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ข้อสอบจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 

ชุดที่ 1 

1. นำงสำวเดือนได้สมคัรเป็นนำยหน้ำประกนัชีวิตท่ีสง่งำนของบริษัทประกนัชีวิต A และนำยหน้ำ
ประกนัวินำศภยัท่ีสง่งำนของบริษัท B โดยนำงสำวเดือนได้สง่งำนให้บริษัททัง้สองเสมอมำ โดยไมมี่
ปัญหำแตอ่ยำ่งใด ทำ่นคดิว่ำกำรกระท ำของนำงสำวเดือนมีควำมซ่ือสตัย์หรือไม่ 

ก.  มี เพรำะมิได้กระท ำกำรสิ่งใดท่ีขดัตอ่ศีลธรรมเลย 

ข.  มี เพรำะเป็นสิทธิท่ีจะสง่งำนให้บริษัทใดๆท่ีตนเองมีใบอนญุำต 

ค.   ไมมี่ เพรำะไมซ่ื่อสตัย์ตอ่บริษัทท่ีตนสง่งำน 

ง.   ไมมี่ เพรำะไมป่ฏิบตัภิำยใต้เง่ือนไขบริษัทท่ีตนเองสง่งำน 

2. นำยหน้ำประกนัวินำศภยัจดักำรสง่งำนให้บริษัทประกนัภยัใหมโ่ดยระบวุำ่ผู้ขอเอำประกนัอคัคีภยัมี
อปุกรณ์ป้องกนัไฟไหม้ครบถ้วน แตค่วำมเป็นจริง ไมไ่ด้มีกำรติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัไฟไหม้ เพ่ือให้
บริษัทประกนัภยัใหม่ ปรับลดอตัรำเบีย้ประกนัภยั นำยหน้ำผู้ นีผ้ิดจรรยำบรรณข้อท่ีเก่ียวกบัควำม
ซ่ือสตัย์สจุริตหรือไม ่ 

ก.  ผิด เพรำะชว่ยลกูค้ำใช้ข้อมลูอนัเป็นเท็จเพื่อได้สิทธิประโยชน์อนัมิควรได้จำกบริษัทประกนัภยั 

ข.  ไมผ่ิด เพรำะช่วยรักษำผลประโยชน์ให้กบัลกูค้ำ  

ค.   ผิด เพรำะท ำให้บริษัทประกนัภยัรำยเดมิขำดรำยได้ 

ง.   ไมผ่ิด เพรำะบริษัทประกนัภยัรำยใหมไ่ด้รำยได้เพิ่มขึน้ 

3. นำยวนัได้ท ำประกนัอคัคีภยั โดยแจ้งว่ำบ้ำนอยู่ท่ีซอยรำงน ำ้ ตอ่มำได้รือ้บ้ำนไปสร้ำงอยูท่ี่รังสิต จงึ
ปรึกษำนำยอำทิตย์นำยหน้ำประกนัวินำศภยั นำยอำทิตย์ได้บอกให้นำยวนัยกเลิกกรมธรรม์ดงักลำ่ว 
กำรกระท ำของนำยอำทิตย์ผิดจรรยำบรรณนำยหน้ำประกนัวินำศภยัหรือไม่ 

ก.  ไมผ่ิด เพรำะเป็นกำรชีแ้จงให้ผู้ เอำประกนัทรำบถึงสิทธิหน้ำท่ีของผู้ เอำประกนั 

ข.  ไมผ่ิด เพรำะไมไ่ด้ท ำให้ผู้ เอำประกนัภยัเสียประโยชน์  

ค.   ผิด เพรำะชีแ้จงสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ เอำประกนัภยัผิด 

ง.   ผิด เพรำะท ำให้ผู้ เอำประกนัภยัเสียประโยชน์ 
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4. ธนำคำรมกรำ ซึง่มีใบอนญุำตประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัวินำศภยั มีนำยกมุภำซึง่มีใบอนญุำต
นำยหน้ำประกนัวินำศภยัเป็นผู้จดักำรสำขำ นำยกมุภำได้รับนโยบำยจำกผู้บริหำระดบัสงูให้แนะน ำ
ลกูค้ำเงินกู้ท ำประกนัอคัคีภยักบับริษัทประกนัวินำศภยั มีนำซึง่เป็นบริษัทลกูของธนำคำรให้ได้ นำย
กมุภำไมอ่ยำกท ำผิดจรรยำบรรณของกำรเป็นนำยหน้ำ จงึควรท ำอย่ำงไร 

ก.  บอกลกูค้ำไปกู้ เงินจำกธนำคำรอ่ืนแทน 

ข.  บอกลกูค้ำวำ่ หำกอยำกได้เงินกู้จำกธนำคำร ต้องท ำประกนัอคัคีภยักบับริษัทมีนำ เทำ่นัน้ 

ค.  บอกลกูค้ำว่ำธนำคำร มกรำ น ำเสนอกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัของบริษัทประกนัภยั มีนำ เพียง
แหง่เดียวแตล่กูค้ำสำมำรถหำควำมคุ้มครองของบริษัทอ่ืนมำเปรียบเทียบได้ 

ง.   บอกลกูค้ำวำ่ ในปีแรกนีใ้ห้ท ำประกนัอคัคีภยักบับริษัทประกนัภยั มีนำก่อน ไว้ปีหน้ำอำจจะให้ท ำ
ประกนัอคัคีภยักบับริษัทอ่ืนได้ 

5. ก่อนกำรเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั ทำ่นก็ต้องศกึษำหำควำมรู้ในเร่ืองประกนัวินำศภยัและกำร
วิเครำะห์ประกนัภยัรูปแบบตำ่งๆให้เข้ำใจ เพ่ือท่ีจะอธิบำยให้ผู้ เอำประกนัภยัเข้ำใจได้ และถ้ำผำ่น
กำรเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัแล้ว ท่ำนคดิว่ำ  

ก.  ควำมรู้เร่ืองประกนัวินำศภยัท่ีควรมีเทำ่เดมิ ไมจ่ ำเป็นต้องศกึษำหำควำมรู้เพิ่มขึน้ 

ข.  หมัน่ศกึษำถึงแบบกำรประกนัวินำศภยัใหม่ๆ  ท่ีมีขำยเพิ่มมำกขัน้ในตลำด 

ค.   หมัน่ศกึษำหำควำมรู้ในเร่ืองกฎระเบียบท่ีใช้ในกำรก ำกบันำยหน้ำประกนัวินำศภยั ประเภทกำร
ประกนัวินำศภยั และควำมรู้เก่ียวกบัวิชำชีพ เพ่ือพฒันำตนเองตลอดเวลำ 

ง.   เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัต้องเรียนสงูขึน้เร่ือยๆ เพ่ือใช้ในกำรเล่ือนต ำแหนง่ 

6. นำยเมษำ เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง โดยศกึษำหำ
ควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเตมิอยูเ่สมอ ทำ่นคิดวำ่ถกูต้องหรือไม่ 

ก.  ถกูต้อง เพรำะนำยเมษำมีควำมรู้เก่ียวกบักำรเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัพอสมควรอยูแ่ล้ว 
หำกต้องกำรเพิ่มพนูควำมรู้ ก็เป็นเร่ืองของนำยเมษำเอง 

ข.  ไมถ่กูต้อง เพรำะกำรต้องหำควำมรู้เพิ่มเตมิ อำจท ำให้เสียเวลำติดตอ่ลกูค้ำ 

ค.  ถกูต้อง เพรำะผู้ ซือ้ประกนัวินำศภยัจะได้รับประโยชน์จำกกำรท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมีวคำม
รอบรู้ให้ค ำแนะน ำท่ีดี 
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ง.   ถกูต้อง เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัสำมำรถเพิ่มยอดขำยของตนเองให้มำกขึน้ 

7. นำยพฤษภำเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีสง่งำนให้บริษัทประกนัภยัแหง่หนึง่ และได้ทรำบขำ่วจำก
แหลง่ขำ่วท่ีเช่ือถือได้วำ่ บริษัทประกนัวินำศภยัท่ีตนสง่งำนอยูน่ัน้มีฐำนะไมค่อ่ยมัน่คง เน่ืองจำกกำร
ทจุริตภำยใน จงึได้น ำเร่ืองดงักลำ่วไปแจ้งแก่นำยมิถนุำซึ่งเป็นเพ่ือนกนัและก ำลงัจะท ำประกนัวินำศ
ภยักบับริษัทนี ้กำรกระท ำของนำยพฤษภำผิดจรรยำบรรณและศีลธรรมหรือไม่ 

ก.  ไมผ่ิด เพรำะนำยพฤษภำพดูควำมจริง 

ข.  ไมผ่ิด เพรำะนำยพฤษภำพดูไปโดยมิได้ตัง้ใจให้เกิดผลเสียแก้บริษัทประกนัวินำศภยันัน้ 

ค.   ผิด เพรำะกำรน ำเร่ืองดงักลำ่วไปบอกนำยมิถนุำเป็นผลท ำให้นำยมิถนุำไมท่ ำประกนักบับริษัท 

ง.   ผิด เพรำะไมรั่กษำควำมลบัอนัไมค่วรเปิดเผยของบริษัทตอ่บคุคลภำยนอก 

8. กำรกระท ำใดตอ่ไปถือวำ่นำยหน้ำประกนัวินำศภยัรักษำควำมลบัอนัไมค่วรเปิดเผยของผู้ เอำ
ประกนัภยั 

ก.  ปกปิดเร่ืองผู้ เอำประกนัภยัเป็นโรคมะเร็ง เพื่อให้บริษัทพิจำรณำรับประกนัสขุภำพ 

ข.  ปกปิดอำยท่ีุแท้จริงของผู้ เอำประกนัภยั เพ่ือให้จ่ำยเบีย้ประกนัน้อยลง 

ค.   ปกปิดเร่ืองมำรดำของผู้ เอำประกนัภยัเป็นโรคติดตอ่ ไมใ่ห้เพ่ือนๆของผู้ เอำประกนัภยัรู้ 

ง.   ปกปิดผู้ รับประโยชน์ เร่ืองผู้ เอำประกนัภยัได้ท ำประกนัภยัไว้ 

9. ทกุครัง้ท่ีเสนอขำยผลิตภณัฑ์ประกนัวินำศภยัและรับเบีย้ประกนัภยัจำกผู้ เอำประกนัภยั นำยกรกฎซึง่
เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัจะต้องแสดงหนงัสือมอบอ ำนำจจำกบริษัทประกนัวินำศภยั และออก
เอกสำรแสดงกำรับเงินของบริษัทประกนัภยัทกุครัง้ ดงันี ้ถือวำ่นำยกรกฎปฏิบตังิำนตำมจรรยำบรรณ
ในข้อใด 

