดุลง 
ข. (...) เป็นเหตใุห้ไม่อาจต่ออายเุป็นนายหน้าประกนัชีวติได้อีก 
ค. (...) เป็นเหตใุห้นายทะเบียนมีอํานาจเพกิถอนใบอนญุาต 
ง. (...) ไม่มีผลกระทบต่อใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชวีิต 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   37. ง. 38. ง. 39. ค. 40. ก. 41. ง. 42. ก.  
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43. กรณีใดไม่ทําให้ใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติสิ -นสดุลง 
ก. (...) ถกูเพกิถอนใบอนญุาต 
ข. (...) ใบอนญุาตสิ -นอาย ุ
ค. (...) นายหน้าประกนัชวีิตได้รับการแต่งตั -งให้เป็นกรรมการผู้จดัการ พนกังานหรือลกูจ้างในบริษัทประกนัชีวติใด 
ง.     (...) ไม่มีข้อใดถกู 

44. ผู้ที,ได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชวีิต จะต้องมีสํานกังานของตนเองหรือไม ่
ก. (...) ต้องมีสํานกังาน 
ข. (...) มีหรือไม่มีก็ได้ 
ค. (...) ไม่ต้องมีสํานกังาน 
ง. (...) กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ 

45. นายแดงเป็นนายหน้าประกนัชีวิต  และมีสํานกังานตั -งอยู่ที,เขตบางเขน หากจะย้ายสํานกังานจากที,เดิมไปอยู่ที,ใหม่ นายแดง
จะต้องทําอย่างไร 

ก. (...) ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นหนงัสือ 
ข. (...) ต้องแจ้งย้ายต่อเขตที,จะไปอยู่ใหม ่
ค. (...) ไม่ต้องแจ้งใครทั -งสิ -น 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

46. นายหน้าประกนัชวีิตที,จะย้ายสํานกังานต้องแจ้งแก่นายทะเบยีนเป็นหนงัสือภายในกี,วนั 
ก. (...) 5 วนั 
ข. (...) 7 วนั 
ค. (...) 10 วนั 
ง. (...) 15 วนั 

47. กรณีที,นายหน้าประกนัชีวิต จะย้ายสํานกังาน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นหนงัสือ ภายในกี,วนันบัแต่วนัที,ย้าย 
ก. (...) 5 วนั 
ข. (...) 7 วนั 
ค. (...) 10 วนั 
ง. (...) 15 วนั  

48. กรณีนายหน้าประกนัชีวติประสงค์จะย้ายสํานกังาน จะต้องย้ายภายในกี,วนันบัตั -งแต่วนัที,ย้าย 
ก. (...) 3 วนั 
ข. (...) 5 วนั 
ค. (...) 7 วนั 
ง. (...) 15 วนั 

 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   43. ง. 44. ก. 45. ก. 46.ก. 47. ก.  
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49. นายหน้าประกนัชวีิตต้องจดัทําสมดุทะเบยีน สมดุบญัชีและเอกสารเกี,ยวกบัธุรกิจของตน หรือไม่ 
ก. (...) ไม่ต้องจดัทํา พระราชบญัญัติประกันชวีิต พ.ศ. 2535 กําหนด เฉพาะบริษัทประกนัชีวิตเท่านั -นที,จะต้องจดัทาํ 
ข. (...) ต้องจดัทํา ตามแบบและรายการที,นายทะเบียนกําหนด 
ค. (...) ต้องจดัทํา ภายใน 7 วนันบัตั -งแต่วนัที,มีเหตจุะต้องลงรายการนั -น 
ง. (...) ถกูทั -งข้อ ข.และข้อ ค. 

50. นายหน้าประกนัชวีิตต้องจดัทําสมดุทะเบยีน สมดุบญัชี และเอกสารเกี,ยวกบัธุรกิจนายหน้าประกนัชีวติหรือไม ่
ก. (...) ต้องจดัทํา 
ข. (...) ไม่ต้องจดัทํา 
ค. (...) จะจดัทําหรือไม่ก็ได้ 
ง. (...) ไม่มีข้อใดถกู 

51. สมดุทะเบียน สมดุบญัชี และเอกสารเกี,ยวกบัธุรกจิประกนัชวีติต้องเป็นไปตามแบบและรายการที,ผู้ ใดกําหนด 
ก. (...) นายทะเบียน 
ข. (...) อธิบดี 
ค. (...) ปลดักระทรวงการคลงั 
ง. (...) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

52. นายหน้าประกนัชวีิต จะต้องลงรายการเกี,ยวกบัเหตนุั -นในสมดุทะเบียนและเอกสารนั -นภายใน 
ก. (...) 5 วนั 
ข. (...) 7 วนั 
ค. (...) 10 วนั 
ง. (...) 15 วนั 

53. นายหน้าประกนัชีวิตจะต้องเก็บรักษาสมดุทะเบียน สมดุบญัชี และเอกสารที,เกี,ยวกบัธุรกิจประกนัชีวิตไว้ที,สํานกังาน 
       ไม่น้อยกว่ากี,ปี นบัแต่ลงรายการครั -งสดุท้าย 

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

54. ใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติให้มีอายกีุ,ปี นบัแต่วนัที,ออกใบอนุญาต 
ก. (...) 1 ปี 
ข. (...) 2 ปี 
ค. (...) 3 ปี 
ง.     (...) 5 ปี 

 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   48. ข. 49. ง.       50. ก. 51. ก. 52. ข. 53. ง. 54. ก.  
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55. ให้นายหน้าประกนัชีวติ ยื,นคาํขอต่ออายใุบอนญุาตต่อนายทะเบียนภายในกําหนดดงันี - 
ก. (...) หนึ,งเดือนก่อนใบอนญุาตสิ -นอาย ุ
ข. (...) สองเดือนก่อนใบอนญุาตสิ -นอาย ุ
ค. (...) สามเดอืนก่อนใบอนญุาตสิ -นอาย ุ
ง. (...) สี,เดือนก่อนใบอนญุาตสิ -นอาย ุ

56. นายหน้าประกนัชวีิตได้ต่ออายใุบอนญุาตครบสองคราวตดิตอ่กนัแล้ว และได้ยื,นคาํขอต่ออายใุบอนญุาตในคราวต่อไปนั -น 
       มีอาย ุ

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

57. นายหน้าประกนัชวีิตอาจถกูสั,งเพิกถอนใบอนญุาตการเป็นนายหน้าประกนัชีวติได้ หากดําเนนิการทําให้เกดิความเสียหาย 
     ต่อบคุคลใด 

ก. (...) ผู้ เอาประกนัชวีิต 
ข. (...) ผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ค. (...) ประชาชนทั,วไป 
ง. (...) ถกูทกุข้อ 

58. ผู้มีอํานาจสั,งเพิกถอนใบอนญุาตนายหน้าประกนัชีวติ คือ 
ก. (...) นายทะเบียน 
ข. (...) อธิบดี 
ค. (...) ปลดักระทรวงการคลงั 
ง. (...) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 
กองทุนประกันชีวิตพระราชบัญญัติประกันช ีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 
 

59. “กองทนุประกนัชวีิต” มีวตัถปุระสงค์เพื,อ 
 ก.   (...) เป็นทนุใช้จา่ยในการพฒันาธุรกจิประกนัชีวิตให้มีความมั,นคงและเสถียรภาพ 
 ข.   (...) เป็นทนุใช้จ่ายในการพฒันาธุรกจิประกนัวินาศภยัให้มีความมั,นคงและเสถียรภาพ 
 ค.   (...) เป็นทนุใช้จา่ยในการคุ้มครองผู้เอาประกนัภยั 
 ง.   (...) ถกูทกุข้อ 
 
 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   55. ข. 56. ง. 57. ง. 58. ก. 59. ก.  
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60. เงินที,ได้รับมาเป็นเงินกองทนุประกันชีวติ ตามพระราชบญัญัตปิระกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 คือเงินของ 
 ก.   (...) สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 ข.   (...) บริษัทประกนัชีวิต 
 ค.   (...) สมาคมประกนัชีวิต 
 ง.   (...) ต้องนําส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

บทกาํหนดโทษพระราชบัญญัติประกันช ีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข ฯ 2551 
 

61. บริษัทประกันประวิงการใช้เงินแก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี -ย
ประกันภัยที,ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต        
พ.ศ. 2535  แก้ไข ฯ 2551 มีโทษอย่างไร 

 ก.   (...) ปรับไม่เกินสองแสนบาท 
 ข.   (...) ปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
 ค.   (...) ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื,องให้ปรับอีกไม่เกินวนัละสองหมื,นบาทตลอดเวลาที,ยงัฝ่าฝืนอยู ่

ง.   (...) ปรับไม่เกินสองแสนบาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื,องให้ปรับอีกไม่เกินวนัละสองหมื,นบาทตลอดเวลาที,ยงัฝ่าฝืนอยู ่
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

62. ค่าสมคัรสอบความรู้เพื,อขอรับใบอนญุาตเป็นตวัแทนหรือนายหน้าประกนัชวีิตคือ 
ก. (...) 100 บาท 
ข. (...) 200 บาท 
ค. (...) 300 บาท 
ง. (...) 400 บาท 

