ข้ อสอบจรรยาบรรณนายหน้ าประกันวินาศภัย
ชุดที่ 1
1. นำงสำวเดือนได้ สมัครเป็ นนำยหน้ ำประกันชีวิตที่สง่ งำนของบริษัทประกันชีวิต A และนำยหน้ ำ
ประกันวินำศภัยที่สง่ งำนของบริษัท B โดยนำงสำวเดือนได้ สง่ งำนให้ บริ ษัททังสองเสมอมำ
้
โดยไม่มี
ปั ญหำแต่อย่ำงใด ท่ำนคิดว่ำกำรกระทำของนำงสำวเดือนมีควำมซื่อสัตย์หรื อไม่
ก. มี เพรำะมิได้ กระทำกำรสิ่งใดที่ขดั ต่อศีลธรรมเลย
ข. มี เพรำะเป็ นสิทธิที่จะส่งงำนให้ บริ ษัทใดๆที่ตนเองมีใบอนุญำต
ค. ไม่มี เพรำะไม่ซื่อสัตย์ตอ่ บริษัทที่ตนส่งงำน
ง. ไม่มี เพรำะไม่ปฏิบตั ภิ ำยใต้ เงื่อนไขบริษัทที่ตนเองส่งงำน
2. นำยหน้ ำประกันวินำศภัยจัดกำรส่งงำนให้ บริษัทประกันภัยใหม่โดยระบุวำ่ ผู้ขอเอำประกันอัคคีภยั มี
อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ ครบถ้ วน แต่ควำมเป็ นจริง ไม่ได้ มีกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ เพื่อให้
บริษัทประกันภัยใหม่ ปรับลดอัตรำเบี ้ยประกันภัย นำยหน้ ำผู้นี ้ผิดจรรยำบรรณข้ อที่ เกี่ยวกับควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริตหรื อไม่
ก. ผิด เพรำะช่วยลูกค้ ำใช้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จเพื่อได้ สิทธิประโยชน์อนั มิควรได้ จำกบริษัทประกันภัย
ข. ไม่ผิด เพรำะช่วยรักษำผลประโยชน์ให้ กบั ลูกค้ ำ
ค. ผิด เพรำะทำให้ บริษัทประกันภัยรำยเดิมขำดรำยได้
ง. ไม่ผิด เพรำะบริษัทประกันภัยรำยใหม่ได้ รำยได้ เพิ่มขึ ้น
3. นำยวันได้ ทำประกันอัคคีภยั โดยแจ้ งว่ำบ้ ำนอยู่ที่ซอยรำงน ้ำ ต่อมำได้ รือ้ บ้ ำนไปสร้ ำงอยูท่ ี่รังสิต จึง
ปรึกษำนำยอำทิตย์นำยหน้ ำประกันวินำศภัย นำยอำทิตย์ได้ บอกให้ นำยวันยกเลิกกรมธรรม์ดงั กล่ำว
กำรกระทำของนำยอำทิตย์ผิดจรรยำบรรณนำยหน้ ำประกันวินำศภัยหรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพรำะเป็ นกำรชี ้แจงให้ ผ้ เู อำประกันทรำบถึงสิทธิหน้ ำที่ของผู้เอำประกัน
ข. ไม่ผิด เพรำะไม่ได้ ทำให้ ผ้ เู อำประกันภัยเสียประโยชน์
ค. ผิด เพรำะชี ้แจงสิทธิและหน้ ำที่ของผู้เอำประกันภัยผิด
ง. ผิด เพรำะทำให้ ผ้ เู อำประกันภัยเสียประโยชน์
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4. ธนำคำรมกรำ ซึง่ มีใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำยหน้ ำประกันวินำศภัย มีนำยกุมภำซึง่ มีใบอนุญำต
นำยหน้ ำประกันวินำศภัยเป็ นผู้จดั กำรสำขำ นำยกุมภำได้ รับนโยบำยจำกผู้บริ หำระดับสูงให้ แนะนำ
ลูกค้ ำเงินกู้ทำประกันอัคคีภยั กับบริษัทประกันวินำศภัย มีนำซึง่ เป็ นบริ ษัทลูกของธนำคำรให้ ได้ นำย
กุมภำไม่อยำกทำผิดจรรยำบรรณของกำรเป็ นนำยหน้ ำ จึงควรทำอย่ำงไร
ก. บอกลูกค้ ำไปกู้เงินจำกธนำคำรอื่นแทน
ข. บอกลูกค้ ำว่ำ หำกอยำกได้ เงินกู้จำกธนำคำร ต้ องทำประกันอัคคีภยั กับบริษัทมีนำ เท่ำนัน้
ค. บอกลูกค้ ำว่ำธนำคำร มกรำ นำเสนอกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ของบริษัทประกันภัย มีนำ เพียง
แห่งเดียวแต่ลกู ค้ ำสำมำรถหำควำมคุ้มครองของบริษัทอื่นมำเปรี ยบเทียบได้
ง. บอกลูกค้ ำว่ำ ในปี แรกนี ้ให้ ทำประกันอัคคีภยั กับบริษัทประกันภัย มีนำก่อน ไว้ ปีหน้ ำอำจจะให้ ทำ
ประกันอัคคีภยั กับบริ ษัทอื่นได้
5. ก่อนกำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ท่ำนก็ต้องศึกษำหำควำมรู้ในเรื่ องประกันวินำศภัยและกำร
วิเครำะห์ประกันภัยรูปแบบต่ำงๆให้ เข้ ำใจ เพื่อที่จะอธิบำยให้ ผ้ เู อำประกันภัยเข้ ำใจได้ และถ้ ำผ่ำน
กำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยแล้ ว ท่ำนคิดว่ำ
ก. ควำมรู้เรื่ องประกันวินำศภัยที่ควรมีเท่ำเดิม ไม่จำเป็ นต้ องศึกษำหำควำมรู้เพิ่มขึ ้น
ข. หมัน่ ศึกษำถึงแบบกำรประกันวินำศภัยใหม่ๆ ที่มีขำยเพิ่มมำกขันในตลำด
้
ค. หมัน่ ศึกษำหำควำมรู้ในเรื่ องกฎระเบียบที่ใช้ ในกำรกำกับนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ประเภทกำร
ประกันวินำศภัย และควำมรู้เกี่ยวกับวิชำชีพ เพื่อพัฒนำตนเองตลอดเวลำ
ง. เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยต้ องเรี ยนสูงขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อใช้ ในกำรเลื่อนตำแหน่ง
6. นำยเมษำ เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ พฒ
ั นำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง โดยศึกษำหำ
ควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ ท่ำนคิดว่ำถูกต้ องหรื อไม่
ก. ถูกต้ อง เพรำะนำยเมษำมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยพอสมควรอยูแ่ ล้ ว
หำกต้ องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ก็เป็ นเรื่ องของนำยเมษำเอง
ข. ไม่ถกู ต้ อง เพรำะกำรต้ องหำควำมรู้เพิ่มเติม อำจทำให้ เสียเวลำติดต่อลูกค้ ำ
ค. ถูกต้ อง เพรำะผู้ซื ้อประกันวินำศภัยจะได้ รับประโยชน์จำกกำรที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยมีวคำม
รอบรู้ให้ คำแนะนำที่ดี
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ง. ถูกต้ อง เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยสำมำรถเพิ่มยอดขำยของตนเองให้ มำกขึ ้น
7. นำยพฤษภำเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่สง่ งำนให้ บริ ษัทประกันภัยแห่งหนึง่ และได้ ทรำบข่ำวจำก
แหล่งข่ำวที่เชื่อถือได้ วำ่ บริษัทประกันวินำศภัยที่ตนส่งงำนอยูน่ นมี
ั ้ ฐำนะไม่คอ่ ยมัน่ คง เนื่องจำกกำร
ทุจริตภำยใน จึงได้ นำเรื่ องดังกล่ำวไปแจ้ งแก่นำยมิถนุ ำซึ่งเป็ นเพื่อนกันและกำลังจะทำประกันวินำศ
ภัยกับบริ ษัทนี ้ กำรกระทำของนำยพฤษภำผิดจรรยำบรรณและศีลธรรมหรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพรำะนำยพฤษภำพูดควำมจริง
ข. ไม่ผิด เพรำะนำยพฤษภำพูดไปโดยมิได้ ตงใจให้
ั้
เกิดผลเสียแก้ บริ ษัทประกันวินำศภัยนัน้
ค. ผิด เพรำะกำรนำเรื่ องดังกล่ำวไปบอกนำยมิถนุ ำเป็ นผลทำให้ นำยมิถนุ ำไม่ทำประกันกับบริษัท
ง. ผิด เพรำะไม่รักษำควำมลับอันไม่ควรเปิ ดเผยของบริ ษัทต่อบุคคลภำยนอก
8. กำรกระทำใดต่อไปถือว่ำนำยหน้ ำประกันวินำศภัยรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิ ดเผยของผู้เอำ
ประกันภัย
ก. ปกปิ ดเรื่ องผู้เอำประกันภัยเป็ นโรคมะเร็ง เพื่อให้ บริษัทพิจำรณำรับประกันสุขภำพ
ข. ปกปิ ดอำยุที่แท้ จริงของผู้เอำประกันภัย เพื่อให้ จ่ำยเบี ้ยประกันน้ อยลง
ค. ปกปิ ดเรื่ องมำรดำของผู้เอำประกันภัยเป็ นโรคติดต่อ ไม่ให้ เพื่อนๆของผู้เอำประกันภัยรู้
ง. ปกปิ ดผู้รับประโยชน์ เรื่ องผู้เอำประกันภัยได้ ทำประกันภัยไว้
9. ทุกครัง้ ที่เสนอขำยผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัยและรับเบี ้ยประกันภัยจำกผู้เอำประกันภัย นำยกรกฎซึง่
เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยจะต้ องแสดงหนังสือมอบอำนำจจำกบริษัทประกันวินำศภัย และออก
เอกสำรแสดงกำรับเงินของบริษัทประกันภัยทุกครัง้ ดังนี ้ ถือว่ำนำยกรกฎปฏิบตั งิ ำนตำมจรรยำบรรณ
ในข้ อใด
ก. ประกอบธุรกิจด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
ข. ดำเนินงำนที่เป็ นมำตรฐำน มีควำมโปร่งใสพอที่จะสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั ประชำชน