ก.  ประกอบธุรกิจด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต  

ข.  ด ำเนินงำนท่ีเป็นมำตรฐำน มีควำมโปร่งใสพอท่ีจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัประชำชน 

ค.   รักษำควำมลบัของลกูค้ำเป็นอยำ่งดี 

ง.   พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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10. กำรท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมีควำมผกูพนักบัองค์กรและเผยแพร่ควำมดี ภำพลกัษณ์ขององค์กร
แก่สำธำรณชน แสดงวำ่นำยหน้ำประกนัวินำศภยั 

ก.  เป็นผู้ มีจรรยำบรรณในเร่ืองควำมภกัดีตอ่บริษัทประกนัภยั 

ข.  เป็นผู้ มีจรรยำบรรณในเร่ืองกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ 

ค.   เป็นผู้ มีจรรยำบรรณในเร่ืองควำมซ่ือสตัย์ตอ่องค์กร 

ง.   เป็นผู้ มีจรรยำบรรณในเร่ืองเปิดเผยข้อมลูจริงของบริษัทสูส่ำธำรณชน 
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ชุดที่ 2 
1. กำรกระท ำข้อใดของนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีไมถ่กูต้อง และผิดจรรยำบรรณ 

ก.  พยำยำมชีช้วนให้คนรู้จกัท ำประกนัวินำศภยั โดยไม่ค ำนงึถึงควำมคุ้มครองท่ีเหมำะสมกบัสภำพ
กำรเส่ียงภยัและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบีย้ประกนัภยั 

ข.  อธิบำยและชีแ้จงผลประโยชน์เง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัวินำศภยัในแบบและประเภทท่ีไมต่รงตำม
ควำมต้องกำรและเจตนำท่ีผู้ขอและเอำประกนัภยัประสงค์ 

ค.  กรอกข้อควำมและรำยละเอียดแทนผู้ขอเอำประกนัภยัในใบค ำขอเอำประกนัภยัโดยไมก่รอก
ควำมจริงเก่ียวกบัสภำพควำมเส่ียงภยัของผู้ เอำประกนัภยั 

ง.  ถกูทกุข้อ 

2. นำยองัคำรเป็นนำยหน้ำสง่งำนให้กบับริษัทประกนัวินำศภยัแหง่หนึง่  ตอ่มำได้ชกัชวนให้เพ่ือนช่ือ
นำยพธุซึง่ก ำลงัตกงำนเน่ืองจำกเศรษฐกิจตกต ่ำมำชว่ยขำยประกนัวินำศภยัให้ตน  โดยมีเง่ือนไขวำ่  
ถ้ำนำยพธุหำลกูค้ำได้ 1รำย  ตนจะจำ่ยเงินให้ 1,500 บำท  กำรกระท ำของนำยองัคำรถือว่ำถกูหรือ
ผิดจรรยำบรรณผู้ประกอบอำชีพนำยหน้ำประกนัภยัหรือไม่ 

ก.  ผิด  เพรำะนำยองัคำรชกัชวนเพ่ือนมำขำยประกนัวินำศภยัโดยไมรั่บใบอนญุำตนำยหน้ำประกนั
วินำศภยั 

ข.  ผิด  เพรำะนำยพธุไมซ่ื่อสตัย์ตอ่ผู้ เอำประกนัภยั 

ค.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยพธุไมจ่ ำเป็นต้องบอกใครๆ  วำ่ตนเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั 

ง.  ไมผ่ิด  เพรำะผู้ เอำประกนัภยัตกลงท ำประกนัวินำศภยักบันำยพธุเอง 

3. จำกค ำกลำ่วท่ีวำ่ “นำยหน้ำท่ีดีนัน้ควรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำอยำ่งเป็นธรรม  ให้บริกำรท่ีดีและสม ่ำเสมอแก่
ผู้ เอำประกนัภยั  โดยไมมี่ควำมจ ำเป็นต้องชีแ้จงให้ผู้ เอำประกนัภยัได้ทรำบถึงสิทธิ  หน้ำท่ี  และ
ผลประโยชน์ท่ีผู้ เอำประกนัภยัควรจะได้รับ”  ทำ่นคดิวำ่ค ำกลำ่วข้ำงต้นนี ้ถกูต้องหรือไม่ 

ก.  ถกู  กำรบริกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอก็เป็นกำรเพียงพอและส ำหรับนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีดี 

ข.  ถกู  เพรำะสิทธิ  หน้ำท่ี  และผลประโยชน์  ผู้ เอำประกนัภยัจะต้องศกึษำให้เข้ำใจด้วยตนเอง
เทำ่นัน้  ไมจ่ ำเป็นท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัต้องไปชีแ้จงให้เข้ำใจ 



 

6 

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จ ำกดั โทร : 02-867-3888  

ค.  ผิด  เพรำะกำรให้ค ำชีแ้จงแก่ผู้ เอำประกนัภยัให้ทรำบถึง  สิทธิ  หน้ำท่ี  และผลประโยชน์ท่ีควรจะ
ได้รับเป็นกำรกระท ำอีกอยำ่งหนึง่ท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีดีควรจะกระท ำ 

ง.  ไมมี่ข้อใดถกู 

4. นำยหน้ำประกนัวินำศภยัจะต้องมีจรรยำบรรณในกำรชกัชวนให้บคุคลท ำสญัญำประกนัวินำศภยักบั
บริษัทประกนัวินำศภยั  ข้อตอ่ไปนีข้้อใดนำยหน้ำประกนัวินำศภยัควรปฏิบตัมิำกท่ีสดุ 

ก.  ลดคำ่บ ำเหน็จแก่ผู้ เอำประกนัภยั 

ข.  ตดิตำมให้กำรบริกำรแก่ผู้ เอำประกนัภยัอยำ่งสม ่ำเสมอทัง้ก่อนและหลงัเสนอขำย 

ค.  ปกปิดภยัท่ีมีควำมเส่ียงของผู้ เอำประกนัภยั  เพ่ือให้บริษัทตกลงท ำสญัญำกบัผู้ เอำประกนัภยั 

ง.  ควรปฏิบตัทิกุข้อ 

5. นำยพฤหสัเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  ได้พฒันำควำมรู้  ควำมสำมำรถของตน  โดยศกึษำหำ
ควำมรู้วิชำชีพเพิ่มเตมิอยูเ่สมอ  ทำ่นคิดวำ่ถกูต้องหรือไม่ 

ก.  ถกูต้อง  เพรำะนำยพฤหสัมีควำมรู้เก่ียวกบักำรเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัพอสมควรอยูแ่ล้ว  
หำกต้องกำรเพิ่มพนูควำมรู้  ก็เป็นเร่ืองของนำยพฤหสัเอง 

ข.  ไมถ่กูต้อง  เพรำะกำรต้องกำรหำควำมรู้เพิ่มเตมิอำจท ำให้เสียเวลำติดตอ่ลกูค้ำ 

ค.  ถกูต้อง  เพรำะผู้ ซือ้ประกนัวินำศภยัจะได้รับประโยชน์จำกกำรท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมีควำม
รอบรู้ให้ข้อแนะน ำท่ีดี 

ง.  ถกูต้อง  เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัสำมำรถเพิ่มยอดขำยตนเองได้มำกขึน้ 

6. บริษัทประกนัภยัแหง่หนึง่มกัเพิ่มจ ำนวนนำยหน้ำประกนัวินำศภยัเพ่ือขยำยธุรกิจ  โดยไมมี่กำรอบรม
นำยหน้ำประกนัวินำศภยัให้เพิ่มพนูควำมรู้  เพรำะเสียคำ่ใช้จำ่ยโดยได้รับผลตอบแทนไมม่ำกนกั  
ส ำหรับท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร 

ก.  เห็นด้วย  เพรำะกำรเสียคำ่ใช้จำ่ยในกำรเพิ่มนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  คุ้มคำ่กว่ำกำรอบรม
เพิ่มพนูควำมรู้ 
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ข.  เห็นด้วย  เพรำะกำรจดัอบรมสมัมนำนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  นอกจำกกำรเสียคำ่ใช้จำ่ยแล้ว  
ยงัเสียเวลำกำรขำยประกนัวินำศภยัอีกด้วย 

ค.  ไมเ่ห็นด้วย  เพรำะหำกนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมีควำมรอบรู้แล้ว  จะสำมำรถให้ข้อแนะน ำตอ่
ผู้ท ำประกนัวินำศภยั  อนัมีผลสืบเน่ืองถึงช่ือเสียงและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทประกนัภยัในอนำคต 

ง.  ไมเ่ห็นด้วย  เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัจะไมไ่ด้รับวิธีกำรใหม่ๆ  ในกำรขยำยตลำด 

7. กำรกระท ำข้อใดตอ่ไปนีถื้อว่ำนำยหน้ำประกนัวินำศภยัรักษำควำมลบัอนัไมค่วรเปิดเผยของผู้ เอำ
ประกนัภยั 

ก.  ปกปิดเร่ืองของผู้ เอำประกนัภยัเป็นโรคมะเร็ง  เพ่ือให้บริษัทพิจำรณำรับท ำประกนัสขุภำพให้กบัผู้
เอำประกนัภยั 

ข.  ปกปิดอำยท่ีุแท้จริงของผู้ เอำประกนัภยั  เพ่ือให้จำ่ยเบีย้ประกนัวินำศภยัน้อยลง 

ค.  ปกปิดเร่ืองมำรดำของผู้ เอำประกนัภยัเป็นโรคติดตอ่ไมใ่ห้เพ่ือนๆ ของผู้ เอำประกนัภยัรู้ 

ง.  ปกปิดผู้ รับประโยชน์เร่ืองผู้ เอำประกนัภยัได้ท ำประกนัวินำศภยัไว้ 

8. นำยศกุร์เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัทรำบวำ่  นำยเสำร์เป็นญำตสินิทของนำยอำทิตย์ซึง่เป็นลกูค้ำ
ของตน  เม่ือนำยศกุร์พบกบันำยเสำร์ท่ีงำนเลีย้งร่ืนเริงแห่งหนึง่  จงึแนะน ำตวัและชกัชวนให้นำยเสำร์
ท ำประกนัภยัผ่ำนตน  โดยบอกวำ่นำยอำทิตย์ยงัเช่ือมัน่ท ำประกนัภยัผ่ำนตนเลย  กำรกระท ำของ
นำยศกุร์ 

