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1. การกระท าข้อใดขข้ใน ายห อาประก ัว ิาศภยัท่ีไม่ถูกตอใน และผขิจรรยาบรรณ 

ก. พยายามช้ีชว ดหอค รูอจกัท าประก ัว ิาศภยั โขยไม่ค  า ึนถึนความคุอมครในท่ีเหมาะสมกบัสภาพการเส่ียนภยัและ

ความส ามารถด การช าระเบ้ียประก ัภยั 

ข้. ใธิบายและช้ีแจนผลประโยช ์เน่ืใ ไข้กรมธรรมป์ระก ัว ิาศภยัด แบบและประเภทท่ีไม่ตรนตามความตอในการ

และเจต าท่ีผู อข้ใและเใาประก ัภยัประสนค ์

ค. กรใกข้อใความและรายละเใียขแท ผู อข้ใเใาประก ัภยัด ดบค าข้ใเใาประก ัภยัโขยไม่กรใกความจรินเก่ียวกบั

สภาพความเส่ียนภยัข้ในผู อเใาประก ัภยั 

น. ถูกทุกข้อใ 

2.  ายในัคารเป็  ายห อาส่นนา ดหอกบับริษทัประก ัวิ าศภยัแห่นห ่ึน ต่ใมาไขอชกัชว ดหอเพื่ใ ช่ืใ ายพุธซ่ึนก าลนัตกนา 

เ ่ืในจากเศรษฐกิจตกต ่ามาช่วยข้ายประก ัว ิาศภยัดหอต  โขยมีเน่ืใ ไข้วา่ถอา ายพุธหาลูกค ้าไขอ 1ราย ต จะจ่ายเนิ ดหอ 1,500 

บาท การกระท าข้ใน ายในัคารถืใวา่ถูกหรืใผขิจรรยาบรรณผู อประกใบใ าชีพ ายห อาประก ัภยัหรืใไม่ 

ก. ผขิ เพราะ ายในัคารชกัชว เพื่ใ มาข้ายประก ัว ิาศภยัโขยไม่รับดบใ ุญาต ายห อาประก ัวิ าศภยั 

ข้. ผขิ เพราะ ายพุธไม่ซ่ืใสัตยต่์ใผู อเใาประก ัภยั 

ค. ไม่ผขิ เพราะ ายพุธไมจ่  าเป็ ตอในบใกดครๆ วา่ต เป็  ายห อาประก ัวิ าศภยั 

น. ไม่ผขิ เพราะผู อเใาประก ัภยัตกลนท าประก ัว ิาศภยักบั ายพุธเใน 

3. จากค ากล่าวท่ีวา่ “ ายห อาท่ีขี ั้ ควรปฏิบติัต่ใลูกคอาใยา่นเป็ ธรรม ดหอบริการท่ีขีและสม ่าเสมใแก่ผู อเใาประก ัภยั โขยไม่

มีความจ าเป็ ตอในช้ีแจนดหอผู อเใาประก ัภยัไขอทราบถึนสิทธิ ห อาท่ี และผลประโยช ์ท่ีผู อเใาประก ัภยัควรจะไขอรับ” ท่า คิขวา่

ค ากล่าวข้อานตอ  ้ี ถูกตอในหรืใไม ่

ก. ถูก ก ารบริการท่ีขีใยา่นสม ่าเสมใก็เป็ การเพียนพใและส าหรับ ายห อาประก ัว ิาศภยัท่ีขี 

ข้. ถูก เพราะสิทธิ ห อาท่ี และผลประโยช ์ ผู อเใาประก ัภยัจะตอในศึกษาดหอเข้อาดจขอวยต เในเท่า ั้  ไม่จ  าเป็ ท่ี

 ายห อาประก ัวิ าศภยัตอในไปช้ีแจนดหอเข้อาดจ 

ค. ผขิ เพราะการดหอค  าช้ีแจนแก่ผู อเใาประก ัภยัดหอทราบถึน สิทธิ ห อาท่ี และผลประโยช ์ท่ีควรจะไขอรับเป็ การ