ค. รักษำควำมลับของลูกค้ ำเป็ นอย่ำงดี
ง. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงสม่ำเสมอ
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10. กำรที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยมีควำมผูกพันกับองค์กรและเผยแพร่ควำมดี ภำพลักษณ์ขององค์กร
แก่สำธำรณชน แสดงว่ำนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ก. เป็ นผู้มีจรรยำบรรณในเรื่ องควำมภักดีตอ่ บริษัทประกันภัย
ข. เป็ นผู้มีจรรยำบรรณในเรื่ องกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ค. เป็ นผู้มีจรรยำบรรณในเรื่ องควำมซื่อสัตย์ตอ่ องค์กร
ง. เป็ นผู้มีจรรยำบรรณในเรื่ องเปิ ดเผยข้ อมูลจริงของบริ ษัทสูส่ ำธำรณชน
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ชุดที่ 2
1. กำรกระทำข้ อใดของนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ไม่ถกู ต้ อง และผิดจรรยำบรรณ
ก. พยำยำมชี ้ชวนให้ คนรู้จกั ทำประกันวินำศภัย โดยไม่คำนึงถึงควำมคุ้มครองที่เหมำะสมกับสภำพ
กำรเสี่ยงภัยและควำมสำมำรถในกำรชำระเบี ้ยประกันภัย
ข. อธิบำยและชี ้แจงผลประโยชน์เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันวินำศภัยในแบบและประเภทที่ไม่ตรงตำม
ควำมต้ องกำรและเจตนำที่ผ้ ขู อและเอำประกันภัยประสงค์
ค. กรอกข้ อควำมและรำยละเอียดแทนผู้ขอเอำประกันภัยในใบคำขอเอำประกันภัยโดยไม่กรอก
ควำมจริงเกี่ยวกับสภำพควำมเสี่ยงภัยของผู้เอำประกันภัย
ง. ถูกทุกข้ อ
2. นำยอังคำรเป็ นนำยหน้ ำส่งงำนให้ กบั บริ ษัทประกันวินำศภัยแห่งหนึง่ ต่อมำได้ ชกั ชวนให้ เพื่อนชื่อ
นำยพุธซึง่ กำลังตกงำนเนื่องจำกเศรษฐกิจตกต่ำมำช่วยขำยประกันวินำศภัยให้ ตน โดยมีเงื่อนไขว่ำ
ถ้ ำนำยพุธหำลูกค้ ำได้ 1รำย ตนจะจ่ำยเงินให้ 1,500 บำท กำรกระทำของนำยอังคำรถือว่ำถูกหรื อ
ผิดจรรยำบรรณผู้ประกอบอำชีพนำยหน้ ำประกันภัยหรื อไม่
ก. ผิด เพรำะนำยอังคำรชักชวนเพื่อนมำขำยประกันวินำศภัยโดยไม่รับใบอนุญำตนำยหน้ ำประกัน
วินำศภัย
ข. ผิด เพรำะนำยพุธไม่ซื่อสัตย์ตอ่ ผู้เอำประกันภัย
ค. ไม่ผิด เพรำะนำยพุธไม่จำเป็ นต้ องบอกใครๆ ว่ำตนเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ง. ไม่ผิด เพรำะผู้เอำประกันภัยตกลงทำประกันวินำศภัยกับนำยพุธเอง
3. จำกคำกล่ำวที่วำ่ “นำยหน้ ำที่ดีนนควรปฏิ
ั้
บตั ิตอ่ ลูกค้ ำอย่ำงเป็ นธรรม ให้ บริ กำรที่ดีและสม่ำเสมอแก่
ผู้เอำประกันภัย โดยไม่มีควำมจำเป็ นต้ องชี ้แจงให้ ผ้ เู อำประกันภัยได้ ทรำบถึงสิทธิ หน้ ำที่ และ
ผลประโยชน์ที่ผ้ เู อำประกันภัยควรจะได้ รับ” ท่ำนคิดว่ำคำกล่ำวข้ ำงต้ นนี ้ ถูกต้ องหรื อไม่
ก. ถูก กำรบริกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอก็เป็ นกำรเพียงพอและสำหรับนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ดี
ข. ถูก เพรำะสิทธิ หน้ ำที่ และผลประโยชน์ ผู้เอำประกันภัยจะต้ องศึกษำให้ เข้ ำใจด้ วยตนเอง
เท่ำนัน้ ไม่จำเป็ นที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยต้ องไปชี ้แจงให้ เข้ ำใจ
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ค. ผิด เพรำะกำรให้ คำชี ้แจงแก่ผ้ เู อำประกันภัยให้ ทรำบถึง สิทธิ หน้ ำที่ และผลประโยชน์ที่ควรจะ
ได้ รับเป็ นกำรกระทำอีกอย่ำงหนึง่ ที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ดีควรจะกระทำ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
4. นำยหน้ ำประกันวินำศภัยจะต้ องมีจรรยำบรรณในกำรชักชวนให้ บคุ คลทำสัญญำประกันวินำศภัยกับ
บริษัทประกันวินำศภัย ข้ อต่อไปนี ้ข้ อใดนำยหน้ ำประกันวินำศภัยควรปฏิบตั มิ ำกที่สดุ
ก. ลดค่ำบำเหน็จแก่ผ้ เู อำประกันภัย
ข. ติดตำมให้ กำรบริกำรแก่ผ้ เู อำประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอทังก่
้ อนและหลังเสนอขำย
ค. ปกปิ ดภัยที่มีควำมเสี่ยงของผู้เอำประกันภัย เพื่อให้ บริษัทตกลงทำสัญญำกับผู้เอำประกันภัย
ง. ควรปฏิบตั ทิ กุ ข้ อ
5. นำยพฤหัสเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ได้ พฒ
ั นำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตน โดยศึกษำหำ
ควำมรู้วิชำชีพเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ ท่ำนคิดว่ำถูกต้ องหรื อไม่
ก. ถูกต้ อง เพรำะนำยพฤหัสมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยพอสมควรอยูแ่ ล้ ว
หำกต้ องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ก็เป็ นเรื่ องของนำยพฤหัสเอง
ข. ไม่ถกู ต้ อง เพรำะกำรต้ องกำรหำควำมรู้เพิ่มเติมอำจทำให้ เสียเวลำติดต่อลูกค้ ำ
ค. ถูกต้ อง เพรำะผู้ซื ้อประกันวินำศภัยจะได้ รับประโยชน์จำกกำรที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยมีควำม
รอบรู้ให้ ข้อแนะนำที่ดี
ง. ถูกต้ อง เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยสำมำรถเพิ่มยอดขำยตนเองได้ มำกขึ ้น
6. บริษัทประกันภัยแห่งหนึง่ มักเพิ่มจำนวนนำยหน้ ำประกันวินำศภัยเพื่อขยำยธุรกิจ โดยไม่มีกำรอบรม
นำยหน้ ำประกันวินำศภัยให้ เพิ่มพูนควำมรู้ เพรำะเสียค่ำใช้ จำ่ ยโดยได้ รับผลตอบแทนไม่มำกนัก
สำหรับท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร
ก. เห็นด้ วย เพรำะกำรเสียค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเพิ่มนำยหน้ ำประกันวินำศภัย คุ้มค่ำกว่ำกำรอบรม
เพิ่มพูนควำมรู้
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ข. เห็นด้ วย เพรำะกำรจัดอบรมสัมมนำนำยหน้ ำประกันวินำศภัย นอกจำกกำรเสียค่ำใช้ จำ่ ยแล้ ว
ยังเสียเวลำกำรขำยประกันวินำศภัยอีกด้ วย
ค. ไม่เห็นด้ วย เพรำะหำกนำยหน้ ำประกันวินำศภัยมีควำมรอบรู้แล้ ว จะสำมำรถให้ ข้อแนะนำต่อ
ผู้ทำประกันวินำศภัย อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทประกันภัยในอนำคต
ง. ไม่เห็นด้ วย เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยจะไม่ได้ รับวิธีกำรใหม่ๆ ในกำรขยำยตลำด
7. กำรกระทำข้ อใดต่อไปนี ้ถือว่ำนำยหน้ ำประกันวินำศภัยรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิ ดเผยของผู้เอำ
ประกันภัย
ก. ปกปิ ดเรื่ องของผู้เอำประกันภัยเป็ นโรคมะเร็ง เพื่อให้ บริษัทพิจำรณำรับทำประกันสุขภำพให้ กบั ผู้
เอำประกันภัย
ข. ปกปิ ดอำยุที่แท้ จริงของผู้เอำประกันภัย เพื่อให้ จำ่ ยเบี ้ยประกันวินำศภัยน้ อยลง
ค. ปกปิ ดเรื่ องมำรดำของผู้เอำประกันภัยเป็ นโรคติดต่อไม่ให้ เพื่อนๆ ของผู้เอำประกันภัยรู้
ง. ปกปิ ดผู้รับประโยชน์เรื่ องผู้เอำประกันภัยได้ ทำประกันวินำศภัยไว้
8. นำยศุกร์ เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยทรำบว่ำ นำยเสำร์ เป็ นญำติสนิทของนำยอำทิตย์ซงึ่ เป็ นลูกค้ ำ
ของตน เมื่อนำยศุกร์ พบกับนำยเสำร์ ที่งำนเลี ้ยงรื่ นเริงแห่งหนึง่ จึงแนะนำตัวและชักชวนให้ นำยเสำร์
ทำประกันภัยผ่ำนตน โดยบอกว่ำนำยอำทิตย์ยงั เชื่อมัน่ ทำประกันภัยผ่ำนตนเลย กำรกระทำของ
นำยศุกร์
ก. ผิดจรรยำบรรณ เพรำะใช้ ข้อมูลที่นำยอำทิตย์ไม่ได้ อนุญำตไปในกำรทำธุรกิจของตน
ข. ผิดจรรยำบรรณ เพรำะนำยศุกร์ ไม่ได้ พดู ควำมจริง
ค. ไม่ผิดจรรยำบรรณ เพรำะนำยเสำร์ กบั นำยอำทิตย์เป็ นญำติสนิทกันจริงๆ