63. นายหน้าประกนัชวีิต ซึ,งเป็นบคุคลธรรมดาที,ประสงค์ที,จะขอต่ออายใุบอนญุาตประเภท 1 ปี ต้อง    เสียค่าธรรมเนียมเท่าไร 
ก. (...) 200 บาท 
ข. (...) 400 บาท 
ค. (...) 600 บาท 
ง. (...) 800 บาท 

64. การให้ต่อใบอนญุาตให้บคุคลธรรมดา เป็นนายหน้าประกนัชวีิตประเภท 5 ปี ต้องเสียคา่ธรรมเนียมเท่าไร 
ก. (...) 500 บาท 
ข. (...) 600 บาท 
ค. (...) 700 บาท 
ง. (...) 800 บาท 

 
 
 
 

เฉลยข้อสอบ  :   60. ก. 61. ค. 62. ข. 63. ก. 64. ง. 
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จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกนัชีวิต 
 
ข้อท ี� 1 : มีความซื�อสัตย์ต่อผู้ เอาประกันกัย บริษัท และเพ ื�อนร่วมอาชพี 

นายหน้าประกันชีวิตที ดี ควรจะปฏิบตัิหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริต ต่อผู้ เอาประกันภยั ต่อบริษัท ต่อตนเอง และ
ต่ออาชีพการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ไม่หลอกลวง  เพื อให้ฝ่ายหนึ งฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ งที ไม่ควรได้ต้องชี 0แจ้ง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ให้ผู้ เอาประกันภยัทราบ โดยไม่ปกปิดเพื อเป็นข้อมลูให้ผู้ เอาประกันภยัทําประกนั
ชีวิตอย่างตรงตามความต้องการอนัจะนํามาซึ งภาพพจน์ที ดีของธุรกิจ 
 
ข้อท ี� 2 : ให้บริการท ี�ด ีอย่างสมํ�าเสมอและชี /แจงให้ผู้ เอาประกันภัยทราบถึงสิทธ ิและหน้าท ี�เพ ื�อรักษาผลประโยชน์

ของผู้ เอาประกนัภัย 
นายหน้าประกนัชีวิตที ดีต้องให้บริการแก่ผู้ เอาประกนัภยัอย่างสมํ าเสมอทั 0งก่อนและหลงัการขายประกันชีวิต   ต้อง

ชี 0แจ้งให้ผู้ เอาประกนัทราบถึงสิทธิและหน้าที ของผู้ เอาประกนัภยัที ต้องกระทํา เช่น หน้าที การชําระเบี 0ยประกนัภยั ต้องชําระ
เบี 0ยประกันให้ตรงตามกําหนด หากมีเหตุผลจําเป็นที ไม่สามารถชําระเบี 0ยประกันภัยตรงตามกําหนดได้ ก็จะมีระยะเวลา  
ผ่อนผันให้ตามที กําหนดไว้ในเงื อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วัน หรือ 60 วัน)   เนื องด้วยสัญญาประกันชีวิตเป็นสญัญา
ระยะยาว ฉะนั 0นการบริการหลงัการขายเป็นสิ งสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ งการให้คําแนะนําในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
อย่างถกูต้องตามเงื อนไขกรมธรรม์ เพื อมิให้ผู้ เอาประกนัภยัเสียประโยชน์ 
 
ข้อท ี� 3 : รักษาความลับอนัมิควรเปิดเผยของผู้ เอาประกนัภยั และของบริษัทต่อบคุคลภายนอก 

นายหน้าประกนัชีวิตที ดีต้องรักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผู้ เอาประกนัภยั   และของบริษัทการเปิดเผยข้อมลู
ที เป็นความลบัของผู้ เอาประกันภยั และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก   เช่น   การที นายหน้าประกนัภยัชีวิตทราบว่า    ผู้ เอา
ประกันภยัป่วยเป็นโรคติดต่อ  และนําไปเปิดเผยแก่คนอื น อาจทําให้เกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์ต่อผู้ เอาประกนัภยั 
และทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจในนายหน้าประกนัชีวิตซึ งจะส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของนายหน้าประกนัชีวิต 
 
ข้อ 4 : เปิดเผยข้อความจริงของผู้ เอาประกนัภัย ในส่วนที�เป็นสาระสําคัญ เพ ื�อการพิจารณารับประกัน หรือเพ ื�อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
นายหน้าประกันชีวิตที ดีควรจะแจ้งให้ผู้ เอาประกันภัยทราบว่าจะต้องกรอกใบคําขอเอาประกันชีวิตให้ตรงตาม

ความเป็นจริงในส่วนที เป็นสาระสําคญัเพื อการพิจารณารับประกนั หรือความสมบรูณ์แห่งกรมธรรม์ซึ งส่วนที เป็นสาระสําคญั
ในการพิจารณารับประกนัภยัเมื อบริษัทได้รับรู้อาจจะทําให้เรียกเก็บเบี 0ยเพิ มพิเศษ หรือปฏิเสธไม่รับประกนั เช่น ผู้ เอาประกนั
ป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประวตัิบคุคลในครอบครัวเคยเป็นโรคร้ายแรง ผู้ เอาประกนัป่วยเป็นโรคที บริษัท ยกเว้นไม่คุ้มครอง    เป็น
ต้น  การเป็นนายหน้าประกันชีวิตช่วยเหลือปกปิดความจริงอนัเป็นสาระสําคญัของผู้ เอาประกันภยั หากบริษัททราบความ
จริงในภายหลงัอาจใช้สิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมทําให้ผู้ เอาประกนัภยัไม่ได้ประโยชน์จากการทําประกนัชีวิต 
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ข้อท ี� 5 : ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัย ทาํประกนัภัยเกินความสามารถในการช ําระเบี /ยประกัยภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
นายหน้าประกนัชีวิตที ดีไม่ควรเสนอแนะผู้ เอาประกนัภยัทําประกนัภยัเกินความสามารถในการชําระเบี 0ยประกันภยั

การทําประกันชีวิตเกินความสามารถในการชําระเบี 0ยประกันภัย จะทําให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัยโดยรวม ดังนั 0น 
นายหน้าประกันที ดีควรแนะนําผู้ เอาประกนัภยัให้จดัสรรรายได้ เพื อทําประกนัชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยไม่เดือดร้อนในชีวิต
ความเป็นอยู่หากจํานวนเบี 0ยประกันภัยไม่สมดุลกันระหว่างรายรับ-รายจ่าย ก็จะทําให้ผู้ เอาประกันภัยไม่สามารถรักษา
กรมธรรม์ไว้ได้จนครบกําหนดสญัญา ทําให้ผู้ เอาประกนัภยัไม่ได้รับประโยชน์ครบถ้วนตามเงื อนไขของกรมธรรม์ และบริษัท
ต้องขาดรายได้จากเบี 0ยประกนัภยัเพื อพฒันาธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปได้ 

ถึงแม้ว่าจะเป็นขอซื 0อการประกันภัยจากผู้ เอาประกันภัยที เกินความสามารถในการชําระเบี 0ยประกัน นายหน้า
ประกันชิวิตก็ควรแนะนําให้ทําประกนัภยัให้เหมาะสมกบัรายได้-รายจ่าย และภาระต่าง ๆ ของผู้ เอาประกนักัยด้วย ในการนี 0
นอกจากจะะทําให้เกิดปัญหาในการรักษากรมธรรม์ไว้จนครบสัญญาแล้วอาจทําให้เกิดปัญหาในการทุจริตในการทํา
ประกนัภยัด้วย 

นอกจากนี 0การเสนอขายนอกเหนือเงื อนไขในกรมธรรม์ ซึ งไม่มีผลผกูพนัตามสญัญาทําให้ผู้ เอาประกนัภยัเกิดความ
เข้าใจผิด และไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที นายหน้าประกนัชีวิตเสนอไว้จะทําให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกนัภยัและ
ต่อนายหน้าประกนัชีวิตด้วย 
 
ข้อท ี� 6 : ไม่ลดหรือเสนอที�จะลดค่าบาํเหน็จ เพ ื�อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกนัภัย 

นายหน้าประกนัชีวิตมีรายได้หลกัจากค่าบําเหน็จ ซึ งเป็นต้นทุนในหมวดค่าใช้จ่ายที บริษัทประกันภยัคิดรวมเข้าไว้
ในเบี 0ยประกันภยัหน้าที สําคญัอีกประการหนึ งของนายหน้าประกันชีวิต คือ การให้บริการที ดี ต่อผู้ เอาประกันภยัการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณข้อนี 0 จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจประกันภัย ในส่วนของนายหน้าประกันชีวิตผลที เกิด คือ จะทําให้
รายได้ที สจุริตและถูกต้องตามกฎหมายลดลง ไม่มีแรงจูงใจที จะให้บริการที ดีต่อผู้ เอาประกนันอกจากนี 0แล้วยงัส่งผลกระทบ
ต่อผู้ ร่วมอาชีพนายหน้าประกนัชีวิต 
 
ข้อท ี� 7 : ไม่แนะนําผู้ เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดิม เพ ื�อทาํสัญญาใหม่หากทาํให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 