ก.  ผิดจรรยำบรรณ  เพรำะใช้ข้อมลูท่ีนำยอำทิตย์ไมไ่ด้อนญุำตไปในกำรท ำธุรกิจของตน 

ข.  ผิดจรรยำบรรณ  เพรำะนำยศกุร์ไมไ่ด้พดูควำมจริง 

ค.  ไมผ่ิดจรรยำบรรณ  เพรำะนำยเสำร์กบันำยอำทิตย์เป็นญำตสินิทกนัจริงๆ 

ง.  ไมผ่ิดจรรยำบรรณ  เพรำะเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีงำนร่ืนเริงไมใ่ชท่ี่ท ำงำน 

9. กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบตังิำนของนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  มีปัจจยัท่ีส ำคญัอยำ่งไร 

ก.  กำรคดัเลือกผลิตภณัฑ์  หรือกรมธรรม์ประกนัวินำศภยัและอตัรำเบีย้ประกนัภยั 

ข.  ก ำหนดรูปแบบเง่ือนไขควำมคุ้มครอง 
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ค.  ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงรวดเร็วทนัใจ 

ง.  ถกูทกุข้อ 

10. ข้อควำมโฆษณำใดเป็นข้อควำมท่ีผิดจรรยำบรรณ 

ก.  “เรำเป็นบริษัทนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีดีท่ีสดุในประเทศไทย” 

ข.  “เรำเป็นบริษัทนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรจดัประกนัสขุภำพกลุม่และ
อบุตัเิหต”ุ 

ค.  “ติดตอ่เรำสิคะ่  ถ้ำทำ่นอยำกท ำประกนัรถยนต์ไมว่ำ่จะเป็นรถยนต์ย่ีห้อใด  รุ่นเก่ำหรือรุ่นใหม่” 

ง.  “เรำสำมำรถจดัประกนัภยักบับริษัทประกนัวินำศภยัได้ถึง 30บริษัท” 
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ชุดที่3 
1. นำยชวดเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีสง่งำนให้กบับริษัทประกนัภยัแหง่หนึง่  ได้ชกัชวนนำยแพทย์

ฉลทู ำประกนัภยัควำมรับผิดตอ่วิชำชีพ  และเม่ือนำยแพทย์ฉลตุกลงท ำประกนัภยัดงักลำ่ว  และจำ่ย
เบีย้ประกนัภยัไปแล้วปรำกฏวำ่  นำยชวดไมไ่ด้น ำใบค ำขอเอำประกนัภยัของนำยแพทย์ฉลสูง่บริษัท
เพ่ือออกกรมธรรม์ประกนัภยั  เม่ือนำยแพทย์ฉลทูวงถำมกรมธรรม์  นำยชวดก็บอกว่ำ  บริษัทก ำลงั
ด ำเนินกำรอยูใ่ห้คอยไปอีกระยะหนึง่ก่อน  ไมต้่องเป็นหว่ง  ทำ่นคดิว่ำ  นำยชวดท ำผิดจรรยำบรรณ
หรือไม ่

ก.  ไมผ่ิด  เพรำะอยำ่งไรเสีย  นำยแพทย์ฉล ุ ก็ได้กรมธรรม์อยูดี่  แม้จะช้ำไปบ้ำง 

ข.  ผิด  เพรำะนำยชวดไมมี่ควำมขยนัในกำรให้บริกำรแก่ผู้ เอำประกนัภยั 

ค.  ผิด  เพรำะนำยชวดไมมี่ควำมซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ เอำประกนัภยัและบริษัทประกนัภยั 

ง.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยแพทย์ฉลไูมไ่ด้เสียประโยชน์ 

2. นำยขำลเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้แนะน ำให้นำยเถำะท ำประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1ทัง้ๆ  ท่ี
ทรำบว่ำรถยนต์ของนำยเถำะเพิ่มเสียหำยจำกกำรท่ีเกิดอบุตัเิหตไุปเฉ่ียวชนต้นไม้  โดยไมไ่ด้แจ้งให้
บริษัททรำบวำ่รถเพิ่งเกิดอบุตัเิหตมุำ  ถำมวำ่  นำยขำลเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีดีหรือไม่ 
ก.  นำยขำลเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีไมดี่  เพรำะกำรแนะน ำเชน่นัน้  เป็นกำรไม่ซ่ือสตัย์ตอ่
บริษัทประกนัภยั 

ข.  นำยขำลเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีดี  ท่ีพยำยำมชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั 

ค.  นำยขำลเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีดี  เพรำะพยำยำมชว่ยเหลือนำยเถำะและไมไ่ด้ปกปิด
ควำมจริง 

ง.  นำยขำลเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีดี  เพรำะซ่ือสตัย์ตอ่บริษัทประกนัภยั 

3. ในฐำนะท่ีทำ่นเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  ทำ่นควรจะแนะน ำผู้ เอำประกนัภยัอยำ่งไร 
ก.  แนะน ำให้ผู้ เอำประกนัภยัเข้ำใจถึงเง่ือนไขควำมคุ้มครองท่ีจะได้รับก่อนลงช่ือในใบค ำขอเอำ
ประกนัวินำศภยั 

ข.  แนะน ำให้ผู้ เอำประกนัภยัท ำประกนัอคัคีภยั  โดยมีจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัสงูกวำ่มลูคำ่บ้ำนท่ี
แท้จริง  เพ่ือจะได้ผลประโยชน์สงู  หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ 
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ค.  แนะน ำให้ผู้ เอำประกนัภยัเข้ำใจวำ่  นำยหน้ำประกนัวินำศภยัเป็นผู้ ต้องรับผิดชอบในกำรเก็บเบีย้
ประกนัวินำศภยั 

ง.  ถกูทกุข้อ 

4. นำยมะโรงซึง่เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้รับแจ้งจำกลกูค้ำของตนวำ่  เกิดอคัคีภยัท่ีโรงงำน  นำย
มะโรงควรปฏิบตัิอยำ่งไร  ในกำรชว่ยลกูค้ำเรียกร้องคำ่สินไหมทดแทนจำกบริษัทผู้ รับประกนัภยั 
ก.  หำทำงท ำให้ลกูค้ำได้รับกำรช ำระคำ่สินไหมทดแทนให้ได้สงูท่ีสดุ  ไมว่ำ่จะด้วยวิธีใดๆ 

ข.  ประสำนงำนกบับริษัทผู้ รับประกนัภยัให้ลกูค้ำได้รับประกนัภยัให้ลกูค้ำได้รับกำรช ำระคำ่สินไหม
ทดแทนท่ีเป็นธรรมตำมท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั 

ค.  ช่วยตอ่รองกบัลกูค้ำไมใ่ห้เรียกร้องคำ่สินไหมทดแทนท่ีสงูมำกนกั  เพรำะจะมีผลตอ่ฐำนะกำรเงิน
ของบริษัทผู้ รับประกนัภยั 

ง.  ให้ลกูค้ำท ำเร่ืองเรียกร้องคำ่สินไหมทดแทนโดยตรงกบับริษัทผู้ รับประกนัภยั  เพรำะไมใ่ชห่น้ำท่ี
ของนำยหน้ำฯ 

5. นำยมะเส็งเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  ซึง่ถือวำ่ตนมีควำมรู้ควำมสำมำรถกวำ่คนอ่ืน  เพรำะตนจบ
กำรศกึษำด้ำนธุรกิจประกนัภยัจำกตำ่งประเทศโดยเฉพำะ  ดงันัน้  นำยมะเส็งจงึไมส่นใจใน
กำรศกึษำหำควำมรู้ในวิชำชีพประกนัวินำศภยัเพิ่มเตมิ  ดงันี ้ ท่ำนคิดวำ่นำยมะเส็งท ำถกูหรือไม่ 

ก.  ถกู  เพรำะนำยมะเส้งเป็นผู้ มีควำมสำมำรถจนไมจ่ ำเป็นต้องศกึษำเพิ่มเตมิ 

ข.  ถกู  เพรำะอยำ่งไรก็ตำม  ไมมี่ใครเก่งกวำ่นำยมะเส็งอีกแล้ว 

ค.  ไมถ่กู  เพรำะควำมรู้ท่ีมีอำจลืมเลือนหรือมีเพิ่มขึน้ใหม่  จ ำเป็นต้องศกึษำอยูเ่สมอ 

ง.  ไมถ่กูต้อง  เพรำะประกนัวินำศภยัของตำ่งประเทศอำจไมเ่หมือนกบัในประเทศไทย 

6. นำยมะเมียเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้พฒันำควำมรู้  ควำมสำมำรถของตน  โดยศกึษำหำ
ควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเตมิอยูเ่สมอ  ทำ่นคิดวำ่ถกูต้องหรือไม่ 

ก.  ถกูต้อง  เพรำะนำยมะเมียมีควำมรู้เก่ียวกบักำรเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัพอสมควรอยูแ่ล้ว  
หำกต้องกำรเพิ่มพนูควำมรู้  ก็เป็นเร่ืองของนำยมะเมียเอง 

ข.  ไมถ่กูต้อง  เพรำะกำรต้องหำควำมรู้เพิ่มเตมิอำจท ำให้เสียเวลำตดิตอ่ลกูค้ำ 
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ค.  ถกูต้อง  เพรำะผู้ ซือ้ประกนัวินำศภยัจะได้รับประโยชน์จำกกำรท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมีควำม
รอบรู้ให้ข้อแนะน ำท่ีดี 

ง.  ถกูต้อง  เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัสำมำรถเพิ่มยอดขำยตนเองให้มำกขึน้ 

7. นำยมะแมเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีส่งงำนให้บริษัท  เอกประกนัวินำศภยั  จ ำกดั  ซึง่เป็นบริษัท
ประกนัภยัท่ีมีขำ่ววำ่ฐำนะทำงกำรเงินไมค่อ่ยดี  เม่ือนำยมะแมไปเก็บเบีย้ประกนัภยั  ผู้ เอำประกนัภยั
ได้สอบถำมกบันำยมะแมนำยมะแมควรจะตอบอย่ำงไร  จงึจะไมผ่ิดจรรยำบรรณในข้อควำมลบัอนัมิ
ควรเปิดเผยของบริษัทประกนัภยัมำเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก 