ง. ไม่ผิดจรรยำบรรณ เพรำะเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้นที่งำนรื่ นเริงไม่ใช่ที่ทำงำน
9. กำรกำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำนของนำยหน้ ำประกันวินำศภัย มีปัจจัยที่สำคัญอย่ำงไร
ก. กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ หรื อกรมธรรม์ประกันวินำศภัยและอัตรำเบี ้ยประกันภัย
ข. กำหนดรูปแบบเงื่อนไขควำมคุ้มครอง
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ค. ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำอย่ำงรวดเร็วทันใจ
ง. ถูกทุกข้ อ
10. ข้ อควำมโฆษณำใดเป็ นข้ อควำมที่ผิดจรรยำบรรณ
ก. “เรำเป็ นบริษัทนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ดีที่สดุ ในประเทศไทย”
ข. “เรำเป็ นบริษัทนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดประกันสุขภำพกลุม่ และ
อุบตั เิ หตุ”
ค. “ติดต่อเรำสิคะ่ ถ้ ำท่ำนอยำกทำประกันรถยนต์ไม่วำ่ จะเป็ นรถยนต์ยี่ห้อใด รุ่นเก่ำหรื อรุ่นใหม่”
ง. “เรำสำมำรถจัดประกันภัยกับบริษัทประกันวินำศภัยได้ ถึง 30บริษัท”
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ชุดที่3
1. นำยชวดเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่สง่ งำนให้ กบั บริ ษัทประกันภัยแห่งหนึง่ ได้ ชกั ชวนนำยแพทย์
ฉลูทำประกันภัยควำมรับผิดต่อวิชำชีพ และเมื่อนำยแพทย์ฉลุตกลงทำประกันภัยดังกล่ำว และจ่ำย
เบี ้ยประกันภัยไปแล้ วปรำกฏว่ำ นำยชวดไม่ได้ นำใบคำขอเอำประกันภัยของนำยแพทย์ฉลูสง่ บริษัท
เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อนำยแพทย์ฉลูทวงถำมกรมธรรม์ นำยชวดก็บอกว่ำ บริ ษัทกำลัง
ดำเนินกำรอยูใ่ ห้ คอยไปอีกระยะหนึง่ ก่อน ไม่ต้องเป็ นห่วง ท่ำนคิดว่ำ นำยชวดทำผิดจรรยำบรรณ
หรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพรำะอย่ำงไรเสีย นำยแพทย์ฉลุ ก็ได้ กรมธรรม์อยูด่ ี แม้ จะช้ ำไปบ้ ำง
ข. ผิด เพรำะนำยชวดไม่มีควำมขยันในกำรให้ บริกำรแก่ผ้ เู อำประกันภัย
ค. ผิด เพรำะนำยชวดไม่มีควำมซื่อสัตย์ตอ่ ผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันภัย
ง. ไม่ผิด เพรำะนำยแพทย์ฉลูไม่ได้ เสียประโยชน์
2. นำยขำลเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ แนะนำให้ นำยเถำะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1ทังๆ
้ ที่
ทรำบว่ำรถยนต์ของนำยเถำะเพิ่มเสียหำยจำกกำรที่เกิดอุบตั เิ หตุไปเฉี่ยวชนต้ นไม้ โดยไม่ได้ แจ้ งให้
บริษัททรำบว่ำรถเพิ่งเกิดอุบตั เิ หตุมำ ถำมว่ำ นำยขำลเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ดีหรื อไม่
ก. นำยขำลเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ไม่ดี เพรำะกำรแนะนำเช่นนัน้ เป็ นกำรไม่ซื่อสัตย์ตอ่
บริษัทประกันภัย
ข. นำยขำลเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ดี ที่พยำยำมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ค. นำยขำลเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ดี เพรำะพยำยำมช่วยเหลือนำยเถำะและไม่ได้ ปกปิ ด
ควำมจริง
ง. นำยขำลเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ดี เพรำะซื่อสัตย์ตอ่ บริษัทประกันภัย
3. ในฐำนะที่ทำ่ นเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ท่ำนควรจะแนะนำผู้เอำประกันภัยอย่ำงไร
ก. แนะนำให้ ผ้ เู อำประกันภัยเข้ ำใจถึงเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่จะได้ รับก่อนลงชื่อในใบคำขอเอำ
ประกันวินำศภัย
ข. แนะนำให้ ผ้ เู อำประกันภัยทำประกันอัคคีภยั โดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยสูงกว่ำมูลค่ำบ้ ำนที่
แท้ จริง เพื่อจะได้ ผลประโยชน์สงู หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ ้น
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ค. แนะนำให้ ผ้ เู อำประกันภัยเข้ ำใจว่ำ นำยหน้ ำประกันวินำศภัยเป็ นผู้ต้องรับผิดชอบในกำรเก็บเบี ้ย
ประกันวินำศภัย
ง. ถูกทุกข้ อ
4. นำยมะโรงซึง่ เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ รับแจ้ งจำกลูกค้ ำของตนว่ำ เกิดอัคคีภยั ที่โรงงำน นำย
มะโรงควรปฏิบตั ิอย่ำงไร ในกำรช่วยลูกค้ ำเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริ ษัทผู้รับประกันภัย
ก. หำทำงทำให้ ลกู ค้ ำได้ รับกำรชำระค่ำสินไหมทดแทนให้ ได้ สงู ที่สดุ ไม่วำ่ จะด้ วยวิธีใดๆ
ข. ประสำนงำนกับบริษัทผู้รับประกันภัยให้ ลกู ค้ ำได้ รับประกันภัยให้ ลกู ค้ ำได้ รับกำรชำระค่ำสินไหม
ทดแทนที่เป็ นธรรมตำมที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
ค. ช่วยต่อรองกับลูกค้ ำไม่ให้ เรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนที่สงู มำกนัก เพรำะจะมี ผลต่อฐำนะกำรเงิน
ของบริษัทผู้รับประกันภัย
ง. ให้ ลกู ค้ ำทำเรื่ องเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนโดยตรงกับบริษัทผู้รับประกันภัย เพรำะไม่ใช่หน้ ำที่
ของนำยหน้ ำฯ
5. นำยมะเส็งเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ซึง่ ถือว่ำตนมีควำมรู้ควำมสำมำรถกว่ำคนอื่น เพรำะตนจบ
กำรศึกษำด้ ำนธุรกิจประกันภัยจำกต่ำงประเทศโดยเฉพำะ ดังนัน้ นำยมะเส็งจึงไม่สนใจใน
กำรศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพประกันวินำศภัยเพิ่มเติม ดังนี ้ ท่ำนคิดว่ำนำยมะเส็งทำถูกหรื อไม่
ก. ถูก เพรำะนำยมะเส้ งเป็ นผู้มีควำมสำมำรถจนไม่จำเป็ นต้ องศึกษำเพิ่มเติม
ข. ถูก เพรำะอย่ำงไรก็ตำม ไม่มีใครเก่งกว่ำนำยมะเส็งอีกแล้ ว
ค. ไม่ถกู เพรำะควำมรู้ที่มีอำจลืมเลือนหรื อมีเพิ่มขึ ้นใหม่ จำเป็ นต้ องศึกษำอยูเ่ สมอ
ง. ไม่ถกู ต้ อง เพรำะประกันวินำศภัยของต่ำงประเทศอำจไม่เหมือนกับในประเทศไทย
6. นำยมะเมียเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ พฒ
ั นำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตน โดยศึกษำหำ
ควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ ท่ำนคิดว่ำถูกต้ องหรื อไม่
ก. ถูกต้ อง เพรำะนำยมะเมียมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยพอสมควรอยูแ่ ล้ ว
หำกต้ องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ก็เป็ นเรื่ องของนำยมะเมียเอง
ข. ไม่ถกู ต้ อง เพรำะกำรต้ องหำควำมรู้เพิ่มเติมอำจทำให้ เสียเวลำติดต่อลูกค้ ำ
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ค. ถูกต้ อง เพรำะผู้ซื ้อประกันวินำศภัยจะได้ รับประโยชน์จำกกำรที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยมีควำม
รอบรู้ให้ ข้อแนะนำที่ดี
ง. ถูกต้ อง เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยสำมำรถเพิ่มยอดขำยตนเองให้ มำกขึ ้น
7. นำยมะแมเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ส่งงำนให้ บริษัท เอกประกันวินำศภัย จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัท
ประกันภัยที่มีขำ่ วว่ำฐำนะทำงกำรเงินไม่คอ่ ยดี เมื่อนำยมะแมไปเก็บเบี ้ยประกันภัย ผู้เอำประกันภัย
ได้ สอบถำมกับนำยมะแมนำยมะแมควรจะตอบอย่ำงไร จึงจะไม่ผิดจรรยำบรรณในข้ อควำมลับอันมิ