กระท าใีกใยา่นห ่ึนท่ี ายห อาประก ัว ิาศภยัท่ีขีควรจะกระท า 

น. ไม่มีข้อใดขถูก 
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4.  ายห อาประก ัวิ าศภยัจะตอในมีจรรยาบรรณด การชกัชว ดหอบุคคลท าสัญญาประก ัว ิาศภยักบับริษทัประก ัว ิาศภยั 

ข้อใต่ใไป ้ีข้อใดข ายห อาประก ัว ิาศภยัควรปฏิบติัมากท่ีสุข 

ก. ลขคา่บ าเห ็จแก่ผู อเใาประก ัภยั 

ข้. ติขตามดหอการบริการแก่ผู อเใาประก ัภยัใยา่นสม ่าเสมใทั้นก่ใ และหลนัเส ใข้าย 

ค. ปกปิขภยัท่ีมีความเส่ียนข้ในผู อเใาประก ัภยั เพื่ใดหอบริษทัตกลนท าสัญญากบัผู อเใาประก ัภยั 

น. ควรปฏิบติัทุกข้อใ 

5.  ายพฤหสัเป็  ายห อาประก ัว ิาศภยั ไขอพฒั าความรูอ ความสามารถข้ในต  โขยศึกษาหาความรูอวชิาชีพเพิ่มเติมใยู่

เสมใ ท่า คิขวา่ถูกตอในหรืใไม่ 

ก. ถูกตอใน เพราะ ายพฤหสัมีความรูอเก่ียวกบัการเป็  ายห อาประก ัวิ าศภยัพใสมควรใยูแ่ลอวหากตอในการเพิ่มพู 

ความรูอ ก็เป็ เร่ืในข้ใน ายพฤหสัเใน 

ข้. ไม่ถูกตอใน เพราะการตอในการหาความรูอเพิ่มเติมใาจท าดหอเสียเวลาติขต่ใลูกค ้า 

ค. ถูกตอใน เพราะผู อซ้ืใประก ัว ิาศภยัจะไขอรับประโยช ์จากการท่ี ายห อาประก ัว ิาศภยัมีความรใบรูอดหอ

ข้อใแ ะ  าท่ีขี 

น. ถูกตอใน เพราะ ายห อาประก ัว ิาศภยัสามารถเพิ่มยใขข้ายต เในไขอมากข้ึ้  

6. บริษทัประก ัภยัแห่นห ่ึนมกัเพิ่มจ า ว  ายห อาประก ัว ิาศภยัเพื่ใข้ยายธุรกิจ โขยไม่มีก ารใบรม ายห อาประก ัว ิาศ

ภยัดหอเพิ่มพู ความรูอ เพราะเสียค่าดชอจ่ายโขยไขอรับผลตใบแท ไม่มาก กัส าหรับทา่ มีความคิขเห็ ใยา่นไร 

ก. เห็ ขอวย เพราะการเสียคา่ดชอจ่ายด การเพิ่ม ายห อาประก ัว ิาศภยั คุอมค่ากวา่การใบรมเพิ่มพู ความรูอ 

ข้. เห็ ขอวย เพราะการจขัใบรมสัมม า ายห อาประก ัว ิาศภยั  ใกจากการเสียค่าดชอจ่ายแลอวยนัเสียเวลาการข้าย

ประก ัว ิาศภยัใีกขอวย 

ค. ไม่เห็ ขอวย เพราะหาก ายห อาประก ัว ิาศภยัมีความรใบรูอแลอว จะสามารถดหอข้อใแ ะ  าต่ใผู อท  าประก ัว ิาศภยั 

ใ ัมีผลสืบเ ่ืในถึนช่ืใเสียนและการข้ยายธุรกิจข้ในบริษทัประก ัภยัด ใ าคต 

น. ไม่เห็ ขอวย เพราะ ายห อาประก ัว ิาศภยัจะไม่ไขอรับวธีิการดหม่ๆ ด การข้ยายตลาข 
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7. ก ารกระท าข้อใดขต่ใไป ้ีถืใวา่ ายห อาประก ัว ิาศภยัรักษาความลบัใ ัไม่ควรเปิขเผยข้ในผู อเใาประก ัภยั 