ก.  ตอบวำ่เป็นขำ่วลือเช่ือถือได้ 

ข.  ตอบวำ่เป็นเพียงขำ่วเพรำะหนว่ยงำนของรัฐควบคมุอยู่ 

ค.  ตอบว่ำเป็นควำมจริง  แตบ่ริษัทประกนัภยัก ำลงัด ำเนินกำรแก้ไขอยู่ 

ง.  ตอบว่ำ  บริษัทประกนัภยัคูแ่ขง่สร้ำงขำ่วเพ่ือกลัน่แกล้ง 

8. นำยวอกเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้ชกัชวนให้ระกำ  เพ่ือนของตนท ำประกนัสขุภำพ  และในใบ
ค ำขอเอำประกนัสขุภำพ  นำยระกำกรอกข้อมลูวำ่มีบดิำป่วยเป็นโรคร้ำยระยะเร่ิมต้น  นำยวอกรู้ดีวำ่
เพ่ือนผู้ นีด้แูลบดิำทกุวนัอยำ่งใกล้ชิด  และเห็นวำ่เพ่ือนๆ  ไมรู้่เร่ืองกำรป่วยของบิดำนำยระกำ  จงึเป็น
หว่งเพื่อนคนอ่ืนๆ  ซึง่รับประทำนอำหำรร่วมกบันำยระกำทกุวนั  กลวัว่ำเพ่ือนอำจมีโอกำสรับเชือ้โรค
จำกนำยระกำ  จงึบอกกลำ่วแก่เพ่ือนๆ  กำรกระท ำของนำยวอกผิดหรือถกูตำมจรรยำบรรณอำชีพ
นำยหน้ำประกนัวินำศภยั  เพรำะอะไร 

ก.  ผิด  เพรำะเปิดเผยควำมลบัของผู้ เอำประกนัภยัตอ่บุคคลภำยนอก 

ข.  ถกู  เพรำะมีควำมซ่ือสตัย์และจริงใจตอ่เพ่ือนร่วมอำชีพ 

ค.  ผิด  เพรำะมีพฤตกิรรมท่ีตัง้ใจยัว่ยใุห้เกิดควำมรังเกียจเพื่อน 

ง.  ผิดจรรยำบรรณอำชีพนำยหน้ำประกนัวินำศภยัตำมเหตผุลท่ีกล่ำวถึงในข้อ ก และ ข้อ ค รวมกนั 

9. ทำ่นเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมำแล้ว 4ปี  และทำ่นจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัประชำชนอยำ่งไร 

ก.  สนบัสนนุให้มีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมืออำชีพ 

ข.  ชกัจงูให้เพ่ือนนำยหน้ำประกนัวินำศภยัออกแนะน ำควำมรู้เก่ียวกบัอำชีพนีใ้ห้นกัเรียนตำม
โรงเรียน 
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ค.  รณรงค์ร่วมกบัองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในกำรให้ควำมรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีพึง่ได้รับจำกกำรท ำ
ประกนัภยั 

ง.  ถกูทกุข้อ 

10. กำรท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมีควำมภกัดีตอ่บริษัทประกนัภยัท่ีสง่งำน  จะมีผลดีตอ่ลกูค้ำอยำ่งไร 

ก.  ลกูค้ำจะได้เบีย้ประกนัภยัท่ีถกูลง 

ข.  ลกูค้ำจะได้ควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีเหมำะกบัควำมเส่ียงภัย 

ค.  ลกูค้ำจะได้บริกำรท่ีดี  มีมำตรฐำน  มีคณุภำพ  ทัง้จำกบริษัทประกนัภยัและนำยหน้ำประกนัภยัท่ี
เป็นมืออำชีพ 

ง.  ลกูค้ำจะได้เพ่ือนท่ีซ่ือสตัย์ 
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ชุดที่4 

1. นำงหนึง่และนำงสำวสองเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัของบริษัท  โทประกนัภยั  จ ำกดั  เร่ืองปรำกฏ
วำ่  นำยสำมได้ท ำประกนัภยัรถยนต์ไว้กบันำงหนึง่ไมม่ำให้บริกำรนำยสำม  ไมว่ำ่จะเป็นกำรบริกำร
ในกำรรับช ำระเบีย้ประกนัภยัปีตอ่ไป  หรือกำรบริกำรด้ำนกำรเรียกร้องคำ่สินไหมทดแทน  จนกระทัง่  
นำงสำวสองได้พบกบันำยสำมและได้บริกำรนำยสำมแทนนำงหนึง่เป็นอยำ่งดี  ซึง่นำยสำมเห็นวำ่
นำงสำวสองเป็นคนดีและให้บริกำรตนมำนำน  จงึคดิตอบแทนนำงสำวสอง  โดยกำรท ำประกนั
อคัคีภยักบันำงสำวสองอีกกรมธรรม์หนึง่  และนำงสำวสองก็รับท ำประกนัภยัให้  ดงันี ้ กำรกระท ำ
ของนำงสำวสองถือวำ่ผิดจรรยำบรรณตอ่เพ่ือนร่วมอำชีพหรือไม่ 

ก.  ผิด  เพรำะนำงสำวสองได้ท ำประโยชน์จำกลกูค้ำของนำยหน้ำประกนัวินำศภยัคนอ่ืน 

ข.  ผิด  เพรำะนำงสำวสองแยง่ลกูค้ำ  ของนำงหนึง่  ซึง่ท ำงำนอยู่บริษัทประกนัภยัเดียวกนั 

ค.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยสำมขอท ำประกนัภยักบันำงสำวสองเอง 

ง.  ไมผ่ิด  เพรำะกำรกระท ำทัง้หมดของนำงสำวสองมิได้เป็นกำรแยง่ลกูค้ำ 

2. นำยหน้ำประกนัภยัวินำศภยัต้องประกอบธุรกิจด้วยมีควำมซ่ือสตัย์สจุริตและไมส่นบัสนนุกำรกระท ำ
อนัเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย  ผิดศีลธรรมและผิดจรรยำบรรณใดๆ  ท่ำนคิดว่ำควำมหมำยในข้อใด
เป็นควำมหมำยท่ีถกูต้อง 

ก.  นำยหน้ำต้องซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ เอำประกนัภยั  โดยต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูอ่ืนใดของผู้ เอำประกนัภยั
นอกจำกท่ีปรำกฏในใบค ำขอเอำประกนัภยัให้บริษัทประกนัภยัทรำบ 

ข.  นำยหน้ำต้องซ่ือสตัย์ตอ่บริษัทประกนัภยั  โดยต้องยึดถือประโยชน์ของผู้ เอำประกนัภยัเป็นอนัดบั
แรก 

ค.  นำยหน้ำต้องวำงตวัเป็นกลำง  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้ เอำประกนัภยั  และไมเ่ปิดเผยข้อมลูของ
บริษัทประกนัภยั 

ง.  นำยหน้ำต้องตัง้อยู่บนควำมถกูต้องสจุริต  และท ำตวัเสมือนคนกลำงท่ีไมเ่อำใจไปเข้ำข้ำงลกูค้ำ
หรือบริษัทประกนัภยั 

3. นำยหน้ำประกนัวินำศภยัจะต้องมีจรรยำบรรณในกำรชกัชวนให้บคุคลท ำสญัญำประกนัภยักบับริษัท
ประกนัวินำศภยั  ข้อตอ่ไปนีข้้อใดนำยหน้ำประกนัวินำศภยัควรปฏิบตัมิำกท่ีสดุ 
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ก.  ลดคำ่บ ำเหน็จแก่ผู้ เอำประกนัภยั 

ข.  ตดิตำมให้กำรบริกำรแก่ผู้ เอำประกนัภยัอยำ่งสม ่ำเสมอทัง้ก่อนและหลงัเสนอขำย 

ค.  ปกปิดภยัท่ีมีควำมเส่ียงของผู้ เอำประกนัภยั  เพ่ือให้บริษัทตกลงท ำสญัญำกบัผู้ เอำประกนัภยั 

ง.  ควรปฏิบตัทิกุข้อ 

4. ปัญหำท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัไมม่ำเก็บเบีย้ประกนัภยั  และให้บริกำรแก่ผู้ เอำประกนัภยั  โดยท่ีผู้
เอำประกนัภยัไมท่รำบถึงผลเสียนัน้  ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ 

ก.  นำยหน้ำควรแจ้งให้ผู้ เอำประกนัภยัทรำบลว่งหน้ำวำ่  กำรมำเก็บเบีย้ประกนัภยัเป็นเพียงกำร
ให้บริกำรถ้ำนำยหน้ำไมม่ำเก็บเบีย้ประกนัภยัตำมก ำหนด  เป็นหน้ำท่ีชองผู้ เอำประกนัภยัต้องสง่เบีย้
ประกนัภยัให้ถึงบริษัท 

ข.  เป็นหน้ำท่ีของนำยหน้ำท่ีดีต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้  หำกไปเก็บเบีย้ประกนัภยัไม่
ตรงตำมก ำหนด 

ค.  เป็นกำรกระท ำท่ีผิดจรรยำบรรณในข้อท่ีไมป่ฏิบตัิตอ่ลกูค้ำโดยยดึถือประโยชน์ของลกูค้ำเป็น
ส ำคญั 

ง.  ถกูทัง้ข้อ ก และ ข้อ ค 

5. ท ำไมนำยหน้ำประกนัวินำศภยัจงึต้องศกึษำหำควำมรู้เพิ่มเตมิอยูเ่สมอ 

ก.  เพ่ือไมใ่ห้ผิดจรรยำบรรณ  หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของนำยหน้ำประกนัวินำศภยั 

ข.  เพ่ือท ำให้ผู้ เอำประกนัภยัตกลงท ำประกนัวินำศภยักบัตน 

ค.  เพ่ือพฒันำตนเองให้ทนักบัควำมก้ำวหน้ำของธุรกิจท่ีพฒันำ 

ง.  เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำจะสำมำรถขำยประกนัวินำศภยัได้ 

6. นำยส่ีเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีมีควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภยัรถยนต์เป็นอยำ่งมำก  วนัหนึง่ลกูค้ำ
ของนำยส่ีต้องกำรท ำประกนัเรือยอชท์ท่ีเพิ่งซือ้มำใหม ่ จงึมำปรึกษำนำยส่ี  นำยส่ีไมมี่ควำมรู้เร่ือง
กำรท ำประกนัภยัเรือยอชท์เทำ่ท่ีควร  ควรท ำอยำ่งไร 

ก.  บอกลกูค้ำวำ่  ไมจ่ ำเป็นต้องท ำประกนัภยัเรือยอชท์ 
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ข.  ปรึกษำผู้ มีควำมรู้ด้ำนกำรท ำประกนัเรือยอชท์  แล้วร่วมกนัจดัหำควำมคุ้มครองท่ีเหมำะสมให้
ลกูค้ำ 