ควรเปิ ดเผยของบริ ษัทประกันภัยมำเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก
ก. ตอบว่ำเป็ นข่ำวลือเชื่อถือได้
ข. ตอบว่ำเป็ นเพียงข่ำวเพรำะหน่วยงำนของรัฐควบคุมอยู่
ค. ตอบว่ำเป็ นควำมจริง แต่บริ ษัทประกันภัยกำลังดำเนินกำรแก้ ไขอยู่
ง. ตอบว่ำ บริษัทประกันภัยคูแ่ ข่งสร้ ำงข่ำวเพื่อกลัน่ แกล้ ง
8. นำยวอกเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ ชกั ชวนให้ ระกำ เพื่อนของตนทำประกันสุขภำพ และในใบ
คำขอเอำประกันสุขภำพ นำยระกำกรอกข้ อมูลว่ำมีบดิ ำป่ วยเป็ นโรคร้ ำยระยะเริ่มต้ น นำยวอกรู้ดีวำ่
เพื่อนผู้นี ้ดูแลบิดำทุกวันอย่ำงใกล้ ชิด และเห็นว่ำเพื่อนๆ ไม่ร้ ูเรื่ องกำรป่ วยของบิดำนำยระกำ จึงเป็ น
ห่วงเพื่อนคนอื่นๆ ซึง่ รับประทำนอำหำรร่วมกับนำยระกำทุกวัน กลัวว่ำเพื่อนอำจมีโอกำสรับเชื ้อโรค
จำกนำยระกำ จึงบอกกล่ำวแก่เพื่อนๆ กำรกระทำของนำยวอกผิดหรื อถูกตำมจรรยำบรรณอำชีพ
นำยหน้ ำประกันวินำศภัย เพรำะอะไร
ก. ผิด เพรำะเปิ ดเผยควำมลับของผู้เอำประกันภัยต่อบุคคลภำยนอก
ข. ถูก เพรำะมีควำมซื่อสัตย์และจริงใจต่อเพื่อนร่วมอำชีพ
ค. ผิด เพรำะมีพฤติกรรมที่ตงใจยั
ั ้ ว่ ยุให้ เกิดควำมรังเกียจเพื่อน
ง. ผิดจรรยำบรรณอำชีพนำยหน้ ำประกันวินำศภัยตำมเหตุผลที่กล่ำวถึงในข้ อ ก และ ข้ อ ค รวมกัน
9. ท่ำนเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยมำแล้ ว 4ปี และท่ำนจะสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั ประชำชนอย่ำงไร
ก. สนับสนุนให้ มีนำยหน้ ำประกันวินำศภัยมืออำชีพ
ข. ชักจูงให้ เพื่อนนำยหน้ ำประกันวินำศภัยออกแนะนำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพนี ้ให้ นกั เรี ยนตำม
โรงเรี ยน
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ค. รณรงค์ร่วมกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในกำรให้ ควำมรู้เรื่ องสิทธิประโยชน์ที่พงึ่ ได้ รับจำกกำรทำ
ประกันภัย
ง. ถูกทุกข้ อ
10. กำรที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยมีควำมภักดีตอ่ บริ ษัทประกันภัยที่สง่ งำน จะมีผลดีตอ่ ลูกค้ ำอย่ำงไร
ก. ลูกค้ ำจะได้ เบี ้ยประกันภัยที่ถกู ลง
ข. ลูกค้ ำจะได้ ควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมำะกับควำมเสี่ยงภัย
ค. ลูกค้ ำจะได้ บริ กำรที่ดี มีมำตรฐำน มีคณ
ุ ภำพ ทังจำกบริ
้
ษัทประกันภัยและนำยหน้ ำประกันภัยที่
เป็ นมืออำชีพ
ง. ลูกค้ ำจะได้ เพื่อนที่ซื่อสัตย์
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ชุดที่4
1. นำงหนึง่ และนำงสำวสองเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยของบริษัท โทประกันภัย จำกัด เรื่ องปรำกฏ
ว่ำ นำยสำมได้ ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ กบั นำงหนึง่ ไม่มำให้ บริกำรนำยสำม ไม่วำ่ จะเป็ นกำรบริกำร
ในกำรรับชำระเบี ้ยประกันภัยปี ต่อไป หรื อกำรบริกำรด้ ำนกำรเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทน จนกระทัง่
นำงสำวสองได้ พบกับนำยสำมและได้ บริกำรนำยสำมแทนนำงหนึง่ เป็ นอย่ำงดี ซึง่ นำยสำมเห็นว่ำ
นำงสำวสองเป็ นคนดีและให้ บริกำรตนมำนำน จึงคิดตอบแทนนำงสำวสอง โดยกำรทำประกัน
อัคคีภยั กับนำงสำวสองอีกกรมธรรม์หนึง่ และนำงสำวสองก็รับทำประกันภัยให้ ดังนี ้ กำรกระทำ
ของนำงสำวสองถือว่ำผิดจรรยำบรรณต่อเพื่อนร่วมอำชีพหรื อไม่
ก. ผิด เพรำะนำงสำวสองได้ ทำประโยชน์จำกลูกค้ ำของนำยหน้ ำประกันวินำศภัยคนอื่น
ข. ผิด เพรำะนำงสำวสองแย่งลูกค้ ำ ของนำงหนึง่ ซึง่ ทำงำนอยู่บริษัทประกันภัยเดียวกัน
ค. ไม่ผิด เพรำะนำยสำมขอทำประกันภัยกับนำงสำวสองเอง
ง. ไม่ผิด เพรำะกำรกระทำทังหมดของนำงสำวสองมิ
้
ได้ เป็ นกำรแย่งลูกค้ ำ
2. นำยหน้ ำประกันภัยวินำศภัยต้ องประกอบธุรกิจด้ วยมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและไม่สนับสนุนกำรกระทำ
อันเป็ นควำมผิดตำมกฎหมำย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยำบรรณใดๆ ท่ำนคิดว่ำควำมหมำยในข้ อใด
เป็ นควำมหมำยที่ถกู ต้ อง
ก. นำยหน้ ำต้ องซื่อสัตย์ตอ่ ผู้เอำประกันภัย โดยต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอื่นใดของผู้เอำประกันภัย
นอกจำกที่ปรำกฏในใบคำขอเอำประกันภัยให้ บริษัทประกันภัยทรำบ
ข. นำยหน้ ำต้ องซื่อสัตย์ตอ่ บริษัทประกันภัย โดยต้ องยึดถือประโยชน์ของผู้เอำประกันภัยเป็ นอันดับ
แรก
ค. นำยหน้ ำต้ องวำงตัวเป็ นกลำง ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้เอำประกันภัย และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริษัทประกันภัย
ง. นำยหน้ ำต้ องตังอยู
้ ่บนควำมถูกต้ องสุจริต และทำตัวเสมือนคนกลำงที่ไม่เอำใจไปเข้ ำข้ ำงลูกค้ ำ
หรื อบริ ษัทประกันภัย
3. นำยหน้ ำประกันวินำศภัยจะต้ องมีจรรยำบรรณในกำรชักชวนให้ บคุ คลทำสัญญำประกันภัยกับบริษัท
ประกันวินำศภัย ข้ อต่อไปนี ้ข้ อใดนำยหน้ ำประกันวินำศภัยควรปฏิบตั มิ ำกที่สดุ
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ก. ลดค่ำบำเหน็จแก่ผ้ เู อำประกันภัย
ข. ติดตำมให้ กำรบริกำรแก่ผ้ เู อำประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอทังก่
้ อนและหลังเสนอขำย
ค. ปกปิ ดภัยที่มีควำมเสี่ยงของผู้เอำประกันภัย เพื่อให้ บริษัทตกลงทำสัญญำกับผู้เอำประกันภัย
ง. ควรปฏิบตั ทิ กุ ข้ อ
4. ปั ญหำที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยไม่มำเก็บเบี ้ยประกันภัย และให้ บริกำรแก่ผ้ เู อำประกันภัย โดยที่ผ้ ู
เอำประกันภัยไม่ทรำบถึงผลเสียนัน้ ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ
ก. นำยหน้ ำควรแจ้ งให้ ผ้ เู อำประกันภัยทรำบล่วงหน้ ำว่ำ กำรมำเก็บเบี ้ยประกันภัยเป็ นเพียงกำร
ให้ บริกำรถ้ ำนำยหน้ ำไม่มำเก็บเบี ้ยประกันภัยตำมกำหนด เป็ นหน้ ำที่ชองผู้เอำประกันภัยต้ องส่งเบี ้ย
ประกันภัยให้ ถึงบริษัท
ข. เป็ นหน้ ำที่ของนำยหน้ ำที่ดีต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น หำกไปเก็บเบี ้ยประกันภัยไม่
ตรงตำมกำหนด
ค. เป็ นกำรกระทำที่ผิดจรรยำบรรณในข้ อที่ไม่ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำโดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ น
สำคัญ
ง. ถูกทังข้
้ อ ก และ ข้ อ ค
5. ทำไมนำยหน้ ำประกันวินำศภัยจึงต้ องศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
ก. เพื่อไม่ให้ ผิดจรรยำบรรณ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ข. เพื่อทำให้ ผ้ เู อำประกันภัยตกลงทำประกันวินำศภัยกับตน
ค. เพื่อพัฒนำตนเองให้ ทนั กับควำมก้ ำวหน้ ำของธุรกิจที่พฒ
ั นำ
ง. เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถขำยประกันวินำศภัยได้
6. นำยสี่เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่มีควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์เป็ นอย่ำงมำก วันหนึง่ ลูกค้ ำ
ของนำยสี่ต้องกำรทำประกันเรื อยอชท์ที่เพิ่งซื ้อมำใหม่ จึงมำปรึกษำนำยสี่ นำยสี่ไม่มีควำมรู้เรื่ อง
กำรทำประกันภัยเรื อยอชท์เท่ำที่ควร ควรทำอย่ำงไร
ก. บอกลูกค้ ำว่ำ ไม่จำเป็ นต้ องทำประกันภัยเรื อยอชท์