นายหน้าประกนัชีวิต ต้องไม่ชี 0ช่องให้ผู้ เอาประกนัภยัยกเลิกกรมธรรม์เดิม ซึ งมีผลบงัคบัแล้ว (เวนคืนกรมธรรม์) หรือ
แปลงกรมธรรม์เป็นแบบมลูค่าเงินสําเร็จ หรือมลูค่าขยายเวลาเพื อมาซื 0อกรมธรรม์ฉบบัใหม่เพราะการเลิกกรมธรรม์ และทํา
ประกันภยัใหม่ทําให้ผู้ เอาประกันภยัเสียประโยชน์เนื องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์  ผลประโยชน์จากการแปลงกรมธรรม์ คือ
มลูค่ากรมธรรม์ที เหลือซึ งไม่มาก เมื อทําประกนัชีวิตฉบบัใหม่ผู้ เอาประกนัภยั ต้องชําระเบี 0ยประกนัภยัสงูขึ 0นตามอาย ุกรณีที 
ทําประกันสุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ มนับใหม่ โรคที เคย Claim จากสัญญาฉบับเดิมอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
เนื องจากเป็นโรคที เคยเป็นมาก่อนการทําสญัญาฉบบัใหม่นี 0 ซึ งเป็นข้อยกเว้น 

กรณีที ผู้ เอาประกนัภยัต้องการเลิกกรมธรรม์เดิมและทําใหม ่นายหน้าประกนัชีวิต  ควรให้คําแนะนําที ถกูต้องให้    ผู้
เอาประกนัภยัอย่าละทิ 0งกรมธรรม์เดิม อนัจะทําให้ต้องเสียประโยชน์ในการทําประกนัภยั 
 
ข้อท ี� 8 : ไม่กล่าวให้ร้ายท ับถมตัวแทน/นายหน้าหรือบริษัทอ ื�น 

นายหน้าประกนัชีวิต  ต้องไม่กล่าวพาดพิงถึงบริษัทประกนัชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ ง หรือนายหน้าประกนัชีวิตบคุคล
อื นในทางเสื อมเสีย 
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ข้อท ี� 9 : หมั�นศึกษาหาความรู้ ในวิชาช ีพเพ ิ�มเติมอยู่เสมอ 
นายหน้าประกันชีวิตที ดี ควรศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ ทําให้ตวัเองมีความรู้ความสามารถเพิ มขึ 0นอย่างต่อเนื อง

ตลอดเวลา การที นายหน้าประกันชีวิตศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่านายหน้าประกันชีวิตรู้จกั
พฒันาตนเองให้มีคณุภาพที ดี สามารถนําไปให้บริการแก่ลกูค้าได้เป็นอย่างดี การนําความรู้ที ได้รับไปใช้ในการบริการลกูค้า 
กล่าวได้ว่านายหน้าประกันชีวิตมีความรับผิดชอบต่อลกูค้า ต่อสงัคม และต่ออาชีพ ความรับผิดชอบต่อลกูค้า เพราะว่าได้
ให้บริการที ดี และเชื อถือได้ ทําให้ผู้ ซื 0อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จากการที นายหน้าประกันชีวิตมีความรอบรู้และให้
ข้อแนะนําที ดี 
 
ข้อท ี� 10 : ประพฤตตินอยู่ในศลีธรรม ประเพณีอ ันดีงาม ท ั /งธ ํารงไว้ซ ึ�งเกียรติศักดิBศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 

นายหน้าประกันชีวิตที ดี ควรจะดําเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที ดี กล่าวคือต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
ประเพณีอนัดีงามโดยเสมอภาคกนั ไม่ว่าผู้นั 0นจะเป็นลกูค้า หรือไม่ก็ตามโดยประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมแห่งศาสนา ด้วยการ
ไม่ฆ่าสตัว์ ไม่ลกัทรัพย์ ไม่กล่าวเท็จ ไม่ประพฤติผิดในกามและไม่ดื มสรุาหรือของมึนเมา 
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 ต ัวอย่างข้อสอบจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันชีวิต  
 

จ ร ร ย าบ ร ร ณข้ อ  1   “มีค ว าม ซื# อ สัต ย์ ต่ อ ผู้ เ อ าป ร ะกัน ภัย  บ ริ ษัท  แ ล ะเ พื# อ น ร่ ว ม อ าช ีพ ” 
 

1. นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต  และได้เก็บเบี &ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยส่งให้บริษัททุกเดือนโดยไม่บกพร่อง  มีอยู่    
ครั &งหนึ-งมารดาของ นาย ก.เกิดเจ็บป่วยและเข้ารักษาตัวอยู่ที-โรงพยาบาล นาย ก.จึงได้นําเงินเบี &ยประกันภัยของผู้เอา
ประกันภัยที-ชําระมาไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมารดาของตน แต่นาย ก. ก็ได้นําเงินมาคืนให้บริษัท
ครบถ้วน ภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 30 วนั และได้บอกกับผู้ เอาประกันภยัให้ทราบเรื-องดงักล่าวในภายหลงั ถามว่าการ
กระทําของ นาย ก.  ถกูหรือผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวิต 

ก. (…..) ถกู เพราะ นาย ก. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมมีความกตญั;ตู่อมารดา 
ข. (…..) ถกู เพราะ นาย ก. เป็นคนมีคณุธรรมและความรับผิดชอบโดยได้นําเงินมาจ่ายคนืให้กบับริษัทครบถ้วน ภายใน

ช่วงระยะเวลาผ่อนผนัและได้บอกเรื-องดงักล่าวให้ผู้เอาประกนัภยัได้ทราบภายหลงั 
ค. (…..) ผิด เพราะ นาย ก. เป็นคนไม่ซื-อสตัย์ต่อผู้ เอาประกนัภยั และบริษัท 
ง. (…..) ผิด เพราะ นาย ก. แจ้งให้ผู้ เอาประกนัภยัไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบ 

2. นาย ก. และ นาย ข. เป็นเพื-อนรักกนัมาก ทั &งคู่มีอาชีพเป็นนายหน้าประกนัชีวิตในบริษัทแห่งหนึ-ง ทั &งสองคนมีผลงานโดดเด่น
มากและได้รับรางวลัประจําปีอยู่เสมอๆ แต่เนื-องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัตกตํ-ามาก ทําให้การหาประกันภยัมีอุปสรรค    
ทั &งสองคนจึงตกลงกันว่าถ้าผลงานของใครตํ-ากว่าเป้าหมายอีกคนหนึ-งจะยกผลงานให้ เพื-อจะได้รักษาชื-อเสียงนายหน้าดีเด่น
ไว้อย่างต่อเนื-อง ท่านคิดว่า 

ก. (…..) ทั &งคู่เป็นเพื-อนร่วมอาชีพที-ดีต่อกนัสมควรนํามาเป็นแบบอยา่ง 
ข. (…..) ทั &งคู่เป็นเพื-อนร่วมอาชีพที-ดีต่อกนัแต่ไม่สมควรนาํมาเป็นแบบอย่าง 
ค. (…..) ทั &งคู่เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ดีสมควรนํามาเป็นแบบอยา่ง 
ง. (…..) ทั &งคู่เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ไม่ดีไม่สมควรนาํมาเป็นแบบอย่าง 

3. นาย ก. และนาย ข. เป็นเพื-อนกัน และมีอาชีพเป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัท หนึ-ง จํากัด วนัหนึ-ง นาย ก. ได้ขายประกนัชีวิต
ให้กบันาย ค. และก็ทราบมาว่านาย ข. ก็เสนอขายประกนัชีวิตให้กบันาย ค.ด้วย แต่แบบประกนัชีวิตที- นาย ข.เสนอขาย      ไม่
เหมาะสมกบันาย ค. นาย ก.ควรจะปฏิบตัิอย่างไร 

ก. (…..) เลิกความคิดที-จะขายประกนัชีวิตให้กบั นาย ค. เพราะความเป็นเพื-อน 
ข. (…..) เลิกความคิดที-จะขายประกนัชีวิตให้กบันาย ค. เพราะมีอาชีพเดยีวกนั 
ค. (…..) ขายประกนัชีวติให้กบันาย ค. โดยเลือกแบบที-คดิวา่เหมาะสม 
ง.   (…..) ขายประกนัชีวติให้กบันาย ค. โดยเลือกแบบที-คดิวา่เหมาะสม และแนะนํานาย ค. ว่าควรพิจารณาเลือกแบบ 

ประกนัชีวติตามความต้องการของตนเอง 
4. ในขณะนี &ปัญหาของนายหน้าประกันชีวิตที-เกิดขึ &นมากที-สุด คือ การเก็บเบี &ยประกันภัยแล้วไม่ส่งเข้าบริษัท ถ้าท่านเป็น

นายหน้าประกนัชีวิตที-มีความมุ่งมั-นในอาชีพ ท่านจะช่วยแก้ปัญหาดงักล่าวอย่างไร 
ก. (…..) ไม่กระทําพฤตกิรรมดงักล่าว 
ข. (…..) มคีวามซื-อสตัย์ต่อผู้ เอาประกนัภยั บริษัทและเพื-อนร่วมอาชพี 
ค. (…..) พยายามแก้ไขภาพพจน์ ด้วยการชกัชวนเพื-อนร่วมอาชีพไมใ่ห้กระทําพฤติกรรมดงักล่าว 
ง. (…..) ถกูทกุข้อ 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   1. ค. 2. ง. 3. ง. 4. ง.   
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จรรยาบรรณข้อ 2  “ให้บริการที#ด ีอย่างสมํ#าเสมอ และช ี 3แจงให้ผู้ เอาประกันภัยทราบถึงสิทธ ิและหน้าท ี# เพ ื#อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ เอาประกันภัย” 