ค.  ติตอ่บริษัทประกนัวินำศภยัท่ีรับประกนัภยัรถยนต์ให้กบัลกูค้ำ  แล้วบอกให้ท ำประกนัภยัเรือ
ยอชท์ให้ด้วย 

ง.  บอกลกูค้ำว่ำ  เชน่เดียวกบัรถยนต์  ท ำประกนัชัน้3  ก็เพียงพอแล้ว 

7. นำยห้ำเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีสง่งำนให้บริษัทประกนัวินำศภยัท่ีตนเป็นนำยหน้ำประกนั
วินำศภยัมีปัญหำขำดสภำพคลอ่งเป็นกำรชัว่ครำว  และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจ ประกนัภยัก ำลงัเร่งรัดให้ปรับปรุงแก้ไขในฐำนะกำรเงิน  นำยห้ำทรำบวำ่นำยหก
เพ่ือนของตนก ำลงัจะท ำประกนัวินำศภยักบับริษัทประกนัวินำศภยันี ้ จงึรีบแจ้งให้ทรำบ  กำรกระท ำ
ของนำยห้ำผิดจรรยำบรรณนำยหน้ำประกนัวินำศภยัหรือไม่ 

ก.  ไมผ่ิด  เพรำะเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 

ข.  ไมผ่ิด  เพรำเป็นนำยหน้ำฯ  ต้องมีควำมซ่ือสตัย์สจุริตตอ่ผู้ เอำประกนัภยั 

ค.  ผิด  เพรำะนำยห้ำไมซ่ื่อสตัย์สจุริตตอ่บริษัทประกนัภยัท่ีตนสงักดั 

ง.  ผิด  เพรำข้อมลูดงักลำ่วควรต้องถือเป็นควำมลบัอนัมิควรเปิดเผยของบริษัทประกนัภยั 

8. นำยเจ็ดเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัสง่งำนให้บริษัทประกนัภยัแหง่หนึง่  ได้ชกัชวนให้นำยแปดซึง่
เป็นเพ่ือนท ำประกนัสขุภำพ  ตอ่มำนำยแปดป่วยเป็นวณัโรคติดตอ่  ก็ได้น ำเร่ืองท่ีนำยแปดป่วยไป
เปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก  กำรกระท ำของนำยเจ็ดผิดจรรยำบรรณนำยหน้ำประกนัวินำศภยัหรือไม่ 

ก.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยแปดเป็นโรคติดตอ่ท่ีสำมำรถรักษำให้หำยได้ 

ข.  ผิด  เพรำะเปิดเผยควำมลบัของผู้ เอำประกนัภยัตอ่บคุคลภำยนอก 

ค.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยเจ็ดพดูควำมจริง 

ง.  ผิด  เพรำะท ำให้สงัคมรังเกียจนำยแปด 

9. กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบตังิำนของนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  มีปัจจยัส ำคญัอยำ่งไร 

ก.  กำรคดัเลือกผลิตภณัฑ์หรือกรมธรรม์ประกนัวินำศภยั  และอตัรำเบีย้ประกนัภยั 
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ข.  ก ำหนดรูปแบบเง่ือนไขควำมคุ้มครอง 

ค.  ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงรวดเร็วทนัใจ 

ง.  ถกูทกุข้อ 

10. กำรท่ีนำยหน้ำประกนัภยัมีควำมผกูพนักบัองค์กร  และเผยแพร่ควำมดี  ภำพลกัษณ์ขององค์กรแก่
สำธำรณชนแสดงว่ำนำยหน้ำประกนัวินำศภยั 

ก.  เป็นผู้ มีจรรยำบรรณในเร่ืองควำมภกัดีตอ่บริษัทประกนัภยั 

ข.  เป็นผู้ มีจรรยำบรรณในเร่ืองกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ 

ค.  เป็นผู้ มีจรรยำบรรณในเร่ืองควำมซ่ือสตัย์ตอ่องค์กร 

ง.  เป็นผู้ มีจรรยำบรรณในเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูจริงของบริษัทสูส่ำธำรณชน 
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ชุดที่5 

1. นำยA เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัและได้เก็บเบีย้ประกนัภยัและได้เก็บเบีย้ประกนัภยัจำกผู้ เอำ
ประกนัภยัสง่ให้บริษัททกุครัง้ไมบ่กพร่อง  มีอยูค่รัง้หนึง่   มำรดำของนำยA  เกิดเจ็บป่วยและเข้ำ
รักษำตวัในโรงพยำบำล  นำยA  จงึได้น ำเงินเบีย้ประกนัภยัของผู้ เอำประกนัภยัท่ีช ำระมำจำ่ยคำ่
รักษำฯมำรดำของตน  แตน่ำยA  ก็ได้น ำเงินมำคืนให้กบับริษัทครบถ้วน  และได้บอกผู้ เอำประกนัภยั
ให้ทรำบเร่ืองดงักล่ำวในภำยหลงั  กำรกระท ำของนำยA  ถกูหรือผิดจรรยำบรรณของนำยหน้ำประกนั
วินำศภยั 

 ก.  ถกู  เพรำะนำยA  ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรม  มีควำมกตญัญตูอ่มำรดำ 

 ข.  ถกู  เพรำะนำยA  เป็นคนมีควำมรับผิดชอบโดยได้น ำเงินมำจำ่ยคืนให้บริษัทครบถ้วน  และได้
บอกเร่ืองดงักล่ำวให้ผู้ เอำประกนัภยัทรำบภำยหลงั 

 ค.  ผิด  เพรำะนำยA  เป็นคนไมซ่ื่อสตัย์ตอ่ผู้ เอำประกนัภยัและบริษัท 

 ง.  ผิด  เพรำะนำยA  แจ้งให้ผู้ เอำประกนัภยั  แตไ่มไ่ด้แจ้งให้บริษัททรำบ 

2. นำยA  และนำยB  เป็นเพ่ือนรักกนัมำกและเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีมีผลงำนโดดเดน่มำก  แต่
เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัตกต ่ำท ำให้กำรขำยประกนัวินำศภยัมีอปุสรรค  จงึตกลงกนัว่ำ  
ถ้ำผลงำนของใครต ่ำกว่ำเป้ำหมำย  อีกคนหนึง่จะยกผลงำนให้  เพ่ือจะได้รักษำช่ือเสียงนำยหน้ำ
ดีเดน่ไว้อยำ่งตอ่เน่ือง  กำรท ำงำนของทัง้คูเ่หมำะสมหรือไม่ 

 ก.  ทัง้คูเ่ป็นเพ่ือนร่วมอำชีพท่ีดีตอ่กนัสมควรน ำมำเป็นแบบอยำ่ง 

 ข.  ทัง้คูเ่ป็นเพ่ือนร่วมอำชีพท่ีดีตอ่กนั  แตไ่มส่มควรน ำมำเป็นแบบอยำ่ง 

 ค.  ทัง้คูเ่ป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีดี  สมควรน ำมำเป็นแบบอยำ่ง 

 ง.  ทัง้คูเ่ป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีไมดี่  ไมส่มควรน ำมำเป็นแบบอยำ่ง 

3. นำยA  เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  มีควำมเช่ือว่ำ  กำรเป็นนำยหน้ำฯ  ท่ีดีต้องมีทกัษะในกำร
ส่ือสำรด้วย  จงึได้ชกัชวนเพ่ือนร่วมอำชีพไปสมคัรอบรมหลกัสตูรกำรส่ือสำร  แตเ่พ่ือนไมเ่ห็นด้วย  
นำยA  จงึไปเรียนโดยล ำพงัจนจบหลกัสตูร  จงพิจำรณำวำ่  ข้อควำมข้อใดถกูต้องท่ีสดุ 
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 ก.  เพ่ือนของนำยA  ตดัสินใจดีแล้ว  เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัควรสนใจวิชำกำรประกนัภยั
และรำยละเอียดตำ่งๆ ในกรมธรรม์มำกกวำ่ 

 ข.  นำยA  อำจไมป่ระสบควำมส ำเร็จในอำชีพ  เพรำะไมส่นใจศกึษำหำควำมรู้เฉพำะประกนัวินำศ
ภยั 

 ค.  นำยA  มีควำมคดิถกูต้อง  เพรำะกำรเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  ต้องใช้ศำสตร์และศลิป์และ
ควำมรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องนอกจำกควำมรู้ด้ำนประกนัวินำศภยัด้วย 

 ง.  นำยA  มีควำมคดิถกูต้อง  เพรำะกำรเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัต้องสนใจในเร่ืองเทคนิคกำร
ขำย 

4. นำยA  และนำยB  เป็นเพ่ือนรักร่วมเรียนหนงัสือมำด้วยกนั  และตอ่มำเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั
ท ำงำนคนละจงัหวดัตอ่มำ  นำยA  ทรำบวำ่นำยB  ไปเรียนวิชำดำรำศำสตร์เพิ่มเตมิ  เม่ือพบกนั นำย
A  จงึต ำหนินำยB  ท่ีไปเสียเวลำเรียนเป็นเดือน  ท ำให้เสียเวลำท ำมำหำกิน  มิหน ำซ ำ้  ควำมรู้ท่ีได้ก็
ไมเ่ก่ียวข้องกบัวิชำชีพนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  ข้อใดถกูต้อง 

 ก.  กำรกระท ำของนำยB  นัน้สมควร  เพรำะต้องหมัน่ศกึษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเตมิอยูเ่สมอ 

 ข.  กำรกระท ำของนำยB  นัน้ไมผ่ิดจรรยำบรรณ  เพรำะเป็นสิทธิของนำยB  ท่ีจะไปเรียนหรือท ำอะไร
ก็ได้  ตรำบใดท่ีไมท่ ำให้ผู้ เอำประกนัภยัเสียผลประโยชน์ 

 ค.  กำรกระท ำของนำยB  นัน้ไมส่มควรเอำเย่ียงอยำ่ง  เพรำะเสียเวลำท ำมำหำกิน  ซึง่ขดักบั
จรรยำบรรณนำยหน้ำฯ 

 ง.  กำรกระท ำของนำยB  นัน้ไมถ่กูต้อง  เพรำะนอกจำกท ำให้ไมมี่เวลำในกำรบริกำรลกูค้ำแล้ว  
หลกัสตูรท่ีเรียนก็ไม่ตรงกบัควำมต้องกำรของนำยหน้ำฯ  ท่ีเน้นเร่ืองกำรขำยประกนัวินำศภยั 