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ข. ปรึกษำผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรทำประกันเรื อยอชท์ แล้ วร่วมกันจัดหำควำมคุ้มครองที่เหมำะสมให้
ลูกค้ ำ
ค. ติตอ่ บริษัทประกันวินำศภัยที่รับประกันภัยรถยนต์ให้ กบั ลูกค้ ำ แล้ วบอกให้ ทำประกันภัยเรื อ
ยอชท์ให้ ด้วย
ง. บอกลูกค้ ำว่ำ เช่นเดียวกับรถยนต์ ทำประกันชัน3
้ ก็เพียงพอแล้ ว
7. นำยห้ ำเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่สง่ งำนให้ บริ ษัทประกันวินำศภัยที่ตนเป็ นนำยหน้ ำประกัน
วินำศภัยมีปัญหำขำดสภำพคล่องเป็ นกำรชัว่ ครำว และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจ ประกันภัยกำลังเร่งรัดให้ ปรับปรุงแก้ ไขในฐำนะกำรเงิน นำยห้ ำทรำบว่ำนำยหก
เพื่อนของตนกำลังจะทำประกันวินำศภัยกับบริ ษัทประกันวินำศภัยนี ้ จึงรี บแจ้ งให้ ทรำบ กำรกระทำ
ของนำยห้ ำผิดจรรยำบรรณนำยหน้ ำประกันวินำศภัยหรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพรำะเป็ นข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้น
ข. ไม่ผิด เพรำเป็ นนำยหน้ ำฯ ต้ องมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริตต่อผู้เอำประกันภัย
ค. ผิด เพรำะนำยห้ ำไม่ซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อบริ ษัทประกันภัยที่ตนสังกัด
ง. ผิด เพรำข้ อมูลดังกล่ำวควรต้ องถือเป็ นควำมลับอันมิควรเปิ ดเผยของบริ ษัทประกันภัย
8. นำยเจ็ดเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยส่งงำนให้ บริษัทประกันภัยแห่งหนึง่ ได้ ชกั ชวนให้ นำยแปดซึง่
เป็ นเพื่อนทำประกันสุขภำพ ต่อมำนำยแปดป่ วยเป็ นวัณโรคติดต่อ ก็ได้ นำเรื่ องที่นำยแปดป่ วยไป
เปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก กำรกระทำของนำยเจ็ดผิดจรรยำบรรณนำยหน้ ำประกันวินำศภัยหรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพรำะนำยแปดเป็ นโรคติดต่อที่สำมำรถรักษำให้ หำยได้
ข. ผิด เพรำะเปิ ดเผยควำมลับของผู้เอำประกันภัยต่อบุคคลภำยนอก
ค. ไม่ผิด เพรำะนำยเจ็ดพูดควำมจริง
ง. ผิด เพรำะทำให้ สงั คมรังเกียจนำยแปด
9. กำรกำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำนของนำยหน้ ำประกันวินำศภัย มีปัจจัยสำคัญอย่ำงไร
ก. กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรื อกรมธรรม์ประกันวินำศภัย และอัตรำเบี ้ยประกันภัย
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ข. กำหนดรูปแบบเงื่อนไขควำมคุ้มครอง
ค. ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำอย่ำงรวดเร็วทันใจ
ง. ถูกทุกข้ อ
10. กำรที่นำยหน้ ำประกันภัยมีควำมผูกพันกับองค์กร และเผยแพร่ควำมดี ภำพลักษณ์ขององค์กรแก่
สำธำรณชนแสดงว่ำนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ก. เป็ นผู้มีจรรยำบรรณในเรื่ องควำมภักดีตอ่ บริษัทประกันภัย
ข. เป็ นผู้มีจรรยำบรรณในเรื่ องกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ค. เป็ นผู้มีจรรยำบรรณในเรื่ องควำมซื่อสัตย์ตอ่ องค์กร
ง. เป็ นผู้มีจรรยำบรรณในเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลจริงของบริษัทสูส่ ำธำรณชน
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ชุดที่5
1. นำยA เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยและได้ เก็บเบี ้ยประกันภัยและได้ เก็บเบี ้ยประกันภัยจำกผู้เอำ
ประกันภัยส่งให้ บริษัททุกครัง้ ไม่บกพร่อง มีอยูค่ รัง้ หนึง่ มำรดำของนำยA เกิดเจ็บป่ วยและเข้ ำ
รักษำตัวในโรงพยำบำล นำยA จึงได้ นำเงินเบี ้ยประกันภัยของผู้เอำประกันภัยที่ชำระมำจ่ำยค่ำ
รักษำฯมำรดำของตน แต่นำยA ก็ได้ นำเงินมำคืนให้ กบั บริษัทครบถ้ วน และได้ บอกผู้เอำประกันภัย
ให้ ทรำบเรื่ องดังกล่ำวในภำยหลัง กำรกระทำของนำยA ถูกหรื อผิดจรรยำบรรณของนำยหน้ ำประกัน
วินำศภัย
ก. ถูก เพรำะนำยA ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรม มีควำมกตัญญูตอ่ มำรดำ
ข. ถูก เพรำะนำยA เป็ นคนมีควำมรับผิดชอบโดยได้ นำเงินมำจ่ำยคืนให้ บริ ษัทครบถ้ วน และได้
บอกเรื่ องดังกล่ำวให้ ผ้ เู อำประกันภัยทรำบภำยหลัง
ค. ผิด เพรำะนำยA เป็ นคนไม่ซื่อสัตย์ตอ่ ผู้เอำประกันภัยและบริษัท
ง. ผิด เพรำะนำยA แจ้ งให้ ผ้ เู อำประกันภัย แต่ไม่ได้ แจ้ งให้ บริษัททรำบ
2. นำยA และนำยB เป็ นเพื่อนรักกันมำกและเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่มีผลงำนโดดเด่นมำก แต่
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ตกต่ำทำให้ กำรขำยประกันวินำศภัยมีอปุ สรรค จึงตกลงกันว่ำ
ถ้ ำผลงำนของใครต่ำกว่ำเป้ำหมำย อีกคนหนึง่ จะยกผลงำนให้ เพื่อจะได้ รักษำชื่อเสียงนำยหน้ ำ
ดีเด่นไว้ อย่ำงต่อเนื่อง กำรทำงำนของทังคู
้ เ่ หมำะสมหรื อไม่
ก. ทังคู
้ เ่ ป็ นเพื่อนร่วมอำชีพที่ดีตอ่ กันสมควรนำมำเป็ นแบบอย่ำง
ข. ทังคู
้ เ่ ป็ นเพื่อนร่วมอำชีพที่ดีตอ่ กัน แต่ไม่สมควรนำมำเป็ นแบบอย่ำง
ค. ทังคู
้ เ่ ป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ดี สมควรนำมำเป็ นแบบอย่ำง
ง. ทังคู
้ เ่ ป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ไม่ดี ไม่สมควรนำมำเป็ นแบบอย่ำง
3. นำยA เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย มีควำมเชื่อว่ำ กำรเป็ นนำยหน้ ำฯ ที่ดีต้องมีทกั ษะในกำร
สื่อสำรด้ วย จึงได้ ชกั ชวนเพื่อนร่วมอำชีพไปสมัครอบรมหลักสูตรกำรสื่อสำร แต่เพื่อนไม่เห็นด้ วย
นำยA จึงไปเรี ยนโดยลำพังจนจบหลักสูตร จงพิจำรณำว่ำ ข้ อควำมข้ อใดถูกต้ องที่สดุ
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ก. เพื่อนของนำยA ตัดสินใจดีแล้ ว เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยควรสนใจวิชำกำรประกันภัย
และรำยละเอียดต่ำงๆ ในกรมธรรม์มำกกว่ำ
ข. นำยA อำจไม่ประสบควำมสำเร็จในอำชีพ เพรำะไม่สนใจศึกษำหำควำมรู้เฉพำะประกันวินำศ
ภัย
ค. นำยA มีควำมคิดถูกต้ อง เพรำะกำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ต้ องใช้ ศำสตร์ และศิลป์และ
ควำมรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องนอกจำกควำมรู้ด้ำนประกันวินำศภัยด้ วย
ง. นำยA มีควำมคิดถูกต้ อง เพรำะกำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยต้ องสนใจในเรื่ องเทคนิคกำร
ขำย
4. นำยA และนำยB เป็ นเพื่อนรักร่วมเรี ยนหนังสือมำด้ วยกัน และต่อมำเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ทำงำนคนละจังหวัดต่อมำ นำยA ทรำบว่ำนำยB ไปเรี ยนวิชำดำรำศำสตร์ เพิ่มเติม เมื่อพบกัน นำย
A จึงตำหนินำยB ที่ไปเสียเวลำเรี ยนเป็ นเดือน ทำให้ เสียเวลำทำมำหำกิน มิหนำซ ้ำ ควำมรู้ที่ได้ ก็
ไม่เกี่ยวข้ องกับวิชำชีพนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ข้ อใดถูกต้ อง
ก. กำรกระทำของนำยB นันสมควร
้
เพรำะต้ องหมัน่ ศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
ข. กำรกระทำของนำยB นันไม่
้ ผิดจรรยำบรรณ เพรำะเป็ นสิทธิของนำยB ที่จะไปเรี ยนหรื อทำอะไร
ก็ได้ ตรำบใดที่ไม่ทำให้ ผ้ เู อำประกันภัยเสียผลประโยชน์
ค. กำรกระทำของนำยB นันไม่
้ สมควรเอำเยี่ยงอย่ำง เพรำะเสียเวลำทำมำหำกิน ซึง่ ขัดกับ