 

5. จรรยาบรรณข้อใดที-นายหน้าประกนัชีวติควรปฏิบตัมิากที-สดุในการขายประกนัชวีิต 
ก. (…..) ลดเบี &ยประกนัภยั เพื-อช่วยเหลือผู้ เอาประกนัภยัให้จ่ายเบี &ยประกนัภยัน้อยลง 
ข. (…..) ช่วยเหลือผู้ เอาประกนัภยัให้ได้ทาํประกนัชวีิต 
ค. (…..) แนะนําให้ผู้ เอาประกนัภยัทาํประกนัภยั โดยมีจาํนวนเงินเอาประกนัชีวิตสงูมากเพื-อจะได้ผลประโยชน์สงู 
ง.  (…..) ให้บริการที-ดีอย่างสมํ-าเสมอและชี &แจงให้ผู้ เอาประกนัภยัทราบถงึสิทธิและหน้าที-เพื-อรักษาผลประโยชน์ของ   ผู้

เอาประกนัภยั        
6. นางสาว ก. ได้ทําประกนัชีวิตตามคําชกัชวนของนาย ข. ซึ-งเป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัทแห่งหนึ-งมาเป็นระยะเวลาหนึ-ง 

แต่ไม่ได้รับการบริการที-ดีจากนาย ข. จึงได้ไปปรึกษากบันาย ค. ซึ-งเป็นนายหน้าของบริษัทประกนัชีวติอีกแห่งหนึ-ง โดยนาย ค.
ได้แนะนําให้นางสาว ก. ยกเลิกกรมธรรม์ที-ทําไว้กับบริษัทเดิม แล้วมาทําประกันชีวิตกับบริษัทใหม่ที-นาย ค. เป็นนายหน้า
ประกนัชีวิตอยู่ และได้เสนอที-จะให้บริการที-ดี ท่านคิดว่าข้อใดถกูต้องที-สดุ 

ก. (…..) การกระทําของนาย ข. ผิดจรรยาบรรณ 
ข. (…..) การกระทําของนาย ค.ไม่ผิดจรรยาบรรณ 
ค. (…..) การกระทําของนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ 
ง. (…..) การกระทําของนาย ข. และนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ 

7. นายหน้าประกนัชีวติที-ดีนั &น จะต้องปฏิบตัิอยา่งไร จึงจะได้ชื-อวา่เป็นนายหน้าที-มีจรรยาบรรณ 
ก. (…..) ต้องมีจดุมุง่หมายที-จะขายประกันให้ได้มากที-สดุ 
ข. (…..) รักษาผลประโยชน์ของตนเองและบริษัทเท่านั &น 
ค.   (…..) ศกึษาและอธิบายรายละเอียด ข้อยกเว้น การคุ้มครองของแบบประกนัภยัให้กบัผู้เอาประกนัภยัอย่างถกูต้อง

ชดัเจน 
ง.    (…..) ถกูทกุข้อ 

8. เมื-อ 2 ปีก่อน นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัทหนึ-งประกนัชีวิต จํากดั ปัจจบุนั นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของ
บริษัทสองประกันชีวิต จํากัด โดยอาชีพการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต นาย ก. ยึดมั-นในหลกัการที-ต้องให้บริการที-ดีและรักษา
ผลประโยชน์ตามสิทธิที-ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องพึงได้รับและได้ถือปฏิบตัิเชน่นี &มาโดยตลอด ถึงแม้ นาย ก. จะย้ายบริษัทประกนั
ชีวิต นาย ก. จะให้คําแนะนําที-ถกูต้องแก่ผู้ เอาประกนัภยัของบริษัทสอง ประกันชีวิต จํากัด รวมทั &งผู้เอาประกันภยัของบริษัท
หนึ-งประกนัชีวิต จํากดั ที-มาขอคําปรึกษาด้วย ท่านคิดว่าการกระทําของนาย ก. 

ก. (…..) ถกูต้อง สมกบัเป็นนายหน้าประกนัชวีิตที-ดี 
ข. (…..) ถกูต้อง แต่ขาดคณุสมบตัด้ิานความซื-อสตัย์ต่อบริษัทสองประกนัชีวติ จํากดั 
ค. (…..) ไม่ถกูต้อง ไม่สมควรเป็นนายหน้าของบริษัทสองประกนัชวีติ จํากดั 
ง. (…..) ไม่มีข้อใดถกู 

 
 
 
 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   5. ง. 6. ง. 7. ค. 8. ก.   
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จรรยาบรรณข้อ 3 “รักษาความลับอ ันมคิวรเปิดเผยของผู้ เอาประกนัภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก” 
 

9. นางสาว ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ขายกรมธรรม์ประกันภยัให้กับนาง ข. หลงัจากนาง ข. ทําประกันชีวิตได้ 3 ปี ก็ป่วย
เป็นโรคร้ายแรง นางสาว ก.ได้จัดการเรื-องการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทให้นาง ข.  จึงทราบเรื-องการป่วยของนาง ข. 
และได้นําเรื-องดังกล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การกระทําของนางสาว ก.ผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต
หรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะเป็นการเปิดเผยข้อความจริงของผู้ เอาประกนัภยัในส่วนที-เป็นสาระสําคญั 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะเป็นการช่วยเหลือบริษัทประกันชีวิตอื-นไม่ให้รับประกันภัยนาง ข. ถ้าหากนาง ข. จะทํา      

ประกนัชีวิตใหม่ 
ค. (…..) ผิด เพราะทําให้สงัคมรังเกียจนาง ข.และครอบครัว 
ง.    (…..) ผิด เพราะเปิดเผยความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผู้ เอาประกนัภยัตอ่บคุคลภายนอก 

10. นาย ก. เป็นนายหน้าของบริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึ-ง และได้ทราบข่าวจากแหล่งข่าวที-เชื-อถือได้ว่าบริษัทประกันชีวิตที-ตนเอง
ทํางานอยู่นั &นมีฐานะไม่ค่อยจะมั-นคง เนื-องจากมีการทจุริตกนัภายใน จึงได้นําเรื-องดงักล่าวไปแจ้งแก ่นาย ข. ซึ-งเป็นเพื-อนกนั
และกําลงัจะทําประกันชีวิตกบับริษัทนี & การกระทําของนาย ก.นั &นผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะ นาย ก. พดูความจริง 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะ นาย ก. พดูไปโดยมิได้ตั &งใจให้เกิดผลเสียแก่บริษัท 
ค. (…..) ผิด เพราะการนําเรื-องดงักล่าวไปบอกแก่ นาย ข. เป็นผลทําให้ นาย ข. ไม่ทําประกนัชีวิตกบับริษัท 
ง. (…..) ผิด เพราะไม่รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของบริษัทต่อบคุคลภายนอก 

11. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตขายประกันชีวิตให้กบั นางสาว ข. ซึ-งอยู่ข้างบ้านและเป็นเจ้าของร้านขายอาหาร  จึงทําให้
นาย ก. ทราบว่านางสาว ข.เคยป่วยเป็นวณัโรค แต่หายขาดมาปีกว่าแล้ว นาย ก.ได้บอกเรื-องดงักล่าวแก่ภรรยา และภรรยา
นาย ก.ได้บอกเพื-อนบ้านในบริเวณเดียวกันให้ทราบเรื-องที-นางสาว ข. เคยป่วยเป็นวัณโรค ทําให้เพื-อนบ้านรังเกียจ ขาย
อาหารได้ไม่ดี การกระทําเช่นนี &ของ นาย ก. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 

ก. (…..) ผิด เพราะนําความลบัของผู้ เอาประกนัภยัไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 
ข. (…..) ผิด เพราะทาํให้ นางสาว ข. ประกอบอาชีพไม่ได้ อาจทําให้ไม่มีเงินส่งเบี &ยประกนัภยั กรมธรรม์ประกนัภยัจะ

ขาดผลบงัคบั 
ค. (…..) ไม่ผิด เพราะ นาย ก.แค่เล่าให้ภรรยาฟังเพื-อให้ระมดัระวงัในการซื &ออาหาร 
ง. (…..) ไม่ผิด เพราะ นาย ก.กบัภรรยาตามกฎหมายถือเป็นบคุคลคนเดียวกนั ไม่ใช่บคุคลภายนอก 

12. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึ-งซึ-งเป็นบริษัทขนาดกลางมีรายได้จากเบี &ยประกันภยัปีหนึ-งๆ
ประมาณ 50 ล้านบาท ปรากฏว่าในช่วงหนึ-งปีที-ผ่านมารายได้เบี &ยประกนัภยัของบริษัทลดลงเนื-องจากคนตกงานและไม่มเีงนิ
ส่งเบี &ยประกนัภยั นาย ก.ทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าวจึงได้ย้ายจากบริษัทเดิมไปอยู่บริษัทแห่งใหม่ซึ-งมีรายได้ดีกว่าโดยได้ให้
เหตผุลในการย้ายครั &งนี &ต่อบริษัทใหม่ว่าต้องการหาประสบการณ์ใหม่ ท่านคิดว่าการกระทําของนาย ก. 