5. นำยA  เป็นผู้บริหำรบริษัทนำยหน้ำประกนัวินำศภยัแหง่หนึง่  และเป็นคนท่ีมีควำมรู้ทำงโหรำศำสตร์
เป็นอย่ำงดี  จงึแนะน ำลกูทีมให้เรียนเพิ่มเตมิทำงโหรำศำสตร์  เพรำะสำมำรถน ำไปใช้เพิ่มยอดขำยได้  
นำยB  ลกูทีมจงึไปเรียนโหรำศำสตร์ตำมท่ีแนะน ำ  ดงันัน้ นำยB  ปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณ
นำยหน้ำฯ  ข้อใด 

 ก.  หมัน่ศกึษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเตมิอยูเ่สมอ 

 ข.  ให้บริกำรท่ีดีอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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 ค.  มีควำมซ่ือสตัย์ตอ่เพ่ือนร่วมอำชีพ 

 ง.  ไมมี่ข้อใดถกู  เพรำะไมเ่ข้ำหลกัจรรยำบรรณใดๆ 

6. นำยC  เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  และเป็นเจ้ำของอู่ซอ่มรถท่ีมีมำตรฐำนสงู  และเป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ยอะไหลร่ถยนต์ของแท้และมีคณุภำพ  นำยC  มกัแนะน ำให้ลกูค้ำผู้ เอำประกนัภยัให้น ำรถเข้ำ
ซอ่มในอูข่องตนเอง  พฤตกิรรมของนำยC  ในฐำนะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัเข้ำขำ่ยข้อใด 

 ก.  เห็นประโยชน์และแนะน ำประโยชน์สงูสดุให้ลกูค้ำ 

 ข.  ดแูลบริกำรลกูค้ำอยำ่งดี  ตัง้แตก่ำรครับประกนัภยั  และเร่ืองสินไหมทดแทน 

 ค.  เตม็ใจ  ใสใ่จลกูค้ำให้ได้บริกำรท่ีดีท่ีสดุ 

 ง.  มีพฤตกิรรมท่ีอำจขดัแย้งทำงด้ำนผลประโยชน์โดยตรง  และ/หรือท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่
ผลประโยชน์ของลกูค้ำ 

7. น.ส.D  มีโรคควำมดนัโลหิตสงู  ได้สอบถำมนำยหน้ำฯ  ว่ำจะต้องแจ้งในใบค ำขอเอำประกนัสขุภำพ
หรือไม ่ นำยหน้ำฯ  บอกว่ำไมต้่องแจ้ง  เพรำะอำจท ำให้บริษัทไมรั่บท ำประกนัภยั  นำยหน้ำฯ  นีท้ ำ
ผิดจรรยำบรรณข้อใด 

 ก.  ไมซ่ื่อสตัย์ตอ่ผู้ เอำประกนัภยั 

 ข.  ชว่ยปกปิดข้อควำมจริงของผู้ เอำประกนัภยัในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั  และไมรั่กษำผลประโยชน์
ของบริษัท 

 ค.  ให้บริกำรท่ีดี  และรักษำผลประโยชน์ของผู้ เอำประกนัภยั 

 ง.  รักษำควำมลบัอนัมิควรเปิดเผยของผู้ เอำประกนัภยัในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญั 

8. นำยX  เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  ได้ชกัชวนให้นำยY  ท ำประกนัภยัรถยนต์ประเภท2  โดยนำยY  
ได้ช ำระเบีย้ประภยัเป็นท่ีเรียบร้อย  ตอ่มำนำยX  น ำกรมธรรม์กระกนัภยัรถยนต์ประเภท1  มำให้และ
แจ้งวำ่ประเภท1  คุ้มครองมำกกวำ่และขอเก็บเบีย้ประกนัภยัเพิ่ม  นำยX  ท ำถกูต้องตำมหลกั
จรรยำบรรณหรือไม ่

 ก.  ถกูต้อง  เพรำะนำยX  หวงัดีตอ่นำยY  ท่ีจะให้ได้ควำมคุ้มครองท่ีดีกวำ่ 
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 ข.  ไมถ่กูต้อง เพรำะนำยX  มีผลประโยชน์ทบัซ้อนและไมมี่ควำมซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ เอำประกนัภยั 

 ค.  ถกูต้อง  เพรำะนำยX  ได้แจ้งถึงควำมคุ้มครองท่ีนำยY  จะได้รับจำกประกนัภยัรถยนต์ประเภท1 

 ง.  ไมถ่กูต้อง  เพรำะนำยX  มีเก็บเบีย้ประกนัภยัอีก 

9. นำยA  เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีเก่งและมีควำมสำมำรถในกำรขำย  นำยA  ฝึกผู้ชว่ยใหม ่2-3  
คนให้มีควำมรู้อยำ่งดี  มีมำตรฐำนสำมำรถชกัชวนลกูค้ำได้  เพ่ือจะขยำยงำนและรับงำนใหม่ๆ   แทน  
กำรกระท ำของนำยA  ถกูจรรยำบรรณไหม 

 ก.  ผิดจรรยำบรรณ  เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัต้องไมม่อบหมำยให้ผู้ อ่ืนกระท ำกำรแทนตน 

 ข.  ผิดจรรยำบรรณ  เพรำะผู้ชว่ยของนำยA  ต้องผำ่นกำรรับรองคณุภำพและมีควำมรู้ท่ีถกูต้องก่อน 

 ค.  ไมผ่ิดจรรยำบรรณ  เพรำะคนท่ีนำยA  ฝึกมีคณุภำพ 

 ง.  ไมผ่ิดจรรยำบรรณ  เพรำะบริษัทประกนัภยัพิจำรณำรับงำนท่ีสง่ในช่ือของนำยA  เทำ่นัน้ 

10. นำยA  เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้ขำยประกนัภยัรถยนต์ประเภท1  ให้นำงB  ตอ่มำนำงB  
ประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน  จงึไมส่ำมรถช ำระเบีย้ประกนัภยัตอ่อำยกุรมธรรม์ได้ตรงตำมก ำหนด
ท่ีนดัหมำย  นำยA  ทวงถำมหลำยครัง้จนเบื่อ  จงึบน่เร่ืองนีใ้ห้ภรรยำฟัง  กำรกระท ำของนำยA  ผิด
จรรยำบรรณนำยหน้ำฯ  หรือไม่ 

 ก.  ไมผ่ิด  เพรำะกำรผิดนดัของผู้ เอำประกนัภยัเป็นเร่ืองธรรมดำ 

 ข.  ไมผ่ิด  เพรำะกำรกลำ่วเช่นนัน้ไมไ่ด้ท ำให้นำงB  เสียหำย 

 ค.  ผิด  เพรำะเปิดเผยควำมลบัอนัไมส่มควรเปิดเผยของผู้ เอำประกนัภยัตอ่บคุคลภำยนอก 

 ง.  ผิด  เพรำะเป็นกำรให้ร้ำยผู้ เอำประกนัภยั 
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ชุดที่6 

1. นำยดินเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้ขำยประกนัสขุภำพให้นำยน ำ้  หลงัจำกท ำประกนัภยัไปได้ 
10เดือน  นำยน ำ้พบวำ่ตนเองเป็นผู้ติดตอ่ร้ำยแรง  จงึปรึกษำนำยดินวำ่สำมำรถตอ่สญัญำในปีตอ่ไป
ได้หรือไม ่ นำยดนิไมแ่นใ่จจึงไปปรึกษำอำจำรย์ผู้ เคยสอนกฎหมำยให้นำยดนิและนำยน ำ้มำก่อน
และอำจำรย์ผู้ นีรั้กนำยน ำ้มำก  กำรกระท ำของนำยดนิผิดจรรยำบรรณนำยหน้ำประกนัวินำศภยั
หรือไม ่

ก.  ผิด  เพรำะกำรกระท ำของนำยดนิ  ท ำให้นำยน ำ้ถกูผู้ อ่ืนรังเกียจ 

ข.  ผิด  เพรำะนำยดินไมรั่กษำควำมรับอนัไมค่วรเปิดเผยของผู้ เอำประกนัภยัตอ่บคุคลภำยนอก 

ค.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยดินไมไ่ด้เลำ่เร่ืองให้คนภำยนอกฟัง  เพียงแคป่รึกษำกบัอำจำรย์ของตนคนเดียว 

ง.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยดนิเปิดเผยควำมจริงของผู้ เอำประกนัภยั 

2. นำยลมเป็นเพ่ือนสนิทของนำยไฟ  ซึง่มีงำนอดเิรกคือกำรไตเ่ขำ  นำยลมได้ชกัชวนนำยไฟเอำประกนั
อบุตัเิหต ุ คุ้มครองกำรเสียชีวิต  ทัง้ท่ีตนเองทรำบวำ่ประกนัอบุตัเิหตมีุข้อยกเว้นไม่คุ้มครองกำร
เสียชีวิตขณะไตเ่ขำ  เว้นแตจ่ะซือ้ภยัเพิ่ม  นำยลมไมไ่ด้ให้ค ำแนะน ำลกูค้ำให้เข้ำใจในข้อยกเว้น
ดงักลำ่วและกำรคุ้มครองภยัเพิ่ม  กำรกระท ำของนำยลมผิดจรรยำบรรณนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  
หรือไม ่

ก.  ผิด  เพรำะเป็นกำรเสนอขำยนอกเหนือเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ 

ข.  ไมผ่ิด  เพรำะผู้ เอำประกนัภยัควรอำ่นกรมธรรม์ให้ละเอียดด้วยตนเอง 

ค.  ไมผ่ิด  เพรำะไมต้่องกำรให้ผู้ เอำประกนัภยัเสียเงินเพิ่มเตมิ 

ง.  ไมผ่ิด  เพรำะผู้ เอำประกนัภยัอำจเสียชีวิตจำกอบุตัเิหตกุรณีอ่ืน  ซึง่ก็ได้รับควำมคุ้มครองอยูแ่ล้ว 

3. ในกำรตอ่อำยกุรมธรรม์ประกนัวินำศภยั  ถ้ำมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ  จำกกรมธรรม์เดมิ  สิ่งท่ีนำยหน้ำ
ประกนัฯ  ต้องท ำ  คือ 