จรรยำบรรณนำยหน้ ำฯ
ง. กำรกระทำของนำยB นันไม่
้ ถกู ต้ อง เพรำะนอกจำกทำให้ ไม่มีเวลำในกำรบริกำรลูกค้ ำแล้ ว
หลักสูตรที่เรี ยนก็ไม่ตรงกับควำมต้ องกำรของนำยหน้ ำฯ ที่เน้ นเรื่ องกำรขำยประกันวินำศภัย
5. นำยA เป็ นผู้บริหำรบริษัทนำยหน้ ำประกันวินำศภัยแห่งหนึง่ และเป็ นคนที่มีควำมรู้ทำงโหรำศำสตร์
เป็ นอย่ำงดี จึงแนะนำลูกทีมให้ เรี ยนเพิ่มเติมทำงโหรำศำสตร์ เพรำะสำมำรถนำไปใช้ เพิ่มยอดขำยได้
นำยB ลูกทีมจึงไปเรี ยนโหรำศำสตร์ ตำมที่แนะนำ ดังนัน้ นำยB ปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณ
นำยหน้ ำฯ ข้ อใด
ก. หมัน่ ศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
ข. ให้ บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ
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ค. มีควำมซื่อสัตย์ตอ่ เพื่อนร่วมอำชีพ
ง. ไม่มีข้อใดถูก เพรำะไม่เข้ ำหลักจรรยำบรรณใดๆ
6. นำยC เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย และเป็ นเจ้ ำของอู่ซอ่ มรถที่มีมำตรฐำนสูง และเป็ นตัวแทน
จำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ของแท้ และมีคณ
ุ ภำพ นำยC มักแนะนำให้ ลกู ค้ ำผู้เอำประกันภัยให้ นำรถเข้ ำ
ซ่อมในอูข่ องตนเอง พฤติกรรมของนำยC ในฐำนะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยเข้ ำข่ำยข้ อใด
ก. เห็นประโยชน์และแนะนำประโยชน์สงู สุดให้ ลกู ค้ ำ
ข. ดูแลบริ กำรลูกค้ ำอย่ำงดี ตังแต่
้ กำรครับประกันภัย และเรื่ องสินไหมทดแทน
ค. เต็มใจ ใส่ใจลูกค้ ำให้ ได้ บริกำรที่ดีที่สดุ
ง. มีพฤติกรรมที่อำจขัดแย้ งทำงด้ ำนผลประโยชน์โดยตรง และ/หรื อที่จะส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้ ำ
7. น.ส.D มีโรคควำมดันโลหิตสูง ได้ สอบถำมนำยหน้ ำฯ ว่ำจะต้ องแจ้ งในใบคำขอเอำประกันสุขภำพ
หรื อไม่ นำยหน้ ำฯ บอกว่ำไม่ต้องแจ้ ง เพรำะอำจทำให้ บริษัทไม่รับทำประกันภัย นำยหน้ ำฯ นี ้ทำ
ผิดจรรยำบรรณข้ อใด
ก. ไม่ซื่อสัตย์ตอ่ ผู้เอำประกันภัย
ข. ช่วยปกปิ ดข้ อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ และไม่รักษำผลประโยชน์
ของบริษัท
ค. ให้ บริ กำรที่ดี และรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย
ง. รักษำควำมลับอันมิควรเปิ ดเผยของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ
8. นำยX เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ได้ ชกั ชวนให้ นำยY ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท2 โดยนำยY
ได้ ชำระเบี ้ยประภัยเป็ นที่เรี ยบร้ อย ต่อมำนำยX นำกรมธรรม์กระกันภัยรถยนต์ประเภท1 มำให้ และ
แจ้ งว่ำประเภท1 คุ้มครองมำกกว่ำและขอเก็บเบี ้ยประกันภัยเพิ่ม นำยX ทำถูกต้ องตำมหลัก
จรรยำบรรณหรื อไม่
ก. ถูกต้ อง เพรำะนำยX หวังดีตอ่ นำยY ที่จะให้ ได้ ควำมคุ้มครองที่ดีกว่ำ
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ข. ไม่ถกู ต้ อง เพรำะนำยX มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนและไม่มีควำมซื่อสัตย์ตอ่ ผู้เอำประกันภัย
ค. ถูกต้ อง เพรำะนำยX ได้ แจ้ งถึงควำมคุ้มครองที่นำยY จะได้ รับจำกประกันภัยรถยนต์ประเภท1
ง. ไม่ถกู ต้ อง เพรำะนำยX มีเก็บเบี ้ยประกันภัยอีก
9. นำยA เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่เก่งและมีควำมสำมำรถในกำรขำย นำยA ฝึ กผู้ชว่ ยใหม่ 2-3
คนให้ มีควำมรู้อย่ำงดี มีมำตรฐำนสำมำรถชักชวนลูกค้ ำได้ เพื่อจะขยำยงำนและรับงำนใหม่ๆ แทน
กำรกระทำของนำยA ถูกจรรยำบรรณไหม
ก. ผิดจรรยำบรรณ เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยต้ องไม่มอบหมำยให้ ผ้ อู ื่นกระทำกำรแทนตน
ข. ผิดจรรยำบรรณ เพรำะผู้ชว่ ยของนำยA ต้ องผ่ำนกำรรับรองคุณภำพและมีควำมรู้ที่ถกู ต้ องก่อน
ค. ไม่ผิดจรรยำบรรณ เพรำะคนที่นำยA ฝึ กมีคณ
ุ ภำพ
ง. ไม่ผิดจรรยำบรรณ เพรำะบริษัทประกันภัยพิจำรณำรับงำนที่สง่ ในชื่อของนำยA เท่ำนัน้
10. นำยA เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ ขำยประกันภัยรถยนต์ประเภท1 ให้ นำงB ต่อมำนำงB
ประสบปั ญหำทำงด้ ำนกำรเงิน จึงไม่สำมรถชำระเบี ้ยประกันภัยต่ออำยุกรมธรรม์ได้ ตรงตำมกำหนด
ที่นดั หมำย นำยA ทวงถำมหลำยครัง้ จนเบื่อ จึงบ่นเรื่ องนี ้ให้ ภรรยำฟั ง กำรกระทำของนำยA ผิด
จรรยำบรรณนำยหน้ ำฯ หรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพรำะกำรผิดนัดของผู้เอำประกันภัยเป็ นเรื่ องธรรมดำ
ข. ไม่ผิด เพรำะกำรกล่ำวเช่นนันไม่
้ ได้ ทำให้ นำงB เสียหำย
ค. ผิด เพรำะเปิ ดเผยควำมลับอันไม่สมควรเปิ ดเผยของผู้เอำประกันภัยต่อบุคคลภำยนอก
ง. ผิด เพรำะเป็ นกำรให้ ร้ำยผู้เอำประกันภัย
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ชุดที่6
1. นำยดินเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ ขำยประกันสุขภำพให้ นำยน ้ำ หลังจำกทำประกันภัยไปได้
10เดือน นำยน ้ำพบว่ำตนเองเป็ นผู้ติดต่อร้ ำยแรง จึงปรึกษำนำยดินว่ำสำมำรถต่อสัญญำในปี ต่อไป
ได้ หรื อไม่ นำยดินไม่แน่ใจจึงไปปรึกษำอำจำรย์ผ้ เู คยสอนกฎหมำยให้ นำยดินและนำยน ้ำมำก่อน
และอำจำรย์ผ้ นู ี ้รักนำยน ้ำมำก กำรกระทำของนำยดินผิดจรรยำบรรณนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
หรื อไม่
ก. ผิด เพรำะกำรกระทำของนำยดิน ทำให้ นำยน ้ำถูกผู้อื่นรังเกียจ
ข. ผิด เพรำะนำยดินไม่รักษำควำมรับอันไม่ควรเปิ ดเผยของผู้เอำประกันภัยต่อบุคคลภำยนอก
ค. ไม่ผิด เพรำะนำยดินไม่ได้ เล่ำเรื่ องให้ คนภำยนอกฟั ง เพียงแค่ปรึกษำกับอำจำรย์ของตนคนเดียว
ง. ไม่ผิด เพรำะนำยดินเปิ ดเผยควำมจริงของผู้เอำประกันภัย
2. นำยลมเป็ นเพื่อนสนิทของนำยไฟ ซึง่ มีงำนอดิเรกคือกำรไต่เขำ นำยลมได้ ชกั ชวนนำยไฟเอำประกัน
อุบตั เิ หตุ คุ้มครองกำรเสียชีวิต ทังที
้ ่ตนเองทรำบว่ำประกันอุบตั เิ หตุมีข้อยกเว้ นไม่ค้ มุ ครองกำร
เสียชีวิตขณะไต่เขำ เว้ นแต่จะซื ้อภัยเพิ่ม นำยลมไม่ได้ ให้ คำแนะนำลูกค้ ำให้ เข้ ำใจในข้ อยกเว้ น
ดังกล่ำวและกำรคุ้มครองภัยเพิ่ม กำรกระทำของนำยลมผิดจรรยำบรรณนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
หรื อไม่
ก. ผิด เพรำะเป็ นกำรเสนอขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ข. ไม่ผิด เพรำะผู้เอำประกันภัยควรอ่ำนกรมธรรม์ให้ ละเอียดด้ วยตนเอง
ค. ไม่ผิด เพรำะไม่ต้องกำรให้ ผ้ เู อำประกันภัยเสียเงินเพิ่มเติม
ง. ไม่ผิด เพรำะผู้เอำประกันภัยอำจเสียชีวิตจำกอุบตั เิ หตุกรณีอื่น ซึง่ ก็ได้ รับควำมคุ้มครองอยูแ่ ล้ ว
3. ในกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันวินำศภัย ถ้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ จำกกรมธรรม์เดิม สิ่งที่นำยหน้ ำ
ประกันฯ ต้ องทำ คือ
ก. ชี ้แจงรำยละเอียดของควำมเสี่ยง ทุนประกันภัย ข้ อยกเว้ นที่เปลี่ยนแปลง รำคำ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์
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ข. ชี ้แจงให้ ผ้ เู อำประกันภัยอ่ำนรำยละเอียด มิฉะนันจะมี
้ ผลต่อกำรพิจำสรคณำค่ำสินไหมทดแทน
ค. กรมธรรม์ประกันภัยจะถูกส่งและระบุรำยละเอียดที่เปลี่ยนแปลงตำมที่ผ้ เู อำประกันภัยต้ องกำร