ก. (…..) ถกูต้อง เพราะมิได้กล่าวร้ายบริษัทเดมิให้เสียหาย 
ข. (…..) ถกูต้อง เพราะ ก. เป็นคนฉลาดที-ได้หาโอกาสให้กับตวัเองเป็นอย่างด ี
ค. (…..) ไม่ถกูต้อง เพราะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั 
ง. (…..) ไม่ถกูต้อง เพราะทอดทิ &งบริษัทเดมิ 

 
 

 
เฉลยข้อสอบ  :   9. ง. 10. ง. 11. ก. 12. ก.  
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จรรยาบรรณข้อ 4 “เปิดเผยข้อความจริงของผู้ เอาประกันภัยในส่วนท ี#เป็นสาระสําคัญเพื#อการพ ิจารณารับประกัน 
หรือเพ ื#อความสมบูรณ์ของกรมธรรม์” 

 

13. “นางสาว ก. ได้ทําประกันชีวิตกับนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ-ง โดยมารดาของนางสาว ก. ได้เสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็ง เมื-อนางสาว ก. สอบถามนายหน้าว่าจะแจ้งไปในใบคําขอเอาประกันชีวิตหรือไม่ นายหน้าประกันชีวิตบอกว่าไม่
ต้องแจ้งเพราะอาจจะทําให้บริษัทไม่รับทําประกันชีวิตให้กับนางสาว ก. ท่านคิดว่านายหน้าประกันชีวิตผู้ นี &ทําผิด
จรรยาบรรณเพราะเหตใุด 

ก. (…..) ไม่มคีวามซื-อสตัย์ต่อผู้อาประกนัภยั 
ข. (…..) ให้บริการที-ดี และรักษาผลประโยชน์ของผู้ เอาประกนัภยั 
ค. (…..) รักษาความลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภยัในส่วนที-เป็นสาระสําคญั 
ง. (…..) ไม่เปิดเผยข้อความจริงของผู้ เอาประกนัภยัในส่วนที-เป็นสาระสําคญั เพื-อการพิจารณารับประกนั หรือความ

สมบรูณ์ของกรมธรรม์ 
14. นาย ก. ได้ทําประกนัชีวิตกบับริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึ-ง โดยได้แจ้งแก่นายหน้าประกนัชีวิตว่าตนเป็นโรคเบาหวาน นายหน้า

ประกันชีวิตเกรงว่าถ้าแจ้งความจริงให้บริษัททราบแล้วจะทําให้การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯล่าช้า จึงไม่แจ้งแก่
บริษัท ในกรณีนี &แก้ไข ฯ 2551 นายหน้าประกนัชีวิตทําถกูหรือไม่ 

ก. (…..) ถกู เนื-องจากเพื-อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ขอทําประกนัชวิีต 
ข. (…..) ถกู เนื-องจากนายหน้าต้องการรักษาความลบัของผู้ เอาประกนัภยั 
ค. (…..) ผิด เนื-องจากนายหน้าไม่เปิดเผยข้อความจริงของนาย ก. แก่บริษัทในส่วนที-เป็นสาระสําคัญในการ             

พิจารณารับประกนัภยั 
ง. (…..) ผิด เนื-องจากนายหน้าเสนอขายกรมธรรม์โดยไม่แจ้งเงื-อนไขแห่งกรมธรรม์ 

15. ท่านคิดว่านายหน้าประกนัชีวิตที-รักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกนัภยั จะต้องมีจรรยาบรรณและศีลธรรมของแก้ไข ฯ  2551 
นายหน้าประกนัชีวิตข้อใด 

ก. (…..) มีความซื-อสตัย์ต่อผู้ เอาประกนัภยั บริษัทประกนัภยั และเพื-อนร่วมอาชีพ 
ข. (…..) ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกนัภยัทําประกนัภยัเกินความสามารถในการชาํระเบี &ยประกนัภยั 
ค. (…..  เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภยัในส่วนที-เป็นสาระสําคัญ เพื-อการพิจารณารับประกันภยั หรือเพื-อ

ความสมบรูณ์แห่งกรมธรรม์ 
ง. (…..) ถกูทกุข้อ 

16. นาย ก. เป็นผู้ชายแต่ไปผ่าตดัแปลงเพศเป็นผู้หญิง และได้ติดต่อกับ นาย ข.ซึ-งเป็นนายหน้าของบริษัทประกันชีวิต เพื-อทํา
ประกนัชีวิตของนาย ก. แต่นาย ข. เห็นว่าหากแจ้งแก่บริษัทประกนัชีวิตแล้ว อาจจะมีปัญหาจึงตกลงกบันาย ก. ว่าจะไม่แจ้ง
บริษัทประกนัชีวิตว่า นาย ก.ได้ผ่าตดัแปลงเพศแล้ว ดงันี &ท่านคิดว่าการกระทําของนาย ข.ถกูต้องหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ถกูต้อง แต่ไม่มีความผิดอะไร 
ข. (…..) ไม่ถกูต้อง แต่บริษัทประกนัชีวิตไมเ่สียหาย 
ค. (…..) ไม่ถกูต้อง เพราะนาย ข.ไมเ่ปิดเผยข้อเท็จจริง 
ง.    (…..) ไม่ถกูต้อง แต่ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่เป็นสาระสําคญัในการพิจารณารับประกนัชีวิต 
 
 

 
 
เฉลยข้อสอบ  :   13. ง. 14. ค. 15. ค. 16. ค.  
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17. นาง ก. เกิดเมื-อปี พ.ศ. 2510 แต่บิดาของนาง ก. ได้ไปแจ้งเกิดช้าไป 1 ปี นาย ข. ซึ-งเป็นนายหน้าประกันชีวิตเห็นว่าเมื-อ
หลกัฐานทางทะเบียนบ่งชี &ว่าเกิดปี พ.ศ.2511 ย่อมทําให้นาง ก. ได้ประโยชน์จากการชําระเบี &ยประกนัภยัที-ถกูลง อีก  ทั &งไม่มี
หลกัฐานใดยืนยนัว่า นาง ก. เกิด พ.ศ. 2510 ดงันั &น นาย ข. จึงแจ้งบริษัทประกนัชีวิตว่า นาง ก. เกิดปี พ.ศ. 2511 ดงันี &  ท่าน
คิดว่า นาย ข. กระทําผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะมีหลกัฐานของทางราชการถกูต้อง 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะไม่ถือว่าเป็นสาระสําคญั 
ค. (…..) ผิด เพราะถือว่านาย ข. โกหกบริษัท 
ง. (…..) ผิด เพราะทําให้บริษัทต้องเสียหาย 
 

จรรยาบรรณข้อ 5 “ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัยทาํประกันภัยเกินความสามารถในการชําระเบี 3ยประกันภัย หรือ
เสนอขายนอกเหนือเงื#อนไขแห่งกรมธรรม์” 

 

18. นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ-ง ได้เสนอขายแบบประกันชีวิตให้นาย ข. ผู้สนใจทําประกันชีวิต 
โดยได้อธิบายถึงความคุ้มครอง เงื-อนไข สิทธิ ของกรมธรรม์ประกนัภยัแต่ละแบบที-บริษัทมี ปรากฏว่านาย ข. ต้องการความ
คุ้มครองมากกว่าแบบประกันชีวิตที-บริษัทมี นาย ก. จึงได้เสนอแนะบริษัทให้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีความคุ้มครอง
ตามที-ผู้สนใจทําประกนัชีวิตต้องการ ท่านคิดว่าการกระทําของนาย ก. เป็นอย่างไร 

ก. (…..) ถกูต้อง เหมาะสมกบัการเป็นนายหน้าประกนัชีวติที-ดี 
ข. (…..) ถกูต้อง เหมาะสมกบัการเป็นนายหน้าประกนัชีวติที-ดี เพราะไม่หลอกลวงผู้ขอทําประกนัภยั 
ค. (…..) ถกูต้อง เหมาะสมกบัการเป็นนายหน้าประกนัชีวติที-ดี เพราะรักษาผลประโยชน์ให้แก่ลกูค้า 
ง. (…..) ถกูต้อง เหมาะสมกบัการเป็นนายหน้าประกนัชีวติที-ดี เพราะรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัท 

19. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตได้ชกัชวนให้นาย ข. ซึ-งเป็นเพื-อนสนิทที-เพิ-งได้รับมรดกมา 3 ล้านบาท ให้ทําประกนัชีวิตโดย
ชําระเบี &ยประกันภยัครั &งเดียว เป็นจํานวนเงิน 8 แสนบาท และให้ภรรยาและบตุรเป็นผู้ รับผลประโยชน์ นาย ก.  กระทําเช่นนี & 
ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ก. หวงัดีกบันาย ข. ถ้าให้นาย ข.เก็บเงินไว้อาจใช้เงินหมด 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ข. สามารถชําระเบี &ยประกนัภยัได้ และยงัเหลือเงินอีกมากพอควรไว้ใช้จ่าย 
ค. (…..) ผิด เพราะนาย ก.แนะนําให้นาย ข.ชําระเบี &ยประกนัภยัเกินความสามารถ 
ง.    (…..) ผิด เพราะนาย ก.แนะนําให้นาย ข.ชําระเบี &ยประกนัภยัมากเกินไป ควรให้ชาํระเป็นรายปีแทน 

20. นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชักชวนให้ นาย ข. ให้ทําประกันชีวิตที-มีทุนประกันสูงและซื &อสัญญาเพิ-มเติมค่า
รักษาพยาบาลอีกด้วย จนนาย ข. ไม่มั-นใจว่าตนสามารถจ่ายค่าเบี &ยประกันภยัได้หรือไม่ อยากทราบว่าการกระทําของนาย 
ก. ผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตอย่างไร 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะช่วยให้นาย ข. ผู้ เอาประกนัภยัได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะช่วยให้กิจการของบริษัทที-ตนสงักดัเจริญเติบโต 
ค. (…..) ผิด เพราะผู้เอาประกนัภยัอาจไม่จาํเป็นในความคุ้มครองตามที-นายหน้าจดัหาให้ 
ง. (…..) ผิด เพราะให้ผู้ เอาประกนัภยัทําประกนัเกินความสามารถในการชาํระเบี &ยประกนัภยั 

 
 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   17. ก. 18. ข. 19. ข.     20.ง.   
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21. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิต ได้ชกัชวนนาย ข.ทําประกันชีวิตแบบ ค. เนื-องจากพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีความเหมาะสม
และให้ประโยชน์กับนาย ข.มากที-สุด นาย ข.ตกลงที-จะทําประกันชีวิตแต่ขอเลือกแบบประกันชีวิตแบบอื-นๆ ที-มีอัตราเบี &ย
ประกนัภยัถกูกว่า นาย ก.ควรจะพิจารณาเรื-องนี &อย่างไร จึงจะเป็นทางออกที-ดีที-สดุ 

ก. (…..) ต้องโน้มน้าวใจให้นาย ข.ทําประกนัชีวิตแบบ ค.เนื-องจากได้พิจารณาแล้วว่าเป็นแบบที-ดีที-สดุ 
ข. (…..) เสนอทางเลือกในการจดัสรรรายได้ของนาย ข.เพื-อให้นาย ข.ทําประกนัชีวิตแบบ ค. 
ค. (…..) ไม่ต้องแนะนําอะไร ทําตามความต้องการของนาย ข. 
ง .   (…..) ทําตามความต้องการของนาย ข. ไปก่อน และคอยติดตามเพื-อเสนอรูปแบบความคุ้มครองเพิ-มเติมที-

เหมาะสมและสอดคล้องกบัความจําเป็นและความต้องการของนาย ข.ให้นาย ข.ได้เลือกพิจารณาในโอกาส
ต่อไป 

 
จรรยาบรรณข้อ 6 “ไม่แนะนําให้ผู้ เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพ ื#อท ําสัญญาใหม่  หากท ําให้ผู้ เอาประกันภัย

เสียประโยชน์” 
 

22. นาย ก.เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัท หนึ-ง จํากัด ต่อมาได้ย้ายไปเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท สอง จํากัด และนาย  
ก.ได้แนะนําผู้ เอาประกนัให้ยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวติกบับริษัท หนึ-ง จํากดั แล้วมาทําประกนัชีวิตใหม่กบับริษัท สอง จํากดั 
โดยบอกผู้ เอาประกนัภยัว่าตนเองได้ย้ายบริษัทแล้ว  ต่อไปจะไม่มีคนบริการดแูลหรืออํานวยความสะดวกแล้ว   ถ้ายกเลิกมา
ทําใหม่กับบริษัท สอง จํากัด ตนเองจะได้มาบริการเช่นเดิม ท่านจงพิจารณาว่านาย ก. ประพฤติผิดจรรยาบรรณนายหน้า
ประกนัชีวิตหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ก. ได้บริการดแูลผู้เอาประกนัภยัอย่างดี 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ก. ไม่ได้ทําให้ผู้เอาประกันภยัเสียผลประโยชน์ และยงัได้รับการบริการดูแลจาก นาย  ก. 

อีกด้วย 
ค. (…..) ผิด เพราะนาย ก. ไม่ควรแนะนําให้ผู้ เอาประกนัภยัยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชวีิตเดิมเพื-อทํากรมธรรม์   ประกนั

ชีวิตใหม่ อนัเป็นการทําให้ผู้เอาประกนัภยัเสียประโยชน์ 
ง.     (…..) ข้อ ก. และ ข.ถกู 

23. ท่านคิดว่าจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกนัชีวิตข้อใดที-แสดงให้เห็นอย่างเด่นชดัว่านายหน้าประกนัชีวิตมีความ
ซื-อสตัย์และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกนัภยั 

ก. (…..) เปิดเผยข้อความจริงของผู้ เอาประกนัภยัในส่วนที-เป็นสาระสําคญั เพื-อการพิจารณารับประกนัภยัหรือเพื-อ
ความสมบรูณ์แห่งกรมธรรม์ 

ข. (…..) ให้บริการที-ดีอย่างสมํ-าเสมอ และชี &แจงให้ผู้ เอาประกนัภยัทราบถึงสิทธิและหน้าที-เพื-อรักษาผลประโยชน์ของผู้
เอาประกนัภยั 

ค. (…..) ไม่แนะนาํให้ผู้เอาประกนัภยัสละกรมธรรม์เดิมเพื-อทําสญัญาใหม่ หากทําให้ผู้เอาประกนัภยัเสียประโยชน์ 
ง.     (…..) ถกูทกุข้อ 
 
 
 

 
 

 
เฉลยข้อสอบ  :   21. ง. 22. ค. 23. ค.   
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24. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึ-ง นาย ก. รู้ดีว่าการแนะนําให้ผู้ เอาประกนัภยัยกเลิกกรมธรรม์
เดิมเพื-อซื &อกรมธรรม์ใหม่นั &น เป็นสิ-งที-นายหน้าประกนัชีวิตไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ-ง เพราะทําให้ผู้เอาประกนัภยัต้องเสียเงิน
ค่าเบี &ยประกนัภยัสงูขึ &น ระยะเวลาการส่งเบี &ยประกนัภยัยาวออกไปอีกแทนที-จะได้เงินครบกําหนดเร็วขึ &น การยกเลิกกรมธรรม์
เดิมได้เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ไม่มากนกั ผู้ เอาประกนัภยัมีแต่เสียผลประโยชน์ คนที-ได้รับประโยชน์คือนายหน้าประกนัชีวิต
นั-นเอง ดังนั &น นาย ก. จึงไม่สนับสนุนหรือบางทีก็ขัดขวางมิให้เพื-อนนายหน้าประกันชีวิตด้วยกันปฏิบัติ เพราะเกรงว่า
ภาพพจน์ของนายหน้าประกนัชีวิตจะเสื-อมเสีย ทําให้นายหน้าประกนัชีวิตบางคนเห็นว่านาย ก. ละเมิดสิทธิของผู้ อื-น ท่านคิด
ว่าการกระทําของนาย ก. ถกูต้องหรือไม่อย่างไร 

ก. (…..) ถกูต้อง สมควรได้รับการชมเชยวา่เป็นนายหน้าประกนัชีวติที-ดี 
ข. (…..) ถกูต้อง แต่ไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้ อื-น 
ค. (…..) ถกูต้อง แต่ไม่สมควรได้รับคําชมเชยเพราะละเมดิสิทธิของผู้อื-น 
ง. (…..) ถกูต้อง เพราะช่วยรักษาศกัดิMศรีของนายหน้าประกนัชวีิต 

25. นางสาว ก. กําลงัจะแต่งงานกับนาย ข. ซึ-งเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัท หนึ-ง จํากัด โดยที-ตนเองได้ทําประกันชีวิตไว้
กบับริษัท สอง จํากดั นางสาว ก. จึงยกเลิกกรมธรรม์ของบริษัท สอง จํากดั มาซื &อของบริษัท หนึ-ง จํากดั การกระทําเช่นนี &ของ
นางสาว ก. และนาย ข. 

ก. (…..) ถกูต้องแล้ว เมื-อแต่งงานกนัแล้ว ภรรยาก็ย่อมต้องทาํประกนัชีวิตกบับริษัทที-สามีทาํงานอยู ่
ข. (…..) สามารถกระทําได้ เพราะเป็นการตดัสินใจของนางสาว ก. โดยที-นาย ข. ไม่ได้แนะนาํ 
ค. (…..) ไม่สามารถกระทําได้ ถึงจะเป็นสามีภรรยากนัก็ไม่เป็นไรที-ภรรยาจะทาํประกนัชีวิตกบับริษัทอื-น 
ง. (…..) ไม่ถกูต้อง ถือวา่เป็นเพราะนาย ข. แต่งงานกบันางสาว ก. จงึยกเลิกกรมธรรม์เดมิเพื-อซื &อกรมธรรม์ใหม่ 

 
จรรยาบรรณข้อ 7  “ไม่ลดหรือเสนอท ี#จะลดค่าบาํเหน็จ เพ ื#อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย” 
 

26. นาย ก.สนใจทําประกนัชีวติ แต่มีเงื-อนไขวา่นายหน้าประกนัชวีิตจะต้องลดค่าบําเหน็จให้ ถ้าท่านเป็นนายหน้าประกนัชีวติ ท่านจะ 
ก. (…..) ไม่ขายประกนัชีวิตให้กบั นาย ก. เพราะผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวิต 
ข. (…..) ไม่ขายประกนัชีวิตให้กบั นาย ก. เพราะเสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์ 
ค. (…..) ขายประกนัชีวิตให้กบั นาย ก. เพราะถือเป็นการช่วยเหลือกนั 
ง. (…..) ขายประกนัชีวิตให้กบั นาย ก. เพราะค่าบําเหน็จเป็นส่วนของนายหน้าประกนัชีวิต จะลดค่าบําเหน็จให้       ผู้