ก.  ชีแ้จงรำยละเอียดของควำมเส่ียง  ทนุประกนัภยั  ข้อยกเว้นท่ีเปล่ียนแปลง  รำคำ  รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ 
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ข.  ชีแ้จงให้ผู้ เอำประกนัภยัอ่ำนรำยละเอียด  มิฉะนัน้จะมีผลตอ่กำรพิจำสรคณำคำ่สินไหมทดแทน 

ค.  กรมธรรม์ประกนัภยัจะถกูสง่และระบรุำยละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงตำมท่ีผู้ เอำประกนัภยัต้องกำร 

ง.  นำยหน้ำฯจะเป็นผู้ มีหน้ำท่ีดแูลรำยละเอียดของควำมเส่ียงภยัท่ีเปล่ียนแปลงให้ผู้ เอำประกนัภยั 

4. นำงสำวฝนเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัต้องกำรเสนอขำยประกนัอคัคีภยัท่ีอยู่อำศยัระยะเวลำเอำ
ประกนัภยั 5ปี  ซึง่เสียเบีย้ประกนัภยัถกูกวำ่ให้กบันำยฟ้ำ  แตน่ำยฟ้ำท ำประกนัภยับ้ำนหลงันีก้บั
บริษัทอ่ืนมำแล้ว 6เดือน  น.ส.ฝน จงึแนะน ำให้ยกเลิกกรมธรรม์เดมิ  จะได้เบีย้ประกนัภยัคืนสว่นหนึง่  
แล้วมำท ำประกนัภยักบัตน  น.ส.ฝน  ท ำถตู้องตำมจรรยำบรรณไหม 

ก.  ไมถ่กูต้อง  เพรำะเป็นกำรแยง่งำนบริษัทอ่ืน 

ข.  ไมถ่กูต้อง  เพรำะผู้ เอำประกนัภยัเสียประโยชน์จำกกำรยกเลิกและรับเบีย้ประกนัภยัจำกกรมธรรม์
เดมิ 

ค.  ถกูต้อง  เพรำะน.ส.ฝน  มีควำมซ่ือสตัย์ตอ่บริษัทท่ีสง่งำนให้ 

ง.  ถกูต้อง  เพรำะลกูค้ำจะได้รับกำรบริกำรท่ีเสียเบีย้ประกนัภยัใหมท่ี่ถกูกวำ่ 

5. น.ส.สวย  เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้ชกัชวนนำยหนุม่ท ำประกนัอคัคีภยัส ำเร็จรูปท่ีอกใหม่
(Packaged Policy)  นำยหนุม่ตกลงท ำและกรอกรำยละเอียดลงช่ือในใบค ำขอเอำประกนัภยั  เม่ือ
สวยน ำใบค ำขอฯ  และเบีย้ประกนัภยัมำสง่บริษัท  ปรำกฏวำ่บริษัทได้ออกแบบกำรประกนัอคัคีภยั
แบบใหมซ่ึง่คุ้มครองตรงควำมต้องกำรแตม่ำกกว่ำและดีกวำ่สวย  จงึกลบัไปหำนำยหนุ่มวำ่สำมำรถ
เปล่ียนแบบกรมธรรม์เป็นแบบใหมไ่ด้  กำรกระท ำของสวยผิดจรรยำบรรณหรือไม่ 

ก.  ผิด  เพรำะเป็นกำรยกเลิกรมธรรม์เก่ำเพ่ือซือ้ใหม่ 

ข.  ผิด  เพรำะจปุระสงค์ของนำยหนุม่ต้องกำรซือ้กรมธรรม์แบบเดมิ 

ค.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยหน้ำสำมำรถยกเลิกกรมธรรม์เก่ำเพ่ือซือ้ใหม ่ โดยท่ีผู้ เอำประกนัภยัไมเ่สีย
ผลประโยชน์ 

ง.  ไมผ่ิด  เพรำะกรมธรรม์ของนำยหนุม่ยงัไมอ่ก  ไมถื่อว่ำเป็นกำรยกเลิกกรมธรรมเก่ำเพ่ือมำซือ้ใหม่ 
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6. นำยอิฐเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีขยนั  สำมำรถชกัชวนคนท ำประกนัภยัได้จ ำนวนมำก  นำยอิฐ
ยงัขยนัหำควำมรู้และเข้ำอบรมเก่ียวกบักำรประกนัวินำศภยัอยูเ่สมอ  และน ำควำมรู้นีม้ำเลำ่ให้ผู้ เอำ
ประกนัภยัปละบคุคลอ่ืนทรำบด้วย  นำยอิฐเป็นนำยหน้ำฯ ท่ีดีหรือไม่ 

ก.  ไมดี่  ควรใช้เวลำในกำรบริกำรผู้ เอำประกนัภยัดีกวำ่ 

ข.  ดี  ท่ีสง่เสริมจรรยำบรรณวิชำชีพ  สมควรท่ีจะยึดถือเป็นแบบอยำ่ง 

ค.  ดี  รู้จกัหำควำมรู้เพิ่มเตมิให้แก่ตนเอง 

ง.  ถกูทัง้ข้อ ข และ ค 

7. ปัจจบุนัข้อมลูขำ่วสำรของธุรกิจประกนัภยัมีปริมำณมำกและทนัตอ่สถำนกำรณ์  ทกุคนสำมำรถรับรู้
ได้ถึงสภำพธุรกิจของบริษัทประกนัภยัได้จำกส่ือ  สิ่งพิมพ์  วิทย ุ โทรทศัน์  และ  อินเตอร์เน็ต  
นำยหน้ำประกนัวินำศภยัจงึได้ข้อมลูในกำรหำประกนัภยัด้วยกำรเปรียบเทียบฐำนะกำรเงิน  รำยได้
ของบริษัทท่ีตนสง่งำนกบับริษัทอ่ืน  โดยให้ลกูค้ำส ำคญัผิดในฐำนะกำรเงินของบริษัทอ่ืนท่ีแย่กวำ่  
ทำ่นเห็นวำ่กำรใช้ข้อมลูขำ่วสำรของนำยหน้ำฯ  ดงักล่ำวถกูต้องหรือไม่อยำ่งไร 

ก.  ถกูต้อง  เพรำะเป็นควำมสำมำรถของนำยหน้ำฯ  ท่ีรู้จกัใช้ข้อมลูให้เห็นประโยชน์ 

ข.  ถกูต้อง  เพรำะในกำรแข่งขนัจ ำเป็นต้องให้ข้อมลูขำ่วสำรแก่ลกูค้ำเพ่ือกำรตดัสินใจ 

ค.  ถกูต้อง  เพรำะข้อมลูขำ่วสำรเหลำ่นีเ้ป็นข้อมลูเปิดเผย  ใครๆ  ก็สำมำรถน ำไปใช้ได้ 

ง.  ผิดทกุข้อ 

8. นำงบญุ  และ  น.ส.มี  เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  ปรำกฏวำ่นำยกรรม  ได้ท ำประกนัภยัรถยนต์ไว้
กบันำงบญุ  แตน่ำงบญุไมไ่ด้ให้บริกำร  ไมว่ำ่กำรรับช ำระเบีย้ประกนัภยัหรือกำรบริกำรด้ำนกำร
เรียกร้องคำ่สินไหม  จนกระทัง่ น.ส.มี  ได้พบกบั  นำยกรรม  และได้บริกำรนำยกรรมแทนนำงบญุ
เป็นอย่ำงดี  นำยกรรมเห็นว่ำ น.ส.มี เป็นนำยหน้ำฯ  ท่ีดี จงึท ำประกนัอคัคีภยักบั น.ส.มี อีกกรมธรรม์
หนึง่  ซึง่ น.ส.มี  ก็รับท ำประกนัภยัให้  น.ส.มี  ท ำผิดจรรยำบรรณตอ่เพ่ือนร่วมอำชีพหรือไม่ 

ก.  ผิด  เพรำะ น.ส.มี  ได้ประโยชน์จำกลกูค้ำของนำยหน้ำคนอ่ืน 

ข.  ผิด  เพรำะ น.ส.มี  แยง่ลกูค้ำของนำงบญุ  ซึง่ท ำงำนอยูบ่ริษัทเดียวกัน 

ค.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยกรรม  ขอท ำประกนัภยักบั น.ส. มี  เอง 
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ง.  ไมผ่ิด  เพรำะกำรกระท ำทัง้หมดของ น.ส.มี  มิได้เป็นกำรแยง่ลกูค้ำ 

9. นำยจอห์นน่ี  เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีชอบด่ืมเหล้ำครัง้ละมำกๆ  เป็นประจ ำ  แตน่ำยจอห์นน่ี  
ก็ไมเ่คยก่อควำมเสียหำยใดๆ  แก่ผู้ เอำประกนัภยั  รวมทัง้ยงัคงให้บริกำรท่ีดีแก่ผู้ เอำประกนัอย่ำง
สม ่ำเสมอ  กำรกระท ำของนำยจอห์นน่ีผิดจรรยำบรรณหรือไม่ 

ก.  ไมผ่ิด  เพรำะวำ่เป็นเร่ืองสว่นตวัของนำยจอห์นน่ีและสำมำรถควบคมุกำรบริกำรท่ีดี 

ข.  ไมผ่ิด  เพรำะนำยจอห์นน่ีไมไ่ด้ก่อควำมเสียหำยใดๆ  แก่ผู้ เอำประกนัภยั 

ค.  ผิด  เพรำะวำ่นำยจอห์นน่ีไมป่ระพฤตตินเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  อยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงำม 

ง.  ผิด  เพรำะวำ่นำยจอห์นน่ีมีคำ่ใช้จำ่ยสงู  อำจสร้ำงปัญหำกำรเงินได้ 

10. ข้อใดไมใ่ชจ่รรยำบรรณและศีลธรรมของนำยหน้ำประกนัวินำศภยั 

ก.  มีควำมซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ เอำประกนัภยั  บริษัทและเพื่อนร่วมอำชีพ 

ข.  ไมก่ลำ่วให้ร้ำยทบัถมนำยหน้ำประกนัวินำศภยั  หรือบริษัทประกนัภยั 

ค.  แนะน ำให้ผู้ เอำประกนัภยัสละกรมธรรม์เดมิ  เพ่ือท ำสญัญำใหม่ 

ง.  หมัน่ศกึษำหำควำมรู้ในวิชำชีพอยูเ่สมอ 
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ชุดที่ 7 

1. ข้อใดท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัควรปฏิบตัมิำกท่ีสดุในกำรขำยประกนัวินำศภยัตำมหลกั
จรรยำบรรณของนำยหน้ำประกนัวินำศภยั 