ง. นำยหน้ ำฯจะเป็ นผู้มีหน้ ำที่ดแู ลรำยละเอียดของควำมเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงให้ ผ้ เู อำประกันภัย
4. นำงสำวฝนเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยต้ องกำรเสนอขำยประกันอัคคีภยั ที่อยู่อำศัยระยะเวลำเอำ
ประกันภัย 5ปี ซึง่ เสียเบี ้ยประกันภัยถูกกว่ำให้ กบั นำยฟ้ำ แต่นำยฟ้ำทำประกันภัยบ้ ำนหลังนี ้กับ
บริษัทอื่นมำแล้ ว 6เดือน น.ส.ฝน จึงแนะนำให้ ยกเลิกกรมธรรม์เดิม จะได้ เบี ้ยประกันภัยคืนส่วนหนึง่
แล้ วมำทำประกันภัยกับตน น.ส.ฝน ทำถูต้องตำมจรรยำบรรณไหม
ก. ไม่ถกู ต้ อง เพรำะเป็ นกำรแย่งงำนบริษัทอื่น
ข. ไม่ถกู ต้ อง เพรำะผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์จำกกำรยกเลิกและรับเบี ้ยประกันภัยจำกกรมธรรม์
เดิม
ค. ถูกต้ อง เพรำะน.ส.ฝน มีควำมซื่อสัตย์ตอ่ บริษัทที่สง่ งำนให้
ง. ถูกต้ อง เพรำะลูกค้ ำจะได้ รับกำรบริกำรที่เสียเบี ้ยประกันภัยใหม่ที่ถกู กว่ำ
5. น.ส.สวย เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ ชกั ชวนนำยหนุม่ ทำประกันอัคคีภยั สำเร็จรูปที่อกใหม่
(Packaged Policy) นำยหนุม่ ตกลงทำและกรอกรำยละเอียดลงชื่อในใบคำขอเอำประกันภัย เมื่อ
สวยนำใบคำขอฯ และเบี ้ยประกันภัยมำส่งบริษัท ปรำกฏว่ำบริษัทได้ ออกแบบกำรประกันอัคคีภยั
แบบใหม่ซงึ่ คุ้มครองตรงควำมต้ องกำรแต่มำกกว่ำและดีกว่ำสวย จึงกลับไปหำนำยหนุ่มว่ำสำมำรถ
เปลี่ยนแบบกรมธรรม์เป็ นแบบใหม่ได้ กำรกระทำของสวยผิดจรรยำบรรณหรื อไม่
ก. ผิด เพรำะเป็ นกำรยกเลิกรมธรรม์เก่ำเพื่อซื ้อใหม่
ข. ผิด เพรำะจุประสงค์ของนำยหนุม่ ต้ องกำรซื ้อกรมธรรม์แบบเดิม
ค. ไม่ผิด เพรำะนำยหน้ ำสำมำรถยกเลิกกรมธรรม์เก่ำเพื่อซื ้อใหม่ โดยที่ผ้ เู อำประกันภัยไม่เสีย
ผลประโยชน์
ง. ไม่ผิด เพรำะกรมธรรม์ของนำยหนุม่ ยังไม่อก ไม่ถือว่ำเป็ นกำรยกเลิกกรมธรรมเก่ำเพื่อมำซื ้อใหม่
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6. นำยอิฐเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ขยัน สำมำรถชักชวนคนทำประกันภัยได้ จำนวนมำก นำยอิฐ
ยังขยันหำควำมรู้และเข้ ำอบรมเกี่ยวกับกำรประกันวินำศภัยอยูเ่ สมอ และนำควำมรู้นี ้มำเล่ำให้ ผ้ เู อำ
ประกันภัยปละบุคคลอื่นทรำบด้ วย นำยอิฐเป็ นนำยหน้ ำฯ ที่ดีหรื อไม่
ก. ไม่ดี ควรใช้ เวลำในกำรบริกำรผู้เอำประกันภัยดีกว่ำ
ข. ดี ที่สง่ เสริมจรรยำบรรณวิชำชีพ สมควรที่จะยึดถือเป็ นแบบอย่ำง
ค. ดี รู้จกั หำควำมรู้เพิ่มเติมให้ แก่ตนเอง
ง. ถูกทังข้
้ อ ข และ ค
7. ปั จจุบนั ข้ อมูลข่ำวสำรของธุรกิจประกันภัยมีปริมำณมำกและทันต่อสถำนกำรณ์ ทุกคนสำมำรถรับรู้
ได้ ถึงสภำพธุรกิจของบริ ษัทประกันภัยได้ จำกสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ อินเตอร์ เน็ต
นำยหน้ ำประกันวินำศภัยจึงได้ ข้อมูลในกำรหำประกันภัยด้ วยกำรเปรี ยบเทียบฐำนะกำรเงิน รำยได้
ของบริษัทที่ตนส่งงำนกับบริ ษัทอื่น โดยให้ ลกู ค้ ำสำคัญผิดในฐำนะกำรเงินของบริษัทอื่นที่แย่กว่ำ
ท่ำนเห็นว่ำกำรใช้ ข้อมูลข่ำวสำรของนำยหน้ ำฯ ดังกล่ำวถูกต้ องหรื อไม่อย่ำงไร
ก. ถูกต้ อง เพรำะเป็ นควำมสำมำรถของนำยหน้ ำฯ ที่ร้ ูจกั ใช้ ข้อมูลให้ เห็นประโยชน์
ข. ถูกต้ อง เพรำะในกำรแข่งขันจำเป็ นต้ องให้ ข้อมูลข่ำวสำรแก่ลกู ค้ ำเพื่อกำรตัดสินใจ
ค. ถูกต้ อง เพรำะข้ อมูลข่ำวสำรเหล่ำนี ้เป็ นข้ อมูลเปิ ดเผย ใครๆ ก็สำมำรถนำไปใช้ ได้
ง. ผิดทุกข้ อ
8. นำงบุญ และ น.ส.มี เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ปรำกฏว่ำนำยกรรม ได้ ทำประกันภัยรถยนต์ไว้
กับนำงบุญ แต่นำงบุญไม่ได้ ให้ บริกำร ไม่วำ่ กำรรับชำระเบี ้ยประกันภัยหรื อกำรบริกำรด้ ำนกำร
เรี ยกร้ องค่ำสินไหม จนกระทัง่ น.ส.มี ได้ พบกับ นำยกรรม และได้ บริ กำรนำยกรรมแทนนำงบุญ
เป็ นอย่ำงดี นำยกรรมเห็นว่ำ น.ส.มี เป็ นนำยหน้ ำฯ ที่ดี จึงทำประกันอัคคีภยั กับ น.ส.มี อีกกรมธรรม์
หนึง่ ซึง่ น.ส.มี ก็รับทำประกันภัยให้ น.ส.มี ทำผิดจรรยำบรรณต่อเพื่อนร่วมอำชีพหรื อไม่
ก. ผิด เพรำะ น.ส.มี ได้ ประโยชน์จำกลูกค้ ำของนำยหน้ ำคนอื่น
ข. ผิด เพรำะ น.ส.มี แย่งลูกค้ ำของนำงบุญ ซึง่ ทำงำนอยูบ่ ริ ษัทเดียวกัน
ค. ไม่ผิด เพรำะนำยกรรม ขอทำประกันภัยกับ น.ส. มี เอง
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ง. ไม่ผิด เพรำะกำรกระทำทังหมดของ
้
น.ส.มี มิได้ เป็ นกำรแย่งลูกค้ ำ
9. นำยจอห์นนี่ เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ชอบดื่มเหล้ ำครัง้ ละมำกๆ เป็ นประจำ แต่นำยจอห์นนี่
ก็ไม่เคยก่อควำมเสียหำยใดๆ แก่ผ้ เู อำประกันภัย รวมทังยั
้ งคงให้ บริกำรที่ดีแก่ผ้ เู อำประกันอย่ำง
สม่ำเสมอ กำรกระทำของนำยจอห์นนี่ผิดจรรยำบรรณหรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพรำะว่ำเป็ นเรื่ องส่วนตัวของนำยจอห์นนี่และสำมำรถควบคุมกำรบริกำรที่ดี
ข. ไม่ผิด เพรำะนำยจอห์นนี่ไม่ได้ ก่อควำมเสียหำยใดๆ แก่ผ้ เู อำประกันภัย
ค. ผิด เพรำะว่ำนำยจอห์นนี่ไม่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี อยูใ่ นศีลธรรมประเพณีอนั ดีงำม
ง. ผิด เพรำะว่ำนำยจอห์นนี่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยสูง อำจสร้ ำงปั ญหำกำรเงินได้
10. ข้ อใดไม่ใช่จรรยำบรรณและศีลธรรมของนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ก. มีควำมซื่อสัตย์ตอ่ ผู้เอำประกันภัย บริษัทและเพื่อนร่วมอำชีพ
ข. ไม่กล่ำวให้ ร้ำยทับถมนำยหน้ ำประกันวินำศภัย หรื อบริษัทประกันภัย
ค. แนะนำให้ ผ้ เู อำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิม เพื่อทำสัญญำใหม่
ง. หมัน่ ศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพอยูเ่ สมอ
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ชุดที่ 7
1. ข้ อใดที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัยควรปฏิบตั มิ ำกที่สดุ ในกำรขำยประกันวินำศภัยตำมหลัก
จรรยำบรรณของนำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ก. ลดเบี ้ยประกันภัย เพื่อช่วยเหลือผู้เอำประกันภัยให้ จำ่ ยเบี ้ยประกันภัยน้ อยลง
ข. ช่วยเหลือผู้เอำประกันภัยให้ ได้ ทำประกันวินำศภัย
ค. แนะนำให้ ผ้ เู อำประกันภัยทำประกันภัย โดยมีจำนวนเงินเอำประกันวินำศภัยสูงมำก เพื่อจะได้
ประโยชน์สงู
ง. ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำอย่ำงเป็ นธรรม และให้ บริ กำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ ชี ้แจงให้ ผ้ เู อำประกันภัยทรำบถึง
สิทธิและหน้ ำที่ เงื่อนไขควำมคุ้มครอง เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกัน
2. นำยไก่เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยมีกำรพัฒนำควำมรู้ตำ่ งๆ เกี่ยวกับกำรวินำศภัย รวมทังมี
้ กำร
อบรมเทคนิคกำรขำยประกันวินำศภัยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อที่นำควำมรู้ไปใช้ ในกำรให้ คำแนะนำแก่ผ้ ู
เอำประกันภัยอย่ำงถูกต้ อง ดังนันนำยไก่
้
ปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณนำยหน้ ำประกันวินำศภัยข้ อใด
ก. มีควำมซื่อสัตย์ตอ่ เพื่อนร่วมอำชีพ