เอาประกนัภยัก็ย่อมทําได้ 
27. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึ-ง นาย ก. ได้แนะนําและอยากให้นาง ข. ทําประกนัชีวิต เพราะ

จะทําให้ตนขายได้ถึงเป้าและจะได้เลื-อนตําแหน่ง โดย นาย ก. บอกแก่ นาง ข. ว่าเบี &ยประกันปีแรกตนจะจ่ายให้ แต่เบี &ย
ประกนัภยัปีต่อไป นาง ข.จะต้องจ่ายเอง ซึ-งนาง ข. เห็นว่าได้เบี &ยประกนัภยัฟรี 1 ปี จึงตกลงทําประกนัชีวิต การกระทําเช่นนี &
ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะไม่ได้ทําให้ผู้เอาประกนัภยัเสียประโยชน์ 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะไม่ได้ลดค่าบําเหน็จเพื-อจงูใจให้ทําประกนัชีวิต 
ค. (…..) ผิด เพราะเป็นการลดค่าบําเหน็จพร้อมกบัจ่ายคา่เบี &ยประกนัภยัให้ด้วยเพื-อจงูใจให้ทําประกนัชวีิต 
ง.  (…..) ผิด เพราะอาจทําให้กรมธรรม์ประกนัภยัขาดผลบงัคบัได้ในปีตอ่ไป ถ้าผู้เอาประกนัภยัไม่ชาํระเบี &ยประกนัภยั 

 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   24. ก. 25. ข. 26. ก. 27. ค.    
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28. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิต ได้เสนอขายกรมธรรม์กบัเพื-อนๆที-ทํางานร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นเพื-อนที-สนิทกนั หรือเจ้านายที-
ให้ความดีความชอบ หรือเพื-อนคนอื-นๆ นาย ก.ไม่เคยลดค่าบําเหน็จให้ใครเลย แต่นาย ก. จะใช้วิธีเลี &ยงอาหารกลางวนัหรือ
ให้เป็นของที-ระลึกเป็นการขอบคุณ ท่านคิดว่าการกระทําของ นาย ก. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกนัชีวิต
หรือไม่เพราะเหตใุด 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะไม่ได้ลดค่าบําเหน็จให้แก่ผู้เอาประกนัภยั 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะเป็นการให้ภายหลงัจากที-ทําประกนัภยัแล้ว มใิช่เป็นการจงูใจให้ทําประกนัชีวิต 
ค. (…..) ผิด เพราะการให้เท่ากบัเป็นการลดคา่บําเหน็จให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั 
ง. (…..) ผิด เพราะมีเจตนาเพื-อจงูใจให้ผู้อื-นทําประกนัชีวติ 

29. นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ขยนัหมั-นเพียร ไม่ว่าจะเป็นการหาลกูค้ารายใหม่หรือการให้บริการลกูค้าเก่า    โดยเมื-อถึง
วนัขึ &นปีใหม่ก็จะนําดอกไม้ไปอวยพรแก่ลกูค้าเป็นประจํา  ซึ-ง นาย ก.  ได้แบ่งเงินที-ได้จากค่านายหน้าส่วนหนึ-งไว้ใช้จ่ายใน
ส่วนนี & การกระทําเช่นนี & นาย ก. สามารถกระทําได้โดยไม่ผิดจรรยาบรรณใช่หรือไม่ 

ก. (…..) ใช่ เพราะไม่ได้เป็นการลดค่านายหน้าเพื-อจงูใจให้ซื &อประกนัชีวิต 
ข. (…..) ใช่ เพราะนาย ก. กระทาํกบัลกูค้าของบริษัททกุราย 
ค. (…..) ใช่ เพราะถือวา่นาย ก. นํารายได้ของตนเองไปใช้จ่ายไม่เกี-ยวกบับริษัท 
ง. (…..) ใช่ เพราะนาย ก. ทําอย่างสมํ-าเสมอเป็นปกติ 
 

จรรยาบรรณข้อ 8 “ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนหรือบริษทัอ ื#น” 
 

30. นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทหนึ-ง จํากัด นาย ข.เป็นนายหน้าประกนัชีวิตของบริษัท สอง จํากัด ทั &งสองอยู่ใน
หมู่บ้านเดียวกนั ดงันั &นจึงมีการแข่งขนักนัในการชกัชวนคนให้มาทําประกนัชีวิตกบัตนอยู่เสมอๆ นาย ก. มีวิธีการชกัชวนคน
ให้มาทําประกนัชีวิตกบัตน โดยบอกแก่คนที-ไปชกัชวนว่า นาย ข. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ไม่ดี  ไม่สนใจเอาใจใส่ผู้        เอา
ประกนัภยั และบริษัท สอง จํากดั ที-นาย ข.เป็นนายหน้าประกนัชีวิตอยู่ก็จ่ายเงินล่าช้าต้องการเพียงแค่เบี &ยประกนัภยัเท่านั &น 
ท่านจงพิจารณาว่า นาย ก. เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ดีและมีจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 

ก. (…..) นาย ก.เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ดี และมีจรรยาบรรณ เพราะสามารถชกัชวนให้คนทําประกนัภยั กบัตนและ
ทําให้บริษัทได้ผลประโยชน์ 

ข. (…..) นาย ก.เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ดีและมีจรรยาบรรณ เพราะมีวิธีในการชกัชวนคนให้เอาประกนัภยั 
ค. (…..) นาย ก.ไม่ใช่นายหน้าประกนัชีวิตที-ดี และไม่มีจรรยาบรรณ เพราะนายหน้าประกนัชีวิตที-ดีและมีจรรยาบรรณ

ต้องไม่กล่าวให้ร้ายนายหน้าหรือบริษัทอื-น 
ง. (…..) นาย ก.เป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ดี และมีจรรยาบรรณ เพราะสามารถกําจดัคู่แข่งได้ 

31. นาย ก. และนางสาว ข. เป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ-ง ต่อมา นาย ก. ขดัใจกับนางสาว ข. ทําให้
นางสาว ข.ย้ายไปเป็นนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตอีกบริษัทหนึ-ง วนัหนึ-ง นาย ก.ได้ติดต่อขายประกันชีวิตให้กับนาย ค. 
และทราบว่า นางสาว ข. ก็ได้มาติดต่อขายประกนัชีวติให้กบันาย ค.ด้วย นาย ก.จึงบอกแก่นาย ค.ว่านางสาว ข.เป็นคนโกหก
เชื-อถือไม่ได้ การกระทําดงักล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะวา่ นาย ก.กลวัวา่ นาย ค. จะถกูนางสาว ข.หลอก 
ข. (…..) ผิด เพราะ นาย ก.พดูใส่ร้าย นางสาว ข. เป็นการกล่าวทบัถมนายหน้าคนอื-น 
ค. (…..) ไม่ผิด เพราะวา่ นาย ก. ไม่ได้ใส่ร้าย นางสาว ข. นางสาว ข.นิสยัไม่ดีจริงๆ 
ง.  (…..) ผิด เพราะ นาย ก. โกรธ นางสาว ข. จึงพดูใส่ร้ายกนั 

 
เฉลยข้อสอบ  :   28. ก. 29. ก. 30. ค. 31. ข.   
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32. ปัจจุบนัข้อมลูข่าวสารของธุรกิจประกนัชีวิตมีปริมาณมากและทนักับสถานการณ์มากกว่าในอดีตมากทกุคนสามารถรับรู้ถึง
สภาพธุรกิจของบริษัทประกนัชีวิตได้จากสื-อ ซึ-งเป็นสิ-งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต นายหน้าประกนัชีวิตได้ใช้ข้อมลู
ข่าวสารนี &มาเป็นปัจจยัในการหาประกันภยั ด้วยการเปรียบเทียบฐานะทางการเงิน รายได้ กับบริษัทอื-นโดยให้ลกูค้าสําคญั
ผิดในฐานะการเงินของบริษัทอื-น ท่านเห็นว่าการใช้ข้อมลูข่าวสารดงักล่าวของนายหน้าประกนัชีวิต ถกูต้องหรือไม่อย่างไร 

ก. (…..) ถกูต้อง เพราะเป็นความสามารถของนายหน้าประกนัชวีิตที-รู้จกัใช้ข้อมลูให้เป็นประโยชน์ 
ข. (…..) ถกูต้อง เพราะในการแข่งขนัจําเป็นต้องให้ข้อมลูข่าวสารแกล่กูค้าเพื-อการตดัสินใจ 
ค. (…..) ถกูต้อง เพราะข้อมลูข่าวสารเหล่านี &เป็นข้อมลูเปิดเผย ใครๆก็สามารถนําไปใช้ได้ 
ง. (…..) ผิดทกุข้อ 

33. นาย ก. และนาง ข. เป็นสามีภรรยากัน และเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทหนึ-ง จํากัด ต่อมานาง ข. ได้หย่ากับนาย ก. 
จึงย้ายไปเป็นนายหน้าฯของบริษัทสอง จํากดั และเมื-อใดก็ตามที-นาง ข. ขายประกันชีวิตก็จะพดูพาดพิงถึงนาย ก. ว่าเป็นคน
เจ้าชู้ เชื-อถือไม่ได้ การกระทําของนาง ข. ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