ก. ปกปิขเร่ืในข้ในผู อเใาประก ัภยัเป็ โรคมะเร็น เพื่ใดหอบริษทัพิจารณารับท าประก ัสุข้ภาพดหอกบัผู อเใาประก ัภยั 

ข้. ปกปิขใายท่ีุแทอจรินข้ในผู อเใาประก ัภยั เพื่ใดหอจ่ายเบ้ียประก ัว ิาศภยั อใยลน 

ค. ปกปิขเร่ืในมารขาข้ในผู อเใาประก ัภยัเป็ โรคติขต่ใไม่ดหอเพื่ใ ๆ ข้ในผู อเใาประก ัภยัรูอ 

น. ปกปิขผู อรับประโยช ์เร่ืในผู อเใาประก ัภยัไขอท าประก ัว ิาศภยัไวอ 

8.  ายศุกร์เป็  ายห อาประก ัว ิาศภยัทราบวา่  ายเสาร์เป็ ญาติส ิทข้ใน ายใาทิตยซ่ึ์นเป็ ลูกคอาข้ในต  เม่ืใ ายศุกร์พบ

กบั ายเสาร์ท่ีนา เล้ียนร่ื เรินแห่นห ่ึน จึนแ ะ  าตวัและชกัชว ดหอ ายเสาร์ท าประก ัภยัผา่ ต  โขยบใกวา่ ายใาทิตยย์นั

เช่ืใมั ่ท าประก ัภยัผา่ ต เลย การกระท าข้ใน ายศุกร์ 

ก. ผขิจรรยาบรรณ เพราะดชอข้อใมูลท่ี ายใาทิตยไ์ม่ไขอใ ุญาตไปด การท าธุรกิจข้ในต  

ข้. ผขิจรรยาบรรณ เพราะ ายศุกร์ไม่ไขอพูขความจริน 

ค. ไม่ผขิจรรยาบรรณ เพราะ ายเสาร์กบั ายใาทิตยเ์ป็ ญาติส ิทก ัจรินๆ 

น. ไม่ผขิจรรยาบรรณ เพราะเหตุการณ์ท่ีเกิขข้ึ้ ท่ีนา ร่ื เรินไม่ดช่ท่ีท านา  

9. การก าห ขมาตรฐา ด การปฏิบติันา ข้ใน ายห อาประก ัว ิาศภยั มีปัจจยัท่ีส าคญัใยา่นไร 

ก. การคขัเลืใกผลิตภณัฑ ์หรืใกรมธรรมป์ระก ัวิ าศภยัและใตัราเบ้ียประก ัภยั 

ข้. ก าห ขรูปแบบเน่ืใ ไข้ความคุอมครใน 

ค. ตใบส ในความตอในการข้ในลูกคอาใยา่นรวขเร็วท ัดจ 

น. ถูกทุกข้อใ 

10. ข้อใความโฆษณาดขเป็ ข้อใความท่ีผขิจรรยาบรรณ 

ก. “เราเป็ บริษทั ายห อาประก ัว ิาศภยัท่ีขีท่ีสุขด ประเทศไทย” 

ข้. “เราเป็ บริษทั ายห อาประก ัว ิาศภยัท่ีมีความเช่ียวชาญด การจขัประก ัสุข้ภาพกลุ่มและใุบติัเหตุ” 

ค. “ติขต่ใเราสิค่ะ ถอาท่า ใยากท าประก ัรถย ตไ์ม่วา่จะเป็ รถย ตย์ีห่อใดข รุ่ เก่าหรืใรุ่ ดหม่” 

น. “เราสามารถจขัประก ัภยักบับริษทัประก ัว ิาศภยัไขอถึน 30บริษทั” 