ข. หมัน่ ศึกษำหำควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ รองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ค. ให้ บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ
ง. ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมประเพณีอนั ดีงำม
3. นำยมัน่ เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่สง่ งำนให้ กบั บริษัท 3-4 แห่ง นำยมัน่ ทำงำนมำเป็ นเวลำนำน
และคงยึดมัน่ ในแบบประกันวินำศภัยเดิมที่เคยนำเสนอต่อผู้เอำประกันภัย และคิดว่ำแบบประกัน
วินำศภัยเดิมเพียงพอแล้ วสำหรับทุกสถำนกำรณ์ จึงไม่สนใจในกำรศึกษำแบบประกันวินำศภัยใหม่ๆ
ดังนี ้ ท่ำนเห็นว่ำเหมำะสมหรื อไม่

ก. ไม่เหมำะสม เพรำะเป็ นหน้ ำที่ของนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่จะต้ องศึกษำแบบประกันวินำศภัย
ใหม่ๆ เพื่อให้ เหมำะสมกับสภำวะภัยที่เปลี่ยนแปลงไป และสำมำรถ
ข. ไม่เหมำะสม เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยจะต้ องรู้ทกุ เรื่ อง
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ค. เหมำะสม เพรำะแบบประกันวินำศภัยทุกแบบย่อมมีคณ
ุ ภำพดีอยูแ่ ล้ ว
ง. เหมำะสม เพรำะแบบประกันวินำศภัยใหม่ๆมักจะมีเบี ้ยประกันภัยแพงกว่ำ
4. นำยองอำจเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยได้ ชกั ชวนนำยโอ้ อวดสำมีของนำงดวงใจทำประกันอุบตั เิ หตุ
ส่วนบุคคล จำกข้ อมูลในใบคำขอเอำประกันภัย นำยองอำจทรำบว่ำ นำยโอ้ อวดไม่ได้ ระบุให้ นำง
ดวงใจซึง่ เป็ นเพื่อนสนิทของตนเป็ นผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ แต่ได้ ระบุให้ นำงดวงตำภรรยำน้ อย
เป็ นผู้รับผลประโยชน์ นำยองอำจจึงได้ นำเรื่ องนี ้ไปบอกให้ นำงดวงใจทรำบ กำรกระทำของนำย
องอำจผิดจรรยำบรรณนำยหน้ ำประกันวินำศภัยหรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพรำะนำงดวงใจเป็ นภรรยำที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำยของนำยโอ้ อวด กำรเปิ ดเผยเรื่ อง
ดังกล่ำวต่อนำงดวงใจ จึงไม่ใช่กำรเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก
ข. ไม่ผิด เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ต้ องมีควำมซื่อสัตย์ตอ่ เพื่อน และนำยโอ้ อวดประพฤติผิด
ศีลธรรมอันดี
ค. ผิด เพรำะอำจทำให้ เกิดปั ญหำทะเลำะวิวำทขึ ้นในครอบครัวของนำยโอ้ อวด
ง. ผิด เพรำะนำเรื่ องซึง่ ได้ รับรู้จำกใบคำขอเอำประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล ซึง่ ถือเป็ นควำมลับอันมิ
ควรเปิ ดเผยของผู้เอำประกันภัยไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก
5. นำยดอกรักเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย ที่สง่ งำนให้ กบั บริษัทแห่งหนึง่ และทรำบว่ำสมุหบัญชีของ
บริษัทประกันภัยนี ้ยักยอกเงินไปเล่นกำรพนันฟุตบอล นำยดอกรักจึงได้ แจ้ งเรื่ องดังกล่ำวแก่กรรมกำร
บริษัท แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปนำน สำนักงำนใหญ่ก็มิได้ ทำกำรอย่ำงใดแก่สมุห์บญ
ั ชีคนนัน้ นำยดอกรัก
จึงได้ นำเรื่ องดังกล่ำวไปแจ้ งแก่นำยไม่เมืองซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก กำรกะทำของนำยดอกรักผิด
จรรยำบรรณนำยหน้ ำประกันวินำศภัยหรื อไม่
ก. ผิด เพรำะเปิ ดเผยควำมลับของบริษัทประกันภัยต่อบุคคลภำยนอก
ข. ผิด เพรำะทำให้ บริษัทประกันภัยเสียประโยชน์
ค. ไม่ผิด เพรำะสิ่งที่นำยดอกรักพูดเป็ นควำมจริง
ง. ไม่ผิด เพรำะนำยดอกรักพูดไปโดยมิได้ ตงใจ
ั้
6. ญำติของนำงสมศรี มำขอให้ นำงสมศรี ซงึ่ เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยช่วยจัดหำแบบประกันอัคคีภยั
สำหรับบ้ ำนที่อยู่อำศัย นำงสมศรี ควรแนะนำญำติทำประกันภัยกับบริษัทประกันวินำศภัยแห่งใด
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ก. บริษัทประกันภัยที่ให้ ควำมคุ้มครองสูงสุดภำยใต้ เบี ้ยประกันภัยที่กำหนด
ข. บริษัทประกันภัยที่เป็ นบริ ษัทลูกของธนำคำรที่ญำติของนำงสมศรี ก้ ซู ื ้อบ้ ำน
ค. บริ ษัทประกันภัยที่ให้ คำ่ ตอบแทนนำงสมศรี สงู ที่สดุ
ง. บริ ษัทประกันภัยที่มีกำไรสุทธิในปี ที่ผำ่ นมำสูงสุด
7. กำรที่เป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัยสำมำรถส่งงำนได้ หลำยบริษัท จะมีผลดีตอ่ ผู้เอำประกันอย่ำงไร
จงเลือกคำตอบที่ถกู ต้ องมำกที่สดุ
ก. ผู้เอำประกันภัยได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรของผู้เอำประกันภัย โดยที่นำยหน้ ำประกันวินำศภัย ยังไม่ได้
ศึกษำข้ อมูลอย่ำงแท้ จริง
ข. ผู้เอำประกันภัยเกิดควำมเชื่อถือ เพรำะนำยหน้ ำประกันวินำศภัยส่งงำนกับบริษัทประกันภัยที่มี
ชื่อเสียง
ค. ผู้เอำประกันภัยได้ รับกำรเสนอรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่หลำกหลำยและสำมำรถเลือกซื ้อได้
ตำมควำมเหมำะสม
ง. ผู้เอำประกันภัยมีควำมภูมิใจที่ได้ ซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยกับนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่สง่ งำนได้
หลำยบริ ษัท
8. ท่ำนคิดว่ำนำยหน้ ำประกันวินำศภัยที่ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงำมจะทำให้ ก้ำวหน้ ำในอำชีพ
กำรงำน
ก. เป็ นควำมจริง เพรำะคนที่ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงำม จะเป็ นที่น่ำเชื่อถื อไว้ วำงใจ
ข. เป็ นควำมจริง เพรำะจะทำให้ เงินที่หำมำได้ เพียงพอที่จะใช้ สอยในครอบครัว
ค. เป็ นควำมจริง เพรำะทำให้ ไม่มีเรื่ องเสื่อมเสียชื่อเสียง
ง. เป็ นควำมจริง เพรำะเมื่อเป็ นคนดีย่อมเป็ นคนขยันหมัน่ เพียร
9. บริษัทของท่ำนออกกรมธรรม์ใหม่ ผู้เอำประกันภัยซึง่ เป็ นลูกค้ ำของท่ำนต้ องกำรเปลี่ยนกรมธรรม์เป็ น
แบบที่ออกใหม่ทำ่ นจะทำอย่ำงไร
ก. เปลี่ยนควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ข. ศึกษำผลประโยชน์ของกรมธรรม์ใหม่ พร้ อมทังชี
้ ้แจงข้ อเสียของกำรเปลี่ยนกรมธรรม์ใหม่
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ค. ไม่เปลี่ยนให้ เพรำะผิดจรรยำบรรณ
ง. ศึกษำผลประโยชน์ของกรมธรรม์ใหม่ แล้ วเปลี่ยนให้ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
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เฉลยชุดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย
จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่ 1
1. ก
2. ก
3. ง
4. ค
5. ค

6. ค
7. ง
8. ค
9. ข
10. ข

จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่ 2
1. ง
2. ก
3. ค
4. ข
5. ค

6. ค
7. ค
8. ก
9. ง
10. ก

จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่ 3
1. ค
2. ก
3. ก
4. ข
5. ค

6. ค
7. ข
8. ก
9. ง
10. ค

จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่ 4
1. ง
2. ง
3. ข
4. ง
5. ค

6. ข
7. ง
8. ข
9. ง
10. ข

จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่ 5
1. ค
2. ง
3. ค
4. ข
5. ง

6. ง
7. ข
8. ข
9. ก
10. ค

จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่ 6
1. ข
2. ก
3. ก
4. ข
5. ง
จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่ 7
1. ง
2. ข
3. ก
4. ง
5. ก

6. ง
7. ง
8. ง
9. ค
10. ค

6.
7.
8.
9.

ก
ค
ก
ข