ก.  ลดเบีย้ประกนัภยั เพ่ือชว่ยเหลือผู้ เอำประกนัภยัให้จำ่ยเบีย้ประกนัภยัน้อยลง 

ข.  ชว่ยเหลือผู้ เอำประกนัภยัให้ได้ท ำประกนัวินำศภยั 

ค.   แนะน ำให้ผู้ เอำประกนัภยัท ำประกนัภยั โดยมีจ ำนวนเงินเอำประกนัวินำศภัยสงูมำก เพ่ือจะได้
ประโยชน์สงู 

ง.   ปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม และให้บริกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ ชีแ้จงให้ผู้ เอำประกนัภยัทรำบถึง
สิทธิและหน้ำท่ี เง่ือนไขควำมคุ้มครอง เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ เอำประกนั 

2. นำยไกเ่ป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัมีกำรพฒันำควำมรู้ตำ่งๆ เก่ียวกบักำรวินำศภยั รวมทัง้มีกำร
อบรมเทคนิคกำรขำยประกนัวินำศภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือท่ีน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้
เอำประกนัภยัอยำ่งถกูต้อง ดงันัน้นำยไก่ปฏิบตัติำมหลกัจรรยำบรรณนำยหน้ำประกนัวินำศภยัข้อใด 

ก.  มีควำมซ่ือสตัย์ตอ่เพ่ือนร่วมอำชีพ 

ข.  หมัน่ศกึษำหำควำมรู้ ควำมสำมำรถให้รองรับตอ่กำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ค.   ให้บริกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ง.   ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมประเพณีอนัดีงำม 

3. นำยมัน่เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีสง่งำนให้กบับริษัท 3-4 แหง่ นำยมัน่ท ำงำนมำเป็นเวลำนำน 
และคงยดึมัน่ในแบบประกนัวินำศภยัเดมิท่ีเคยน ำเสนอตอ่ผู้ เอำประกนัภยั และคิดวำ่แบบประกนั
วินำศภยัเดมิเพียงพอแล้วส ำหรับทกุสถำนกำรณ์ จงึไมส่นใจในกำรศกึษำแบบประกนัวินำศภยัใหม่ๆ  
ดงันี ้ทำ่นเห็นวำ่เหมำะสมหรือไม่ 

 

ก.  ไมเ่หมำะสม เพรำะเป็นหน้ำท่ีของนำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีจะต้องศกึษำแบบประกนัวินำศภัย
ใหม่ๆ  เพ่ือให้เหมำะสมกบัสภำวะภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป และสำมำรถ 

ข.  ไมเ่หมำะสม เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัจะต้องรู้ทกุเร่ือง 
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ค.   เหมำะสม เพรำะแบบประกนัวินำศภยัทกุแบบยอ่มมีคณุภำพดีอยูแ่ล้ว 

ง.   เหมำะสม เพรำะแบบประกนัวินำศภยัใหม่ๆ มกัจะมีเบีย้ประกนัภยัแพงกวำ่ 

4. นำยองอำจเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัได้ชกัชวนนำยโอ้อวดสำมีของนำงดวงใจท ำประกนัอบุตัเิหตุ
สว่นบคุคล จำกข้อมลูในใบค ำขอเอำประกนัภยั นำยองอำจทรำบวำ่ นำยโอ้อวดไมไ่ด้ระบใุห้นำง
ดวงใจซึง่เป็นเพ่ือนสนิทของตนเป็นผู้ รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ แตไ่ด้ระบใุห้นำงดวงตำภรรยำน้อย
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ นำยองอำจจงึได้น ำเร่ืองนีไ้ปบอกให้นำงดวงใจทรำบ กำรกระท ำของนำย
องอำจผิดจรรยำบรรณนำยหน้ำประกนัวินำศภยัหรือไม่ 

ก.  ไมผ่ิด เพรำะนำงดวงใจเป็นภรรยำท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยของนำยโอ้อวด กำรเปิดเผยเร่ือง
ดงักลำ่วตอ่นำงดวงใจ จงึไม่ใชก่ำรเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก 

ข.  ไมผ่ิด เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยั ต้องมีควำมซ่ือสตัย์ตอ่เพ่ือน และนำยโอ้อวดประพฤตผิิด
ศีลธรรมอนัดี 

ค.   ผิด เพรำะอำจท ำให้เกิดปัญหำทะเลำะวิวำทขึน้ในครอบครัวของนำยโอ้อวด 

ง.   ผิด เพรำะน ำเร่ืองซึง่ได้รับรู้จำกใบค ำขอเอำประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล ซึง่ถือเป็นควำมลบัอนัมิ
ควรเปิดเผยของผู้ เอำประกนัภยัไปเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก 

5. นำยดอกรักเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั ท่ีสง่งำนให้กบับริษัทแหง่หนึง่ และทรำบวำ่สมหุบญัชีของ
บริษัทประกนัภยันีย้กัยอกเงินไปเลน่กำรพนนัฟุตบอล นำยดอกรักจงึได้แจ้งเร่ืองดงักล่ำวแก่กรรมกำร
บริษัท แตเ่ม่ือเวลำผำ่นไปนำน ส ำนกังำนใหญ่ก็มิได้ท ำกำรอยำ่งใดแก่สมห์ุบญัชีคนนัน้ นำยดอกรัก
จงึได้น ำเร่ืองดงักล่ำวไปแจ้งแก่นำยไมเ่มืองซึง่เป็นบคุคลภำยนอก กำรกะท ำของนำยดอกรักผิด
จรรยำบรรณนำยหน้ำประกนัวินำศภยัหรือไม่ 

ก.  ผิด เพรำะเปิดเผยควำมลบัของบริษัทประกนัภยัตอ่บคุคลภำยนอก 

ข.  ผิด เพรำะท ำให้บริษัทประกนัภยัเสียประโยชน์ 

ค.  ไมผ่ิด เพรำะสิ่งท่ีนำยดอกรักพดูเป็นควำมจริง 

ง.   ไมผ่ิด เพรำะนำยดอกรักพดูไปโดยมิได้ตัง้ใจ 

6. ญำตขิองนำงสมศรีมำขอให้นำงสมศรีซึง่เป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัชว่ยจดัหำแบบประกนัอคัคีภยั
ส ำหรับบ้ำนท่ีอยู่อำศยั นำงสมศรีควรแนะน ำญำตทิ ำประกนัภยักบับริษัทประกนัวินำศภยัแหง่ใด 
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ก.  บริษัทประกนัภยัท่ีให้ควำมคุ้มครองสงูสดุภำยใต้เบีย้ประกนัภยัท่ีก ำหนด 

ข.  บริษัทประกนัภยัท่ีเป็นบริษัทลกูของธนำคำรท่ีญำตขิองนำงสมศรีกู้ ซือ้บ้ำน 

ค.   บริษัทประกนัภยัท่ีให้คำ่ตอบแทนนำงสมศรีสงูท่ีสดุ 

ง.   บริษัทประกนัภยัท่ีมีก ำไรสทุธิในปีท่ีผำ่นมำสงูสดุ 

7. กำรท่ีเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศภยัสำมำรถสง่งำนได้หลำยบริษัท จะมีผลดีตอ่ผู้ เอำประกนัอย่ำงไร 
จงเลือกค ำตอบท่ีถกูต้องมำกท่ีสดุ  

ก.  ผู้ เอำประกนัภยัได้รับข้อมลูขำ่วสำรของผู้ เอำประกนัภยั โดยท่ีนำยหน้ำประกนัวินำศภยัยงัไมไ่ด้
ศกึษำข้อมลูอยำ่งแท้จริง 

ข.  ผู้ เอำประกนัภยัเกิดควำมเช่ือถือ เพรำะนำยหน้ำประกนัวินำศภยัสง่งำนกบับริษัทประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียง 

ค.   ผู้ เอำประกนัภยัได้รับกำรเสนอรูปแบบกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีหลำกหลำยและสำมำรถเลือกซือ้ได้
ตำมควำมเหมำะสม 

ง.   ผู้ เอำประกนัภยัมีควำมภมูิใจท่ีได้ซือ้กรมธรรม์ประกนัภยักบันำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีสง่งำนได้
หลำยบริษัท 

8. ทำ่นคิดวำ่นำยหน้ำประกนัวินำศภยัท่ีประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงำมจะท ำให้ก้ำวหน้ำในอำชีพ
กำรงำน 

ก.  เป็นควำมจริง เพรำะคนท่ีประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงำม จะเป็นท่ีน่ำเช่ือถือไว้วำงใจ 

ข.  เป็นควำมจริง เพรำะจะท ำให้เงินท่ีหำมำได้เพียงพอท่ีจะใช้สอยในครอบครัว 

ค.   เป็นควำมจริง เพรำะท ำให้ไมมี่เร่ืองเส่ือมเสียช่ือเสียง 

ง.   เป็นควำมจริง เพรำะเม่ือเป็นคนดีย่อมเป็นคนขยนัหมัน่เพียร 

9. บริษัทของทำ่นออกกรมธรรม์ใหม ่ผู้ เอำประกนัภยัซึง่เป็นลูกค้ำของทำ่นต้องกำรเปล่ียนกรมธรรม์เป็น
แบบท่ีออกใหมท่ำ่นจะท ำอย่ำงไร 

ก.  เปล่ียนควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

ข.  ศกึษำผลประโยชน์ของกรมธรรม์ใหม ่พร้อมทัง้ชีแ้จงข้อเสียของกำรเปล่ียนกรมธรรม์ใหม่ 
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ค.   ไมเ่ปล่ียนให้ เพรำะผิดจรรยำบรรณ 

ง.   ศกึษำผลประโยชน์ของกรมธรรม์ใหม ่แล้วเปล่ียนให้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
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จรรยาบรรณนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ชุดท่ี 4 
1. ง 6.   ข 
2. ง 7.   ง 
3. ข 8.   ข 
4. ง 9.   ง 
5. ค 10.  ข 
 
จรรยาบรรณนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ชุดท่ี 5 
1. ค 6.   ง 
2. ง 7.   ข 
3. ค 8.   ข 
4. ข 9.   ก 
5. ง 10.  ค 
 
 
 



 

 

 
 
จรรยาบรรณนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ชุดท่ี 6 
1. ข 6.   ง 
2. ก 7.   ง 
3. ก 8.   ง 
4. ข 9.   ค 
5. ง 10.  ค 
 
จรรยาบรรณนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ชุดท่ี 7 
1. ง 6.   ก 
2. ข 7.   ค 
3. ก 8.   ก 
4. ง 9.   ข 
5. ก   
 

 

 