ก. (…..) ผิด เพราะไม่นําเรื-องส่วนตวัมาเกี-ยวกบัเรื-องงาน 
ข. (…..) ผิด เพราะเลิกกนัแล้วไม่น่าจะพดูพาดพิงถึงนาย ก. 
ค. (…..) ผิด เพราะเป็นการกล่าวให้ร้ายนายหน้าฯคนอื-น 
ง. (…..) ผิด เพราะวา่นาง ข. ไม่ชอบนาย ก. เป็นการส่วนตวั ไม่เกี-ยวกบับริษัท 

 
จรรยาบรรณข้อ 9 “หมั#นศึกษาหาความรู้ ในวิชาชพีเพ ิ#มเติมอยู่เสมอ” 
 

34. ท่านคิดว่าจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกนัชีวิตข้อใดที-สอนให้นายหน้าประกนัชีวิตรู้จกัการพฒันาตนเองให้มี
คณุภาพที-ดี 

ก. (…..) ให้บริการที-ดีอย่างสมํ-าเสมอ และชี &แจงให้ผู้เอาประกันภยัทราบถึงสิทธิและหน้าที-เพื-อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ เอาประกนัภยั 

ข. (…..) รักษาความลบัอนัมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภยัและของบริษัทประกนัภยัต่อบคุคลภายนอก 
ค. (…..) หมั-นศกึษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ-มเติมอยู่เสมอ 
ง. (…..) ข้อ ก. และข้อ ค. 

35. ปัจจุบนัมีบริษัทประกนัชีวิตเปิดใหม่เพิ-มขึ &นอีก 12 บริษัท ซึ-งทุกๆบริษัทย่อมจะต้องแข่งขนักนัพฒันารูปแบบกรมธรรม์ใหม่ๆ
ออกมาสู่ตลาดเพื-อแข่งขันกนั ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี &จึงจะเป็นยทุธวิธีการปรับตวัที-ดีของนายหน้าฯ เพื-อให้สามารถแข่งขนั
กบันายหน้าอื-นๆ ได้ 

ก. (…..) นายหน้าต้องให้การบริการที-ดีทั &งก่อนการขายและหลงัการขาย 
ข. (…..) นายหน้าต้องหมั-นศกึษาหาความรู้เพิ-มเตมิในวิชาชีพอยู่เสมอ 
ค. (…..) นายหน้าต้องวิจยัตลาดเพื-อชว่ยบริษัทพฒันากรมธรรม์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เอาประกนัภยั 
ง.  (…..) ถกูทั &งข้อ ก. และ ข้อ ข. 

36. ทําไมนายหน้าประกนัชวีิตจึงต้องศกึษาหาความรู้เพิ-มเติมอยูเ่สมอ 
ก. (…..) เพื-อไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ หน้าที-และความรับผิดชอบของนายหน้าประกนัชวีิต 
ข. (…..) เพื-อหาทางทําให้ผู้ เอาประกนัภยัตกลงเอาประกนัชีวิตกบัตน 
ค. (…..) เพื-อพฒันาตนเองให้ทนักบัความก้าวหน้าของธุรกิจที-พฒันา 
ง. (…..) เพื-อสร้างความมั-นใจว่าจะขายประกนัชีวติได้ 
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จรรยาบรรณข้อ 10 “ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอ ันดีงาม ท ั 3งธ ํารงไว้ซ ึ#งเก ียรติ ศักดิDศรี และคุณธรรมแห่ง 
อาชีวปฏิญาณ” 

 

37. นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตซึ-งบริการลกูค้าของตนเองดีมาก แต่นาย ก. มีนิสยัเจ้าชู้  และมีภรรยาหลายคน พฤติกรรม
ของนาย ก. นี &ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกนัชีวิตหรือไม่ 

ก. (…..) ผิด เพราะไม่ได้ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะนาย ก. ยงัให้บริการที-ดีแก่ลกูค้าอย่างสมํ-าเสมอ 
ค. (…..) ไม่ผิด เพราะเรื-องงานและเรื-องส่วนตวัต้องแยกออกจากกนั 
ง. (…..) ผิด เพราะเมื-อมีพฤติกรรมเช่นนี & ก็จะมค่ีาใช้จ่ายมาก อาจเป็นผลก่อให้เกิดการทจุริตในเรื-องเงนิได้ 

38. นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตที-ชอบดื-มเหล้าครั &งละมากๆเป็นประจํา และมีภรรยาหลายคน เพื-อให้ช่วยบริการลกูค้า แต่
นาย ก. ก็ไม่เคยก่อความเสียหายใดๆแก่ผู้ เอาประกันภัย รวมทั &งยังคงให้บริการที-ดีแก่ผู้ เอาประกันภัยอย่างสมํ-าเสมอด้วย 
การกระทําของ นาย ก. ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมอาชีพนายหน้าประกนัชีวิตหรือไม่ 

ก. (…..) ไม่ผิด เพราะว่า เป็นเรื-องส่วนตวัของ นาย ก. 
ข. (…..) ไม่ผิด เพราะว่า นาย ก. ไมไ่ด้ก่อความเสียหายใดๆแก่ผู้ เอาประกนัภยั 
ค. (…..) ผิด เพราะวา่ นาย ก. ไม่ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม 
ง. (…..) ผิด เพราะวา่ นาย ก. มีภรรยาหลายคนโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

39. ท่านคิดว่าการเป็นนายหน้าประกนัชีวิตที-ดีควรปฏิบตัติวัเช่นไร 
ก. (…..) ขายประกนัชีวติให้ได้เบี &ยประกนัภยัมากที-สดุ จะได้ผลงานมากๆเพื-อเลื-อนตําแหนง่ 
ข. (…..) ขายประกนัชีวติให้ได้เบี &ยประกนัภยัมากที-สดุ จะได้ชว่ยให้ธุรกิจประกนัชีวติเจริญเติบโต 
ค. (…..) ขายประกันชีวิตให้ได้เบี &ยประกันภยัมากที-สดุแต่ก็ควรคํานึงถึงผู้ เอาประกันภยัว่าให้ได้รับผลประโยชน์มาก

ที-สดุ เช่นเดียวกนั 
ง.    (…..) ขายประกนัชีวติให้ได้เบี &ยประกนัภยัมากที-สดุ จะได้ชื-อว่าเป็นนายหน้าประกนัชวีิตที-ขยนัหมั-นเพียรน่ายกยอ่ง 

40. ท่านคิดว่านายหน้าประกนัชวีิตที-ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดงีามจะทาํให้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ก. (…..) เป็นความจริง เพราะคนที-ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดงีาม จะเป็นที-น่าเชื-อถือไว้วางใจ 
ข. (…..) เป็นความจริง เพราะจะทําให้เงินที-หามาได้เพียงพอที-จะใช้สอยในครอบครัว 
ค. (…..) เป็นความจริง เพราะทาํให้ไม่มีเรื-องเสื-อมเสียชื-อเสียง 
ง. (…..) เป็นความจริง เพราะเมื-อเป็นคนดีย่อมขยนัหมั-นเพยีร 

41. ข้อความต่อไปนี & ข้อใดที-เป็น “อาชวีปฏิญาณ” ซึ-งผู้ประกอบวชิาชีพนายหน้าประกนัชีวิตจะต้องปฏิญาณต่อวิชาชีพ 
ก. (…..) ข้าพเจ้าจะละเว้นไม่ปฏิบัติสิ-งใดๆ อันอาจจะทําให้เสื-อมเสียชื-อเสียงของสถาบันประกันชีวิตและบริษัท

ประกนัชีวิตที-ข้าพเจ้าทํางาน 
ข. (…..) ข้าพเจ้าจะถือว่าสวสัดิการและผลประโยชน์ของลกูค้าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตวัของข้าพเจ้า 
ค. (…..) ข้าพเจ้าขอสญัญาว่าจะให้ความพยายามทุกวิถีทางที-จะให้บริการหรือแนะนําใดๆ แก่บุคคลใดๆ  ตามความ

เป็นจริง ด้วยสํานึกที-ข้าพเจ้ารู้และควรรู้ และจะให้บคุคลอื-นเสมือนให้แก่ตวัข้าพเจ้าเอง 
ง. (…..) ถกูทั &ง ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค. 
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42. นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต และได้ไปขายประกันชีวิตให้กับนางสาว ข. ต่อมานางสาว ข.กับนาย ก. ได้ตกหลมุรักกัน 
และในที-สุดทั &งคู่ก็แต่งงานกันท่ามกลางการคัดค้านจากเพื-อนและพี-ๆ ร่วมอาชีพเป็นการผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของ
นายหน้าฯ ดงันี &ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 

ก. (…..) เห็นด้วย เพราะนาย ก. อาศยัความเป็นเพื-อน และความใกล้ชิดมาหาประโยชน์ 
ข. (…..) เห็นด้วย เพราะการกระทําของนาย ก. ไม่สมควรอยา่งยิ-งที-จะเอาเป็นตวัอยา่ง 
ค. (…..) ไม่เห็นด้วย เพราะความรักไม่มีพรมแดน 
ง.     (…..) ไม่เห็นด้วย เพราะไมมี่อะไรห้ามไม่ให้นายหน้ากบัผู้ เอาประกนัภยัแตง่งานกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยข้อสอบ  :   42. ง. 


